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1. INTRODUCIÓN 

 

Convén sinalar que mentres se espera polo Pacto do Estado, Social e Político pola 

Educación terase como referencia á LOMCE, Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 

a mellora da calidade educativa,  que modifica en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación (LOE) manifestando a intención de desenvolver medidas que 

permitan seguir avanzando cara un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta 

a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumna e alumno 

desenvolvan ao máximo as súas potencialidades. Sublíñase que: 

Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de 
atención á diversidade (MAD) establecidas pola consellería con competencias en materia de 
educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade 
de atender a todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos 
de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e promovan o 
traballo en equipo. 

Segundo o disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia, artigo 7: 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit 
de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar 
tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as 
medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en 
cada etapa para todo o alumnado. 

Segundo o disposto no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de Educación, enténdese a diversidade como 

...unha realidade social e, polo tanto, unha realidade en cada centro educativo; realidade derivada da 
singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural de cada alumna e cada alumno, da singularidade 
de cada familia e de cada unha das profesoras e profesores, tamén das particularidades de cada 
centro e de cada comunidade educativa no seu conxunto. A resposta educativa a esa diversidade 
debe concretarse en cada un dos proxectos educativos, en cada unha das ensinanzas, na 
coordinación docente, na personalización da educación de cada unha das alumnas e alumnos, nos 
recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o que contribúa ao 
máximo desenvolvemento persoal e social do alumnado e á súa preparación para convivir e participar, 
de forma autónoma, nunha sociedade democrática.  
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Por tanto, concíbese por atención á diversidade como “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.” O Plan Xeral de Atención á Diversidade 

é así o documento que articula o conxunto de medidas de atención á diversidade. 
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2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 

2.1 Contexto do IES Chapela 

O IES Chapela é un centro con aproximadamente 850 alumnas e alumnos, situado 

na localidade de Chapela (7.538 habitantes), pertencente ao Concello de Redondela 

(29.392 habitantes) e próxima ao Concello de Vigo (292.986 habitantes). 

Ofértanse ensinanzas de diferentes niveis educativos (ESO, Bacharelato e 

Formación Profesional) e o centro recibe alumnado de diversas localidades. 

 

ESO e Bacharelato   

ESO 

1º  ESO 3º  ESO 

2º  ESO 4º  ESO 

PMAR - Plan de mellora da aprendizaxe e do rendemento 3º ESO     

BACHARELATO 
1º BACHARELATO 

Ciencias - H e CSS 
2º BACHARELATO 

Ciencias - H e CSS 

   

FP 
Ciclos Formativos  

  

Familia profesional 

SANIDADE C.M. Farmacia e Parafarmacia 
C.S. Dietética 

C.S. Documentación Sanitaria 

Familia profesional 

SERVIZOS á 
COMUNIDADE 

C.M. Atención a persoas en situación 
de dependencia (APSD) 

C.S. Educación Infantil 

C.S. Integración social 

  Todos os ciclos ofrécense en Diúrno e Ciclos adultos - Oferta modular salvo o C. S. 
Documentación, só en horario diúrno, e o C. S. Integración, exclusivo en oferta modular.  

 

O alumnado de 1º ESO procede na súa maioría dos centros públicos de primaria de 

Chapela adscritos ao instituto, aínda que tamén provén doutros centros (CEIP Paraixal, 

http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSAN02
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/S19003
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSAN08
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC01
http://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/SSSC02
http://www.edu.xunta.es/fp/itinerarios-adultos
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/Ciclos%20modular_0.pdf
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CEIP San Salvador de Teis e centro privados concertados). No resto dos cursos de ESO 

tamén hai incorporacións de alumnas e alumnos doutros centros, xustificadas por traslado 

de domicilio, problemas socio-familiares ou por outras cuestións persoais. En Bacharelato 

o alumnado foise reducindo progresivamente, tendo hoxe en día un grupo para cada curso. 

Neste nivel tamén se recibe alumnado procedente doutros centros. Respecto a FP, 

impártense no instituto ciclos da familia profesional de Sanidade e da familia profesional de 

Servizos socioculturais e á comunidade. 

O alumnado de ESO e Bacharelato que non reside en Chapela vive no concello de 

Vigo, mentres que na FP hai alumnas e alumnos de distintas partes da provincia de 

Pontevedra. Nos últimos anos recíbese no instituto un significativo número de alumnas e 

alumnos con dificultades de aprendizaxe e/ou carentes de motivación escolar. Por outro 

lado, o número de alumnado estranxeiro (Brasil, Colombia, República Dominicana, Perú, 

Portugal, Romanía, Uruguai...) está aumentando nas aulas. Aínda que as dificultades de 

aprendizaxe por deficiencias na escolarización se concentran no alumnado que está 

matriculado en 1º e 2º ESO, tamén existen problemas de desfase curricular no Bacharelato 

e na FP; nalgúns casos as certificacións e/ou validacións dos estudos realizados que se 

achegan para acceder ao Bacharelato e FP non garanten o dominio dos coñecementos 

necesarios para incorporarse satisfactoriamente ao novo sistema educativo. O nivel 

sociocultural das familias do alumnado é maioritariamente de tipo medio-baixo, con estudos 

primarios, aínda que tamén hai nais e pais con estudos medios e superiores. En xeral, as 

familias encóntranse con dificultades para facer fronte aos problemas de aprendizaxe das 

súas fillas e fillos, decidindo en moitas ocasións recorrer a axudas externas de academias. 

O claustro está composto por arredor de 80 profesoras e profesores, incluído o 

Equipo Directivo e o Departamento de Orientación. Do total do profesorado, a maioría ten 

destino definitivo; unha destas prazas corresponde ao Profesor de Pedagoxía Terapéutica  

que está en situación de Comisión de Servizos polo que o traballo da/o profesora/o de apoio 

carece de continuidade. 

No IES Chapela téntase atender esta diversidade con crecentes necesidades 

ofrecendo o maior número posible de medidas de atención. Esta oferta vén condicionada 

cada curso por: 

A provisionalidade da praza (ou prazas) de apoio: tanto a incerteza acerca do número de 

profesorado como a non continuidade na praza, dificulta a posta en funcionamento da aula 
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de apoio. Non é o mesmo contar cunha soa profesora ou profesor que dispor doutra/o máis. 

En vinte e cinco anos no IES so se contou en dúas ocasións con profesor/a e medio/a; e 

cada curso desde 2009 a/o PT é unha persoa diferente, salvo nos cursos 2017-2018 e 2018-

2019 que desenvolveu a función a mesma profesora. 

A dispoñibilidade horaria do profesorado dos distintos Departamentos: nos últimos 

anos reduciuse o número de profesorado no instituto, o que dificulta a aplicación das 

medidas de atención á diversidade aprobadas e levadas á práctica en cursos anteriores 

(desdobres, agrupamentos específicos...). 

A organización dos recursos humanos e materiais do instituto en cada curso escolar: 
en funcións das decisións tomadas polos órganos de dirección e coordinación (CCP, equipo 

directivo...) os recursos humanos e materiais dispoñibles dedicaranse a priorizar unhas ou 

outras medidas. 

A normativa lexislativa: non sempre axustada ás verdadeiras necesidades do alumnado. 

 

2.2 Contexto legal 

A Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio (LOE), modificada pola Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), no 

capítulo I do título preliminar establece os seguintes principios do sistema educativo para 

conseguir o éxito escolar de todo o alumnado: 

1. Calidade de educación para todo o alumnado. 
2. Equidade. 
3. Inclusión educativa e a non discriminación. 
4. Educación ao longo de toda a vida. 
5. Flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e saídas 

profesionais. 
6. Orientación educativa e profesional. 
7. Esforzo compartido polo alumnado, nais, pais ou titoras e titores legais, profesorado, centros, 

administracións, institucións e o conxunto da sociedade. 
8. Autonomía dos centros para establecer e adecuar as actuacións organizativas e curriculares. 

Pola súa banda, o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia, cumpriméntase coa devandita LOE e especifica a existencia de dous tipos de 
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medidas de atención á diversidade: as ordinarias e as extraordinarias. Ademais, establece 

os seguintes principios polos que se rexerá as MAD: 

1. Normalización e inclusión. 
2. Equidade. 
3. Igualdade de oportunidades e non discriminación. 
4. Flexibilidade e accesibilidade. 
5. Interculturalidade e promoción da convivencia. 
6. Autonomía dos centros docentes e participación de toda a comunidade educativa. 

A continuación enumérase a listaxe de referentes legais que complementan o marco 

legal do Plan Xeral de Atención á Diversidade do IES Chapela: 

A) Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario 
de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

B) Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación 
profesional do sistema educativo de Galicia. 

C) Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do 
alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial. 

D) Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación 
profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se 
establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. 

E) Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

F) Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas 
de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

G) Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

H) Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación 
Secundaria Obrigatoria. 

I) Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 
alumnado procedente do estranxeiro. 

K) Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de educación non universitaria 
con necesidades educativas especiais. 

L) Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para 
flexibilizala duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades 
educativas especiais asociadas a condicións persoais de altas capacidades. 

M) Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas 
de réxime xeral. 
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N) Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica das alumnas e 
alumnos con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se 
establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame. 

O) Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, F. P. e Innovación Educativa pola que se ditan 
instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 
orientación educativa na comunidade autónoma de Galicia. 

P) Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 
2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (Carácter 
anual.) 

Q) Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de 
formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19. (Carácter anual.) 

R) Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. 

S) Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

T) Circular 9/1999, do 1 de setembro, da dirección xeral de ordenación educativa e formación 
profesional pola que se ditan instrucións para a atención á diversidade na educación secundaria 
obrigatoria.   
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3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

 

3.1 Necesidades do alumnado 

Tal e como especifican as leis orgánicas de educación vixentes o alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE) e aquel que require dunha atención 

educativa diferente á ordinaria por presentar: necesidades educativas especiais (NEE), 

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

forma tardía ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, e que 

poida alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en 

todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado. 

Na seguinte táboa aparece detallada unha relación das necesidades do alumnado 

que poden variar dun curso a outro. 

 

Necesidades do alumnado 
NEE 
Discapacidade intelectual 

Discapacidade motórica 

Discapacidade sensorial 

Trastornos do espectro autista (TEA) 

Trastornos graves de conduta 

ACNEAE 
TDAH 

Altas capacidades 

Dificultades específicas de aprendizaxe 

Incorporación tardía 

Desvantaxe socio-educativa 
Ambientes desfavorecidos – marxinais 

Atención educativa por enfermidade 
Atención educativa domiciliaria 

Atención educativa hospitalaria 
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Se a atención á diversidade está dirixida a todo o alumnado, non se poden esquecer 

outras necesidades que presenta ou que pode presentar o alumnado e que dalgún xeito 

inflúen no seu proceso de aprendizaxe. Ditas necesidades teñen que ver con: 

 Necesidades propias da súa etapa evolutiva: puberdade e adolescencia. 

 Necesidades relacionadas coa xestión e organización do estudo. 

 Necesidades relacionadas coa construción socio-cultural da subxectividade das 

persoas: violencia estrutural, inmediatez, pouca tolerancia á frustración, 

dependencias que non favorecen a autonomía e responsabilidade, desprestixio do 

saber e do esforzo. 

 Necesidades relacionadas coas situacións familiares e sociais. 

 

3.2 Necesidades do resto da comunidade educativa 

 

Axente Necesidade 

FA
M

IL
IA

 

 Recibir e proporcionar a información das necesidades das súas fillas/os, 

das medidas adoptadas e do seu seguimento. 

 Asesoramento e coordinación coas titoras/es, profesorado e 

Departamento de orientación. 

 Delimitación das funcións familiares fronte ás funcións dos profesionais 

do centro educativo en relación á atención das necesidades educativas. 

 Facilitar a coordinación, se procede, con outros profesionais externos 

que atenden o alumnado. 

PR
O

FE
SO

R
AD

O
 

 Información das necesidades que presenta o alumnado. 

 Información e asesoramento de pautas, orientacións e materiais para 

atender ditas necesidades. 

 Coñecemento e utilización de metodoloxías que favorezan a inclusión. 

 Mellorar a coordinación no seu departamento, co titor/a dos grupos onde 

imparte clase, co equipo docente deses grupos, co Departamento de 

orientación (DO) e co profesorado de pedagoxía terapéutica (PT), se 

procede, e coa xefatura de estudos (XE). 
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C

EN
TR

O
 

 Contar cos recursos humanos necesarios para poder proporcionar 

atención educativa acorde ás necesidades do alumnado. 

 Consensuar un eixe de actuación común entre departamentos para a 

atención á diversidade. 

 Apostar por unha atención á diversidade de inclusión que favoreza o 

desenvolvemento integral do alumnado. 

CENTROS 
ADSCRITOS 

 Continuar na liña de mellora de intercambio da información. 

 Realizar actuacións conxuntas de prevención e intervención. 

SE
R

VI
ZO

S 
EX

TE
R

N
O

S   Coordinación das diferentes actuacións en relación ás medidas de 

atención á diversidade (MAD). 

 Utilización eficaz de recursos en función das necesidades do alumnado 

para atender o máximo número de alumnas/os e non duplicar servizos. 

 

3.3 Identificación das necesidades 

     A continuación especifícase a listaxe de procedementos para a valoración das 

necesidades de apoio do alumnado do IES Chapela: 

Finais do mes de xuño. Análise conxunta entre as titoras/es de 6ºEP, as/os 

orientadoras/es dos CEIPs, a/o Xefa/e de Estudos do IES, o/a Orientador/a do IES, a/o PT 

do IES e as/os Xefas/es dos distintos departamentos que impartan áreas ou materias en 1º 

ESO, da situación académica e socio-familiar do alumnado que pasará a 1º ESO. Incidirase 

nos casos que presenten unha problemática específica, un desfase curricular importante 

ou precisen o deseño de adaptacións curriculares. As decisións tomadas nesa reunión 

servirán de guía para organizar as medidas de atención á diversidade do novo curso para 

1º ESO. O alumnado que xa acudía en Primaria á Aula de Apoio co/a PT, se se considera 

necesaria a continuidade desa medida, recibirá esta axuda dende os primeiros días do novo 

curso, ditas axudas serán en Lingua e literatura castelá e/ou Matemáticas. Nesta sesión así 

mesmo tomarase nota do alumnado que pasa a 1º ESO por imperativo legal, co fin de 

adoptar as medidas de atención máis convenientes (reforzos, exención da 2ª Lingua 

Estranxeira, agrupamentos de materias por ámbitos...). 

Avaliacións de xuño e setembro. Nestas sesións de avaliación proponse ao 

alumnado candidato para as correspondentes medidas de atención á diversidade: aula de 
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apoio, agrupamentos de materias por ámbitos, PMAR, FPB, agrupamentos específicos, ou 

flexibilización do período de escolarización. 

Inicio de curso. Analizados os expedientes do alumnado matriculado, a xefatura de 

estudos e de orientación valorarán a inclusión de determinado alumnado nas medidas non 

contempladas anteriormente (grupo de adquisición de linguas, grupo de adaptación 

curricular, flexibilización da duración do período de escolarización...). Despois desta análise, 

e tendo en conta os recursos humanos e materiais do centro, adecuaranse as 

programacións didácticas e a estrutura organizativa do mesmo ás características do 

alumnado (horarios, agrupamentos, espazos). 

Pre-inscrición de Ciclos de FP. O alumnado que solicite entrar pola cota reservada 

para prazas de persoas con minusvalías, deberá realizar unha entrevista persoal coa 

xefatura do Departamento de Orientación do centro onde se lle fará unha avaliación da 

idoneidade do ciclo ou ciclos que solicita en base ás súas potencialidades e limitacións. A 

persoa orientadora poderá solicitar informes oficiais que avalen a súa circunstancia persoal 

e partindo da entrevista emitirá un informe onde explicite a orientación e valoración da 

persoa solicitante. Este informe basearase na posible adaptación do alumnado ao ciclo/s 

en cuestión e aos módulos e ás competencias que deba adquirir, podendo emitir un informe 

positivo ou negativo á hora de acadar as competencias para rematar os estudos e titular. 

En calquera dos dous casos, o informe, asinado polo alumnado conforme está informado 

da resolución gardarse no seu expediente académico. No caso de informe negativo a 

persoa deberá pre-inscribirse polos procedementos de libre, non podendo entrar pola cota 

de reserva de discapacidade. 

Avaliacións iniciais no mes de outubro de todo o alumnado dos distintos niveis 

educativos que se imparten no IES (ESO, Bacharelato, FP). Nestas reunións as titoras e 

titores, o equipo docente, e o Departamento de orientación toman decisións con respecto 

ás mellores estratexias e recursos para atender as condicións de aprendizaxe do grupo ou 

de alumnas/os en particular (adecuación dos tempos, instrumentos de avaliación, 

adaptacións metodolóxicas). Tamén é o momento para solicitar ao Departamento de 

orientación a valoración de problemas de aprendizaxe, habilidades sociais e/ou calquera 

outra circunstancia relacionada co ámbito educativo detectadas ao inicio do curso. Na 

sesión realizaranse propostas sobre a adopción de determinadas medidas co alumnado 

que o precise tales como: cambio de nivel, cambio de grupo, reforzos e agrupamentos, 
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exención da 2ª lingua estranxeira, inclusión na aula de apoio, programas de reeducación 

de conduta, técnicas de estudo... 

Reunións cos titores. Estes momentos de coordinación e intercambio de 

información entre as/os titoras/es e a xefatura do departamento de orientación son 

fundamentais para detectar problemas de aprendizaxe ou conduta, xa sexan individuais ou 

asociadas a un grupo. De aí a importancia de que estas reunións teñan carácter semanal. 

As sesións de avaliación de cada trimestre. Servirán de espazo para comentar e 

acordar medidas ante as dificultades detectadas nas alumnas e alumnos. De igual forma 

funcionarán todas as reunións extraordinarias que se convoquen durante o curso. 

Ao longo do curso e fronte a calquera enfermidade, accidente, tratamento... do 

alumnado que impida a súa asistencia continuada ao centro, deseñarase un plan de 

actuación específico. 

 

En ocasións, son as propias nais, pais ou titoras/es legais as que detectan e alertan 

ao equipo educativo sobre posibles problemas de aprendizaxe das/os súas/seus fillas/os 

ou calquera outra circunstancia que impida o seu desenvolvemento ordinario, que se 

avaliarán e diagnosticarán de igual forma. Ademais das familias recibirase información de 

calquera axente relacionado co ámbito educativo do alumnado. Cando os problemas de 

aprendizaxe non se resolven coas estratexias ordinarias de atención á diversidade postas 

en marcha polo profesorado, o Departamento de orientación iniciará unha avaliación 

psicopedagóxica que ofrecerá un diagnóstico da situación da alumna ou alumno e 

determinará as medidas específicas que deben afrontarse. 
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4. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 

 

4.1 Obxectivos xerais 

En relación ás conclusións do Consello da Unión Europea do 12 de maio de 2009 á 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), modificada pola Lei Orgánica 

8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) e ao Decreto 

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

propóñense os seguintes obxectivos xerais: 

 
a) Facer realidade a aprendizaxe permanente e a mobilidade dos educandos. 

b) Mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación. 

c) Promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa. 

d) Incrementar a creatividade e a innovación. 

e) Conseguir que todas as persoas acaden o máximo desenvolvemento persoal e social 

posible facilitando unha educación adaptada ás súas singularidades. 

f) Ofrecer unha resposta educativa no marco dos principios de normalización e inclusión, 

considerando a diversidade como elemento enriquecedor. 

 

4.2 Obxectivos específicos do IES Chapela 

Tendo en conta os obxectivos xerais anteriormente enumerados, dende o IES 

Chapela enténdese que a resposta educativa que se pon en marcha debe orientarse á 

normalización, inclusión, compensación e equidade no proceso educativo das nosas 

alumnas e alumnos, así como nas súas interaccións persoais e sociais na aula e no centro, 

co obxecto de garantir a igualdade de oportunidades de todas e todos no acceso, a 

permanencia e a promoción no sistema educativo. 

     Así, como obxectivos específicos do IES Chapela propóñense os seguintes: 

a) Considerar o PXAD como un documento útil e eficaz onde se marcan as liñas e os 

criterios de actuación para atender a diversidade do centro para que sirva como ferramenta 

de axuda e de consulta para calquera axente relacionado coa educación do alumnado. 



Plan Xeral de Atención á Diversidade 

IES Chapela 2018/19 

 

 
17 

 

b) Ter en conta a atención á diversidade nas diferentes decisións pedagóxicas do 
centro. 

c) Prever e detectar de xeito temperán os problemas de aprendizaxe do alumnado para 

actuar coa maior prontitude posible. 

d) Proporcionar e facilitar ao profesorado a información necesaria para incorporar nas 

programacións as diferentes MAD para alumnado que o precisa. 

e) Optimizar os recursos humanos e organizativos do centro para mellorar a calidade e 

eficacia da educación. 

f) Fomentar a participación da familia e servizos externos no proceso de ensino-

aprendizaxe do alumnado. 

g) Dar a coñecer o Plan xeral de atención á diversidade a toda a comunidade educativa 

para favorecer a súa eficacia e utilidade. 
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5. MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 
 

5.1 Medidas ordinarias e extraordinarias 

As medidas ordinarias de atención á diversidade son aquelas que adecúan o 

currículo sen alteración significativa dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe, ás características do alumnado e ao contexto socio-cultural do 

centro. 

Pola súa parte as medidas extraordinarias de atención á diversidade son aquelas 

que poden requirir modificacións significativas do currículo e/ou supoñer cambios nos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e/ou na 

flexibilización da duración ou modalidade de escolarización. De tal forma precisarán da 

autorización da dirección do centro, da Inspección Educativa, da Xefatura Territorial ou da 

Dirección Xeral que proceda e, se é o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo 

de Orientación. 

Na seguinte táboa enuméranse as medidas recollidas no Decreto 229/2011, no 

Decreto 86/2015 e nos referentes legais correspondentes. 

 

Medidas ordinarias Medidas extraordinarias 

 Adecuación da estrutura organizativa do 
centro e da organización e xestión da aula ás 
características do alumnado. 

 Adecuación das programacións didácticas ás 
características do alumnado. 

 Metodoloxías baseadas no traballo 
colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 
entre iguais, aprendizaxe por proxectos e 
outras que promovan a inclusión. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou 
procedementos de avaliación. 

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

 Desdobramento de grupos. 

 Avaliación psicopedagóxica. 

 Adaptacións curriculares. 

 Agrupamentos flexibles. 

 Apoio do profesorado de PT e/ou AL. 

 Flexibilización da duración do período de 
escolarización. 

 Flexibilización modular. 

 Programas de mellora de aprendizaxe e 
rendemento, PMAR. (En 2º e 3º ESO) 

 Integración de materias en ámbitos en 1º da 
ESO. 

 Atención educativa ao alumnado que, por 
circunstancias diversas, presenta 



Plan Xeral de Atención á Diversidade 

IES Chapela 2018/19 

 

 
19 

 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado 
con dispoñibilidade horaria. 

 Programas de enriquecemento curricular. 

 Programas de reforzo nas áreas 
instrumentais básicas. 

 Programas de recuperación. 

 Programas específicos personalizados. 

 Programas de habilidades sociais. 

 Exención da 2ª Lingua estranxeira. 

dificultades para unha asistencia continuada 
ao centro educativo. 

 Grupos de adquisición das linguas. 

 Grupos de adaptación da competencia 
curricular. 

 Outras que a Consellería de Educación 
estableza e considere necesarias, 
explicando o procedemento para a súa 
autorización. 

 

5.2 Medidas e/ou programas do IES Chapela 

O Equipo directivo e a Comisión de coordinación pedagóxica (CCP) terán en 

conta as características do alumnado á hora de organizar a oferta educativa do centro: 

 Optatividade e itinerarios. Ofreceranse as optativas posibles nas diferentes etapas 

educativas, en función das posibilidades do centro e das necesidades para estudos futuros 

do alumnado. En canto aos itinerarios ofertados deben responder ás necesidades formativas 

do alumnado e o centro garantirá unha orientación académico-profesional para unha 

elección axeitada. 

 Formación de grupos. Intentarase que na creación de grupos o alumnado se distribúa de 

maneira que se equilibre o número de alumnas e alumnos con dificultades de aprendizaxe 

e/ou diferentes problemas de conduta. 

 Horario de materias. Dentro das posibilidades do centro procuraranse a alternancia tanto 

en días como en horario (días non consecutivos e horas diferentes). 

 Espazos e recursos. En cada curso escolar adaptaranse os espazos segundo as 

necesidades educativas do alumnado favorecendo a implantación das medidas de atención 

a diversidade. No referente aos recursos buscaranse aumentar a dotación, optimizar os usos 

dos existentes e fomentar entre o profesorado o uso dos mesmos. Os espazos comúns tales 

como: biblioteca, aulas de informática, aula de usos múltiples... xogan un papel importante 

na formación do alumnado, polo que se procurará unha boa dotación, un correcto 

mantemento e un fomento do seu uso. 
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O profesorado terá en conta á atención á diversidade na súa: 

 Programación. Cada curso adaptará as programacións da súa materia ás características 

do alumnado, contando coa colaboración do Departamento de Orientación en caso 

necesario. 

 Metodoloxía. Unha metodoloxía activa, participativa e potenciadora do traballo en grupos 

heteroxéneos favorece a mellora de resultados do alumnado, especialmente daquel que 

recibe medidas de atención á diversidade. 

 Avaliación. Os tempos e instrumentos de avaliación adaptaranse ás necesidades do 

alumnado sempre que exista un diagnóstico e/ou informe específico que así o recomende. 

 
Algunhas das medidas propostas organízanse cun carácter de permanencia no 

tempo, como por exemplo: a adecuación da estrutura organizativa, adecuación das 

programacións didácticas e das metodoloxías, algúns reforzos, atención ao alumnado con 

materias pendentes e programa de habilidades sociais. Os desdobres de grupos estarán 

condicionados pola necesidade e a dispoñibilidade horaria dos membros dos 

Departamentos didácticos implicados. A posta en marcha de actuacións, medidas e/ou 

programas para atender as necesidades educativas do alumnado requiren que, ademais 

de ter en conta o lexislado, se teñan en conta outras liñas de actuación como son as 

propostas da administración ou as propostas doutras institucións. Así sinálase que: 

a) Dende a Administración educativa existen protocolos e publicacións que ofrecen pautas 

de actuación na atención á diversidade: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion 

b) Existe coordinación con outras institucións: Inspección educativa, Equipo de 

orientación específico (EOE), Servizos Sociais do Concello de Redondela, Aldeas Infantiles, 

gabinetes/academias privados, Saúde mental do Sergas... 

 

Na seguinte táboa amósase unha relación das actuacións levadas a cabo no IES 

Chapela para atender á diversidade das alumnas e alumnos do centro, tendo en conta as 

propostas pola Administración. As actuacións son as seguintes: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion
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Necesidades do alumnado Medidas do IES Chapela Protocolos e/ou orientacións 

da Consellería 

NEE   

Discapacidade intelectual B, C, D, E, G, H, I, M, N, O, P   
Protocolo: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/24710 
Orientacións: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3644 

Discapacidade motórica A, B, C Orientacións: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3647 

Discapacidade sensorial B, C  

Trastornos do espectro autista (TEA) C 
Protocolo: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/18477 
Orientacións: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3655 

Trastornos graves de conduta C, Q, R 
Educonvives.gal: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 
 

Específicas de apoio educativo   

TDAH C, D, G, I, M, N, O Protocolo: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/12908 

Altas capacidades C, K 
Orientacións: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacpera
l/system/files/sobredotacion.pdf 

Dificultades específicas de aprendizaxe B, C, D, E, F, G, H, I, L, M N, O, P Orientacións: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656 

Incorporación tardía C, D, E, F, G, H, O, S, T 
Orientacións: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorie
ntacion/141/145/146 

Desvantaxe socio-educativa   

Ambientes desfavorecidos  e/ou marxinais C, D, R 
Orientacións: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorien
tacion/141/145/410 

Atención educativa por enfermidade   

Atención educativa domiciliaria C, U Protocolo: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/17722 

Atención educativa hospitalaria C, V Orientacións: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3657 

 

A: Modificación de barreiras arquitectónicas 
B: Adaptación de materiais didácticos 
C: Seguimento titorial do rendemento 
D: Reforzo educativo e/ou apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria 
E: Exención da segunda lingua estranxeira 
F: Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas 
G: Apoio da/o PT/AL fóra/dentro da aula 
H: Adaptacións curriculares 
I: Desdobramento de grupos 
K: Programas de enriquecemento curricular 

L: Programas de recuperación 
M: Programas específicos personalizados 
N: PMAR 
O: PROA 
P: Integración das materias en ámbitos 
Q: Aula de atención educativa e convivencia 
R: Programa de habilidades sociais 
S: Grupos de adquisición de linguas 
T: Grupos de adaptación da competencia curricular 
U: Atención educativa domiciliaria 
V: Atención educativa hospitalaria 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/24710
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3644
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3647
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/18477
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3655
http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/12908
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/system/files/sobredotacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/system/files/sobredotacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656
https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146
https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/410
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/410
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/17722
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3657
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5.3 Descrición das medidas de atención do IES Chapela 

 

5.3.1 Modificación de barreiras arquitectónicas (Medida Ordinaria) 

Segundo a Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade débeselle garantir ás 

persoas con discapacidade a igualdade de oportunidades en relación coa accesibilidade 

universal e co deseño para todos respecto dos contornos, procesos, bens, produtos e 

servizos, así como en relación cos obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos, 

de modo que estes se fagan comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas, 

en igualdade de condicións de seguridade e comodidade e do xeito máis autónomo e 

natural posible. 

Así o IES Chapela ten dúas prazas de aparcamento para persoas con discapacidade, 

ascensor no edificio, ramplas, e baños adaptados. 

 

5.3.2 Adaptación de materiais didácticos (Medida Ordinaria) 

Modificaranse as características dos materiais didácticos cando sexa conveniente, 

como por exemplo: o aumento da letra para persoas con discapacidade visual. 

 

5.3.3 Reforzo educativo e/ou apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria 
(Medida Ordinaria) 

Seguindo a Orde do 6 de Outubro de 1995, enténdese por reforzo educativo unha 

medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescritivos do 

currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á 

organización da aula, aos agrupamentos do alumnado e a todo aquilo incluído dentro do 

ámbito da metodoloxía. 

Seguindo o Decreto 229/2011, especifícase que o profesorado con dispoñibilidade 

horaria ofrecerá reforzo ao alumnado correspondente. Así, no IES Chapela, cando se 

considere necesario e informado o profesorado, serán as profesoras/es de garda quen 

realicen este apoio. 

Obxectivos: 
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 Consolidar a aprendizaxe de contidos instrumentais básicos non acadados por algunhas 

alumnas ou alumnos. 

 Ofrecer ao alumnado con dificultades na materia, unha atención máis personalizada en 

pequeno grupo. 

 Procurar que o alumnado con dificultades na materia, poida superala. 

 Poder impartir contidos procedimentais prácticos nos grupos ordinarios. 

     Perfil do alumnado: 

 Alumnado da ESO con dificultades en determinadas materias. 

 Alumnado do resto de niveis con dificultades nas materias no curso que está realizando 

e que voluntariamente queira recibir axuda. 

     Organización: 

 O reforzo educativo será elaborado pola profesora ou profesor que imparte a área ou 

materia na que a alumna/o necesita a medida de reforzo, co coñecemento da titora ou 

titor. Este comunicarallo ao equipo directivo e á familia da alumna ou alumno. O seu 

desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e pola profesora ou 

profesor da alumna/o que imparte a área ou materia, coa colaboración, se é o caso, 

doutros profesionais. As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente 

académico da alumna/o como Reforzo educativo (RE). 

 En canto ao apoio do profesorado de garda, reunidos a xefatura de estudos e a xefatura 

do Departamento de Orientación, cadrarán horarios e analizarase o perfil do profesorado 

máis adecuado para o reforzo. A profesora ou profesor traballará co alumnado de xeito 

individualizado as carencias de cada alumna e alumno. 

 O profesorado dun mesmo departamento con dispoñibilidade horaria poderá impartir 

clases voluntarias para o alumnado, nos niveis que imparte clase, en horario de tarde. 

 

5.3.4 Exención da segunda lingua estranxeira (Medida Ordinaria) 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo da ESO que presente dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá 

quedar exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá 

Reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades, logo do informe 

pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do Departamento 

de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus documentos 
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de avaliación figurará coa mención de exenta/o. A competencia da decisión recaerá na 

dirección do centro docente, oídas as nais, os pais ou as/os titoras/es legais do alumnado 

afectado pola medida. 

 

5.3.5 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas (Medida Ordinaria) 

Perfil do alumnado: 

Segundo a Circular 8/2009 pola que se regulan algunhas medidas de atención á 

diversidade para o alumnado de ESO, o alumnado de 1º ESO que accede por imperativo 

legal, aquel que repita 1º ESO, aquel que promocione a 2º ESO sen superar todas ou 

algunha das áreas instrumentais ou aquel que repita 2º ESO, poderá seguir un Programa 

de reforzo nas áreas instrumentais básicas. Estes programas están baseados nos mínimos 

esixibles das áreas de Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura e Matemáticas 

para o curso que corresponda, e suporán a atención personalizada para lograr o grao de 

dominio suficiente expresado nos ditos mínimos. 

Obxectivo: 

Mellorar as capacidades necesarias para desenvolver as competencias e obxectivos 

das materias instrumentais básicas.      

Organización: 

No IES Chapela estes programas desenvolveranse en 1º e 2º ESO nas sesións da 

materia da Segunda lingua estranxeira, da que este alumnado estará exento (artigo 5.f - Orde 

6 de setembro de 2007). O profesorado implicado na área das Linguas será: Lingua galega, 

Lingua castelá, Inglés, Francés, Latín e Grego. O profesorado implicado na área das 

Ciencias será: Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía. 

 

5.3.6 Apoio do/da profesor/a de Pedagoxía Terapeutica (PT) e/ou Audición e 
Linguaxe (AL) (Medida Extraordinaria) 

Seguindo o Decreto 229/2011 o apoio da/o PT/AL é unha medida de atención á 

diversidade extraordinaria. O obxectivo a perseguir será: 
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Ofrecer unha atención personalizada ao alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo para que poida acadar os obxectivos e competencias do curso 

correspondente. 

Perfil do alumnado: 

Prioritariamente, alumnas e alumnos de 1º e 2º da ESO con dificultades nas áreas 

instrumentais. O alumnado que vén sendo atendido dende Educación Primaria na aula de 

apoio continuará con estas atención seguindo as indicacións do profesorado de primaria. 

Esta incorporación será reversible sempre que a/o PT/AL e/ou o profesor/a da materia o 

consideren oportuno. 

     Organización: 

As intervencións específicas da/o PT/AL serán propostas e deseñadas polo 

Departamento de orientación, en colaboración coa titora ou titor, o profesorado do grupo, e 

xefatura de estudos. Estas intervencións desenvolveranse durante as sesións de Lingua 

castelá e literatura e Matemáticas e están caracterizadas polo seguinte praxe: 

 Levaranse a cabo en dúas sesións de Matemáticas e dúas sesións de Lingua castelá e 

literatura con carácter semanal para cada liña da ESO. 

 Para cada sesión haberá un máximo de 5 alumnas/os, modificable dependendo das 

necesidades do centro. 

 Primordialmente, seguindo a lexislación vixente, o apoio desenvolverase dentro da aula. 

Realizarase fóra da aula cando as circunstancias así o indiquen. 

 Existirá coordinación entre o profesorado de Lingua Castelá e literatura e Matemáticas 

co/a PT/AL. Procurarase traballar os mesmos contidos adaptados ao nivel da alumna ou 

alumno, salvo nas Adaptacións curriculares onde os contidos serán os correspondentes 

á propia adaptación. 

 A elaboración do material adaptado será función dos Departamentos de Lingua Castelá 

e Matemáticas e da/o PT/AL. 

 Informarase á familia do progreso da alumna/o a través de informes trimestrais e aquelas 

veces que se considere necesario. A/o PT/AL terá no seu horario unha hora de atención 

a nais, pais ou titoras/es legais.   
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5.3.7 Adaptacións Curriculares (AC) (Medida Extraordinaria) 

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

curriculares nas ensinanzas de réxime xeral e o Decreto 229/2011, a AC é unha medida 

extraordinaria de atención á diversidade na que se modificarán un ou máis elementos 

prescritivos do currículo, é dicir, os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación e/ou 

os estándares de aprendizaxe para atender as necesidades educativas dunha alumna ou 

alumno. 

Perfil do alumnado: 

Prioritariamente, alumnado de 1º e 2º ESO con déficit na competencia curricular ou 

calquera outra razón (educativa, social, persoal...) que non lle permita seguir o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe do currículo ordinario. Seguindo á devandita Orde, a LOE e a 

LOMCE, as AC poderán proporse para alumnado tanto da ESO como do Bacharelato. 

Organización: 

1. As AC adaptaranse unha vez esgotadas as medidas ordinarias. 

2. Os referentes das AC serán os obxectivos e competencias do currículo ordinario para o curso 

correspondente. 

3. A xefatura do Dpto. de Orientación realizará unha avaliación diagnóstica na que se recollerán datos 

relevantes sobre a situación académica e social-cultural da alumna ou alumno achegados tanto polo 

equipo educativo responsable da alumna ou alumno, pola familia ou calquera outro profesional que 

estea participando na atención á devandita alumna/o. Poderá colaborar o EOE en caso de que fose 

necesario. 

4. Realizarase unha reunión coordinada pola xefatura de estudos, á que asistirán o titor/a, as 

profesoras/es que impartan as áreas ou materias que se consideran obxecto de adaptación curricular, 

o/a orientador/a e os profesionais que participaron na avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase 

a pertinencia da AC. 

5. O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade da profesora ou profesor que imparte a 

área ou materia da alumna/o, coa colaboración do departamento didáctico, co asesoramento do 

orientador/a do centro ou, se é o caso, de calquera outro profesional que participe na atención de 

dita/o alumna/o. 

6. As AC terán unha duración mínima dun curso escolar. Revisaranse ao final do curso. 

7. É necesario o informe psicopedagóxico, a autorización da Inspección Educativa e da autorización 

das familias. 



Plan Xeral de Atención á Diversidade 

IES Chapela 2018/19 

 

 
27 

 

8. A adaptación curricular reflectirase como AC no expediente académico da alumna ou alumno, no 

informe ás nais, pais ou titoras/es legais e no historial académico. 

9. O informe psicopedagóxico, o documento da AC e a autorización da Inspección Educativa formará 

parte do expediente da alumna/o e terá carácter confidencial. 

10. A avaliación da alumna/o que siga unha AC farase en función dos criterios de avaliación 

individualizados nela, sen prexuízo de que para efectos da avaliación da materia e da promoción o 

referente serán sempre os obxectivos e competencias do curso e/ou etapa. 

11. Terase en conta o anterior e seguirase a Resolución do 9 de xuño que desenvolve o Real Decreto 

562/2017, do 2 xuño, pola que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en 

ESO que indica que para a obtención do título da ESO requirirase: ter avaliación positiva en todas as 

materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua 

galega e literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e literatura e Matemáticas. A estes efectos: 

a) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como materias distintas. 

b) Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo docente considere que a alumna ou 

alumno ten acadados os obxectivos da etapa adquiridas ás competencias correspondentes. 

E, ante a controversia que sempre suscitan as Adaptacións curriculares en termos 

de promoción e titulación, desde o IES Chapela proporanse AC para o alumnado que así o 

precise de 1º e 2º da ESO, e proporase Reforzo educativo para o alumnado de 3º e 4º da 

ESO (e resto de niveis educativos) co obxectivo de que toda alumna ou alumno teña a 

posibilidade de titular ao final de etapa. Este axuste poderá ser modificado ante casos 

extraordinarios. 

 

5.3.8 Desdobramento de grupos (Medida Ordinaria) 

Obxectivo: 

Traballar de xeito máis personalizado co alumnado aspectos instrumentais (conversa, 

prácticas de laboratorio, de taller, deportivas...) das materias contempladas na lexislación 

vixente. 

Perfil do alumnado: 

 Alumnas e alumnos da ESO e Bacharelato cuxos coñecementos lles permitan participar 

durante unha hora á semana en grupos de conversa en linguas estranxeiras (Inglés e 

Francés). 
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 Alumnas e alumnos da ESO e Bacharelato para o que se establece unha hora á semana 

de prácticas de laboratorio na área de Ciencias da Natureza, en Física, Química, Bioloxía 

e Xeoloxía. 

 Alumnas e alumnos da ESO para o que se establece unha hora á semana de prácticas 

en Tecnoloxía. 

 Alumnas e alumnos da ESO para o que se establece unha hora para realizar prácticas 

deportivas. 

Organización: 

 Distribuírase ao alumnado dunha clase en dous grupos, cada un cunha profesora ou 

profesor distinta en aulas diferentes. 

 Acostumarán a ser grupos estables. 

 A distribución do alumnado farase segundo a materia, en función de criterios diversos: 

nivel de competencia curricular -linguas estranxeiras-, traballo en grupos reducidos que 

permitan a utilización de metodoloxías máis activas e participativas...     

 

5.3.9 Programas de enriquecemento curricular (Medida Ordinaria) 

Obxectivos: 

 Ofrecer unha atención personalizada ao alumnado con necesidades educativas 

específicas debido ás súas Altas Capacidades para potenciar ao máximo as súas 

destrezas. 

 Axustar o currículo ás súas posibilidades para evitar o estancamento e/ou aburrimento. 

 Potenciar as súas habilidades sociais para favorecer o establecemento de relacións 

entre iguais. 

Perfil do alumnado: 

 Alumnas e alumnos da ESO con Altas Capacidades, ou calquera outro con alto nivel. 

Organización:   

O programa de enriquecemento para alumnado con Altas Capacidades seguirá o seguinte: 

 A realización de actividades complementarias para desenvolver a creatividade, a 

competencia, as destrezas e as actitudes deste alumnado será competencia do 

profesorado das distintas materias, coa colaboración do correspondente departamento 

didáctico e co asesoramento do Departamento de Orientación. 
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 Por outro lado, seguindo a Orde do 28 de outubro de 1996, este alumnado poderá asistir 

a grupos de diferente nivel de competencia curricular ao que lle corresponde por idade. 

 

5.3.10 Programas de Recuperación (Medida Ordinaria) 

5.3.10.1 Programas de Recuperación nas áreas non instrumentais 

Obxectivo: 

Axudar ao alumnado a recuperar aprendizaxes de materias suspensas que non sexan as 

instrumentais. 

Perfil do alumnado: 

Seguindo a Circular 8/2009, páxina 3, serán alumnas e alumnos que promocionen a 2º ESO 

coas áreas instrumentais superadas e con outras materias suspensas. 

Organización: 

 As ensinanzas destes programas estarán baseadas nos mínimos esixibles do curso 

correspondente. 

 Os Departamentos que non teñan completo o seu horario lectivo poderán completalo 

establecendo un programa específico de recuperación en 2º da ESO. 

 O profesorado responsable de impartir o programa e avaliar ao alumnado serán as 

profesoras e profesores dos departamentos asociados ás materias pendentes. 

 O alumnado que curse estes programas poderá quedar exento de cursar a segunda 

lingua estranxeira, nos termos recollidos no artigo 5º.f da Orde do 6 de setembro do 2007. 

 

5.3.10.2 Programas de Recuperación materias pendentes 

Obxectivos 

 Axudar o alumnado a recuperar aprendizaxes de materias ou módulos pendentes de 

cursos anteriores. 

 Utilizar medidas organizativas e oportunidades para implicar ao alumnado no traballo das 

pendentes, cando non existan clases específicas de recuperación. 

 Empregar a dispoñibilidade horario dos Departamentos para impartir clases de 

pendentes nas materias e módulos que os Departamentos consideren convenientes, 

tendo en conta as dificultades da aprendizaxe autónoma do alumnado e as dificultades 

económicas das familias. 
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Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos da ESO, Bacharelato e Formación profesional que teñan materias ou 

módulos pendentes de cursos anteriores. 

Organización: 

 As Xefaturas dos departamentos deseñarán actividades ou clases de recuperación para 

todo o alumnado que teña materias ou módulos pendentes do curso anterior. 

 O traballo que debe realizar cada alumna e alumno con pendentes seralle comunicado 

directamente polo profesorado da materia, as titoras/es ou as xefas/es dos 

departamentos. 

 Na Formación profesional o profesorado titor coordinará xunto con Xefatura dos 

departamentos o plan de recuperación dos módulos pendentes. 

 As clases de recuperación para ESO e Bacharelato, no caso de existir, serán en horario 

non lectivo de tarde e polo tanto non obrigatorias para o alumnado. No caso de 2º curso 

de FP en horario lectivo de mañá entre marzo e xuño. 

 O seguimento do alumnado en xeral é obriga do profesorado da materia. 

 As actividades de avaliación, reflectidas nas programacións didácticas, serán deseñadas 

na ESO e no Bacharelato, polas xefaturas dos departamentos, respectando sempre o 

dereito do alumnado ás probas extraordinarias nas datas fixadas pola dirección do centro. 

No caso de FP será o profesorado de cada módulo quen se encargue, e as xefaturas de 

departamento quen supervisen as actividades. 

 A dirección do centro fixará as datas para que o alumnado da Formación profesional que 

supere os módulos pendentes na sesión final extraordinaria poida realizar o período de 

formación en centros de traballo. 

 
5.3.11 Programas específicos personalizados (Medida Ordinaria) 

Obxectivo: 

Axudar o alumnado repetidor da ESO a superar as dificultades reflectidas no informe 

de avaliación final elaborado pola titora ou titor do curso anterior. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos repetidores de todos os cursos da ESO. 
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Organización: 

 Os Departamentos didácticos deseñarán programas específicos especializados para 

este  alumnado que incluirán actividades de aprendizaxe que realizarán semanalmente. 

 O profesorado que imparta cada área ou materia fará o seguimento de cada alumna ou 

alumno na realización das tarefas propostas polo Departamento correspondente e 

comunicarallo ao profesorado titor, quen, coa frecuencia e segundo o procedemento 

establecido, deberá facelo chegar ás familias para o seu coñecemento e colaboración. 

 O alumnado de 1º e 2º ESO incluído nun Programa de reforzo nunha área de 

determinada poderá quedar exento da realización do Programa específico personalizado. 

 

5.3.12 Programa de mellora da aprendizaxe e rendemento (PMAR) (Medida 

Extraordinaria) 

Obxectivo: 

Que o alumnado proposto alcance as competencias do 1º ciclo de ESO e poida 

cursar 4º ESO pola vía ordinaria e obter o título de graduado en ESO mediante unha 

metodoloxía apropiada e uns contidos adaptados ás súas características. 

Perfil do alumnado: 

Ter dificultades relevantes de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de 

atención á diversidade sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das 

dificultades de aprendizaxe detectadas e existir expectativas razoables de que coa 

incorporación ao programa poderán cursar o cuarto curso pola vía ordinaria. Ademais, este 

alumnado deberá estar nalgunha das seguintes situacións: 

 O alumnado que teña cursado por primeira vez 1º ESO, tendo repetido en Primaria, ou 

que cursou por segunda vez 1º ESO e non estea en condicións de promocionar a 2º da 

ESO, poderá incorporarse ao PMAR que se desenvolverá ao longo dos cursos 2º e 3º. 

 O alumnado que teña cursado por primeira vez 2º ESO e non estea en condicións de 

promocionar a 3º ESO, tendo repetido en Primaria e/ou en 1º ESO, poderá incorporarse 

ao PMAR que se desenvolverá ao longo de 3º ESO. 

 O alumnado que teña cursado por segunda vez 2º ESO e non estea en condicións de 

promocionar a 3º da ESO poderá incorporarse ao PMAR que se desenvolverá ao longo 

de 3º da ESO. 
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 Con carácter excepcional, o alumnado que teña cursado por primeira vez 3º ESO e non 

estea en condicións de promocionar a 4º ESO, sen ter repetido ou tendo repetido unha 

vez na etapa, poderá incorporarse ao PMAR que se desenvolverá ao longo de 3º ESO. 

Organización: 

O grupo terá entre 5 e 10 alumnas e alumnos. As materias agruparanse en ámbitos: 

Lingüístico e Social, Científico e Matemático e Linguas estranxeiras. O resto de materias 

cursaranas co grupo de referencia. 

Para acceder ao PMAR será necesario: 

a) Unha vez realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta 

razoada do alumnado que podería acceder ao PMAR. Esa proposta concretarase nun 

informe individualizado, elaborado pola persoa titora, en que constará a competencia 

curricular do alumno ou da alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe 

presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas e os motivos polos que o 

equipo docente considera a conveniencia de que a alumna ou o alumno se integre no PMAR. 

Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de Orientación. 

b) A persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación realizará unha avaliación 

psicopedagóxica a cada unha das alumnas ou alumnos propostas/os. No informe 

correspondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as conclusións das 

reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnado menor de idade, cos pais, as nais 

ou titores/as legais de cada alumno e alumna, para lles formular a conveniencia da súa 

incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Deixarase 

constancia escrita da opinión dos pais, as nais ou titores/as legais respecto da proposta 

formulada. 

c) Posteriormente, unha comisión formada pola/o xefa/e de estudos, que exerce a súa 

presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación e o/a titor/a da 

alumna ou alumno, valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do pai, a nai ou 

os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a incorporación ao 

PMAR. 

d) Compete á directora ou director do centro docente elevar a proposta de autorización  ao 

servizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude achegaráselle a relación de 

alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada un dos ámbitos do 

programa. 

e) O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización e será comunicada 

aos centros docentes antes do comezo do curso. 
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5.3.13 Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA) 

Obxectivos: 

Potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar do alumnado mellorando as 

expectativas sobre as súas propias capacidades; axudarlle na formación do seu 

autoconcepto e na súa integración social; facilitar a continuidade na progresión da acción 

educativa; incrementar a relación e a comunicación coas familias, favorecendo así a súa 

implicación no desenvolvemento dos seus fillos e das súas fillas. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos da ESO con dificultades de aprendizaxe e/ou con desvantaxe 

económica-social. 

Organización: 

 O PROA será solicitado pola dirección do centro, previa aprobación da proposta 

polo Claustro e o Consello Escolar. 

 Desde o Departamento de orientación elaborarase unha listaxe de alumnado 

susceptible desta medida, en colaboración coas titoras/es e o resto do 

profesorado. 

 O programa desenvolverase a partir de febreiro en horario non lectivo, e con 

profesorado externo ao centro. 

 

5.3.14 Integración das materias en ámbitos (Medida Extraordinaria) 

O artigo 18 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, determina que os centros docentes 

poderán agrupar as materias do primeiro curso en ámbitos de coñecemento, coa finalidade 

de facilitar o tránsito do alumnado entre a educación primaria e 1º da ESO. 

Obxectivo: 

Facilitar o paso do alumnado dos CEIPs adscritos a 1º da ESO. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos procedentes de 6º de Educación Primaria con dificultades de 

aprendizaxe. 
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Organización: 

 Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos, os estándares de aprendizaxe 

avaliables e os criterios de avaliación de todas as materias que se agrupan, así como o 

horario asignado ao conxunto delas. Esta agrupación terá efectos na organización das 

ensinanzas, pero non nas decisións asociadas á avaliación e á promoción. 

 A adopción desta medida non condiciona todos os grupos do nivel, nin tampouco obriga 

a agrupar todas as materias en ámbitos. 

 A constitución destes agrupamentos requirirá autorización expresa do servizo provincial 

de Inspección Educativa. 

 

5.3.15 Aula de atención educativa e convivencia (Medida Ordinaria) 

Obxectivo: 

Atender, nun lugar específico, ao alumnado que presenta condutas disruptivas 

impedindo o normal desenvolvemento da clase, para que realice tarefas correspondentes 

ás aprendizaxes básicas do curso do que proceda. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos que presenten condutas disruptivas e/ou rompan a dinámica 

ordinaria da clase. 

Organización: 

 Calquera alumna ou alumno derivado á aula de atención educativa e convivencia deberá 

contar sempre con tarefas para realizar durante a súa permanencia nela. 

 Será o profesorado que remita ao alumnado a esa aula quen estableza as tarefas que 

cada alumna ou alumno deba realizar, quen as corrixa e as avalíe. 

 Cada vez que unha alumna ou alumno menor de idade acuda a esta aula, a familia será 

informada segundo o procedemento indicado pola xefatura de estudos (chamada de 

teléfono por parte da xefatura de estudos, correo electrónico do profesorado titor, correo 

electrónico da xefatura de estudos, nota de axenda redactada por parte da titora ou titor, 

nota redactada pola profesora ou profesor que enviou a alumna ou alumno á aula...) 

 A xefatura de estudos establecerá gardas específicas para atender esta aula, nas que 

deberán estar incluídos todas as profesoras e profesores do centro. 
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5.3.16 Programa de habilidades sociais (Medida Ordinaria) 

Obxectivo: 

 Transmitir ao alumnado os compoñentes da comunicación humana (verbal e non verbal). 

 Ensinar ao alumnado a manexar as técnicas básicas da comunicación eficaz. 

 Favorecer a incorporación de condutas socialmente desexables na vida cotiá do 

alumnado. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos de ESO, Bacharelato o Formación Profesional que non saben 

utilizar correctamente estratexias para comunicarse e afrontar as distintas situacións que 

se lle presenten: alumnado tímido, introvertido, disruptivo, agresivo, arrogante, antisocial... 

Organización: 

 Programa de habilidades sociais forma parte da Programación do Departamento de 

Orientación e está ligado ao Plan de acción titorial, estando implícito en todas as 

actividades de titoría que se realicen ao longo do curso. 

 As habilidades sociais serán traballadas na aula polas titoras/es, e/ou polo orientador/a 

no Departamento de Orientación. 

 O traballo individualizado realizarase nos recreos ou empregarase a hora de titoría ou 

de atención ao alumnado. 

 O número de sesións será decidido polas titoras/es e polo orientador/a, sempre tendo en 

conta o avance da alumna ou alumno, as súas necesidades e a opinión do equipo 

docente que lle imparta clase. 

 A avaliación levarase a cabo ao longo de todo o proceso para coñecer como se está 

desenvolvendo e introducir modificacións oportunas para a mellora do programa. 

 

5.3.17 Grupo de adquisición de linguas (Medida extraordinaria) 

Segundo a Orde do 20 de febreiro de 2004, os grupos de adquisición das linguas 

son agrupamentos flexibles que teñen por obxectivo: 

Impulsar dunha formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino, a 

través dunha atención individualizada, de xeito que se posibilite a súa plena incorporación 

nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope escolarizado. 
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Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos procedentes do estranxeiro matriculados na ESO que 

descoñezan completamente as dúas linguas oficiais de Galicia. 

Organización: 

 Son agrupamentos flexibles. 

 En xeral, o alumnado poderá formar parte destes agrupamentos un trimestre ou ata que 

a xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades educativas debidas ao 

descoñecemento de linguas. 

 O alumnado deberá pertencer a unha mesma etapa educativa, sen necesidade de que 

estea escolarizado no mesmo curso. 

 O horario máximo de pertenza a un grupo de adquisición de linguas será 24 períodos 

lectivos semanais que poderá irse reducindo. 

 Cursará co grupo ordinario a Educación Física, Música, Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual e a hora de titoría. 

 O profesorado do grupo de adquisición de linguas pertencerá ás especialidades de tipo 

lingüístico. 

 Cando os grupos de adquisición de linguas non se poidan formar, este alumnado deberá 

incorporarse ás medidas de atención á diversidade do centro, logo de informe da xefatura 

do Departamento de Orientación, quen proporá a incorporación a aquelas medidas que 

resulten máis adecuadas para cada alumna ou alumno. 

 

5.3.18 Grupo de adaptación da competencia curricular (Medida Extraordinaria) 

Segundo a Orde do 20 de febreiro de 2004, o grupo de adaptación curricular son 

agrupamentos flexibles cuxo obxectivo será: 

Progresar na competencia curricular do alumnado estranxeiro, de xeito que se 

posibilite a súa incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que 

se atope matriculado. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos do estranxeiro matriculados na ESO que presenten dous ou máis 

cursos de desfase curricular. 



Plan Xeral de Atención á Diversidade 

IES Chapela 2018/19 

 

 
37 

 

Organización: 

 Son agrupamentos flexibles. 

 A permanencia nos grupos de adaptación da competencia curricular levarase a cabo 

nunha fracción da xornada escolar, coincidindo coas materias instrumentais. 

 O alumnado do grupo deberá pertencer a unha mesma etapa educativa, sen necesidade 

de que estea escolarizado no mesmo curso. 

 O horario máximo de permanencia neste grupo é de 10 períodos lectivos. 

 O profesorado deste grupos de adaptación da competencia curricular pertencerá 

preferentemente ás especialidades correspondentes coas materias a reforzar. 

 A avaliación deste alumnado correspóndelle ao profesor/a ordinario/a, quen terá en conta 

a información do profesor/a do grupo de adaptación curricular. 

 A titora ou titor da alumna ou alumno destes grupos, deberá establecer a coordinación 

entre o profesorado do grupo ordinario e o de adaptación. 

 

5.3.19 Agrupamentos flexibles (Medida Extraordinaria) 

Obxectivo: 
Axudar o alumnado a superar as súas dificultades nas materias nas que se poden 

realizar os agrupamentos. 

Perfil do alumnado: 
Alumnas e alumnos da ESO con dificultades nas áreas de Lingua e literatura, en 

Matemáticas, en Ciencias da natureza e en Ciencias sociais, propostos polo profesorado 

que lle deu clase no curso anterior. 

Organización: 
 Son desdobramentos transitorios realizados polo profesorado dos Departamentos 

implicados. 

 O alumnado non poderá pertencer no agrupamento flexible máis do 40% do seu horario 

(priorizaranse Matemáticas e Linguas). 

 En xeral, non implican cambios curriculares; empregarase unha metodoloxía máis 

práctica. 

 En xeral, os criterios de avaliación serán os mesmos que os do grupo de referencia. 
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 Os agrupamentos flexibles constarán no expediente do alumnado como Reforzo 

educativo. 

 

5.3.20 Flexibilización da duración do período de escolarización na ESO (Medida 

Extraordinaria) 

Obxectivo: 

Adiantar ou adiar o comezo e finalización da escolarización da ESO para adaptarse 

ás características do alumnado. 

Perfil do alumnado: 

 Alumnas e alumnos repetidoras/es, un ano na etapa anterior. 

 Alumnas e alumnos con altas capacidades. 

 Alumnado que se incorpora de xeito tardío ao sistema educativo. 

 Alumnado inmigrante. 

Organización: 

 A repetición nun mesmo curso so poderá realizarse unha vez e, excepcionalmente, dúas 

en 4º da ESO se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. A medida será proposta 

pola xunta de avaliación. 

 O alumnado con altas capacidades poderá adiantar un ano a súa escolaridade ou reducir 

nun ano o tempo de permanencia nesta etapa se non lle foi aplicada esta medida na 

etapa anterior. 

 O alumnado con NEE poderá variar tanto a súa incorporación como a permanencia nesta 

etapa. 

 O alumnado inmigrante poderá ser escolarizado nun ou dous cursos inferiores ao que lle 

correspondería por idade segundo a recomendación do equipo docente na avaliación 

inicial ao principio do curso. 

 Os requisitos serán: a) Informe da titora ou titor / b) Informe psicopedagóxico / c) 

Aprobación das familias / d) Autorización da Inspección educativa. 

 

5.3.21 Fragmentación dos cursos 3º e 4º da ESO (Medida Extraordinaria) 

Obxectivo: 
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Facilitar ao alumnado con necesidades educativas especiais a consecución do título 

de Graduada/o en ESO. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos con necesidades educativas específicas que precise un apoio 

personalizado que xustifique esta medida. 

Organización: 

 Poderase autorizar excepcionalmente a fragmentación dos cursos 3º e 4º ESO se as 

necesidades de apoio específico o xustifican. 

 A alumna ou alumno deberá permanecer excepcionalmente un ano máis na etapa, pero 

a permanencia na ESO non poderá estenderse máis alá do ano no que cumpra os 20 

anos de idade. 

 Esta medida non será de aplicación nun curso no que xa se permanecese un ano máis. 

 Na distribución horaria dos Departamentos despois de ser contabilizadas as horas das 

actividades docentes da súa especialidade e das materias afíns que, se é o caso, lle 

correspondan, será prioritaria a dedicación ao reforzo do alumnado que o necesite para 

unha mellor atención á diversidade. 

 

5.3.22 Flexibilización da duración do período de escolarización no Bacharelato 
e na Formación profesional (Medida Extraordinaria) 

Obxectivo: 

Facilitar ao alumnado con necesidades educativas especiais a consecución do título 

de Bacharelato ou título de Técnica/o (ciclos medios) ou Técnica/o Superior (ciclos 

superiores) de Formación profesional. 

Perfil do alumnado: 

Alumnas e alumnos con necesidades educativas específicas que necesite un apoio 

personalizado que xustifique esta medida. 

Organización: 

 O alumnado con NEE poderá cursar o Bacharelato e a FP de xeito fragmentado a 

proposta do equipo docente. 
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 Este alumnado poderá estar escolarizado todo o horario recibindo atención adaptada ás 

súas necesidades durante os períodos correspondentes ás áreas ou módulos que non 

estean a cursar. 

 As xefaturas dos departamentos implicados nas materias ou módulos que estea a cursar 

a alumna ou alumno, adaptarán o currículo en ESO de Bacharelato e proporán 

actividades para as horas nas que a alumna ou alumno debería estar recibindo clase 

doutras materias ou módulos que non cursa. 

 A xefatura de estudos e o Departamento de Orientación organizarán cos departamentos 

implicados o horario de atención á alumna ou alumno que estea nestas condicións. 

 En Bacharelato poderán aumentar a súa escolarización ata dous anos máis con respecto 

á norma xeral. 

 En FP poderase autorizar unha repetición máis das dispostas. 

 O alumnado con altas capacidades poderá adiantar nun ano a súa escolarización no 

ensino postobrigatorio. 

 
Procedemento para solicitar a flexibilización: 
 Informe do Departamento de Orientación que xustifique a medida. 

 Conformidade da nai/pai ou titor/a legal no caso de que a alumna ou alumno sexa menor 

de idade. 

 Proposta de adaptación do currículo deseñada polos Departamentos implicados. 

 Período de solicitude: abril (para as modalidades que non conten con avaliación 

extraordinaria no mes de setembro) ou setembro, dentro dos 15 días naturais posteriores 

á presentación da solicitude da matrícula. 

  

5.3.23 Flexibilización modular de ciclos formativos (Medida Extraordinaria) 

De acordo co Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación 

profesional do sistema educativo de Galicia no seu artigo 61, a Lei orgánica 2/2006 no seu artigo 73, e a 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, no seu capítulo VI, seguirase o seguinte protocolo 

de cara á realización dunha flexibilización modular: 

Tras iniciar o curso académico e realizar a avaliación inicial, a dirección do centro 

presentará a oportuna solicitude ao Servizo Territorial de Inspección Educativa na que 

anexará un informe que xustifique a necesidade da medida, a conformidade do 

pai/nai/persoa titora -en caso de menores de idade- ou a súa propia – en caso de maiores 
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de idade-; a fotocopia compulsada do expediente académico e a proposta da nova 

distribución para cursar as ensinanzas e, de ser o caso, as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

De cara a facer a proposta da nova distribución de horario e as medidas de reforzo 

educativo, terase en conta o seguinte: 

 Será tratado como reforzo educativo, apoiando en resolución de dúbidas, en seguimento 

dos estudos, apoio en técnicas de estudo da materia,... 

 Será efectuado en primeiro lugar polo profesor ou profesora dos módulos formativos a refor-

zar e, de non ser posible, polo profesorado da mesma especialidade e corpo educativo. 

 Os reforzos faranse dentro do horario establecido da persoa profesora. 

 A profesora ou profesor titular deberá coordinarse para tarefas, contidos, obxectivos, segui-

mento,... co profesorado asignado. 

 O alumnado deberá acudir e, de non facelo, se contarán as faltas a ese reforzo, non podendo 

superar o 10% das faltas, como rexe o NOFC do centro para todo o alumnado de ciclos. En 

caso de superar dito número de faltas sen xustificar, perderá o dereito das medidas de re-

forzo educativo. 

 O alumnado será avaliado pola profesora ou profesor titular do módulo e poderá ter en conta 

as achegas sobre o seguimento do reforzo que faga a persoa encargada do mesmo. 
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6. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS E A 
APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS 
 

6.1 Criterios xerais segundo a normativa 

O criterio legal é o primeiro que hai que ter en conta, aínda que na práctica, moitas 

veces, hai que desenvolver máis polo miúdo e contextualizar dito criterio para axustarse ás 

necesidades específicas do alumnado e ás organizativas do centro, tal como se recolle no 

seguinte apartado 6.2. Polo tanto, teranse en conta os recollidos na normativa mencionada 

no punto 2.2 e nos protocolos cuxos enlaces aparecen no punto 5.2 deste Plan. 

Por último, os principios educativos do Decreto 229/2011 especificados no contexto 

legal deste documento serán tamén compases do criterio do IES Chapela ante a 

diversidade. 

 

6.2 Recursos e criterios do IES Chapela 

Considerando o lexislado para cada medida ou programa, e dentro da autonomía 

docente que teñen os centros, no IES Chapela a organización dos recursos farase seguindo 

o especificado en cada medida e/ou programa mencionados ao longo do documento. 

Na análise da información recollida nas avaliacións de xuño e setembro para acordar 

as medidas de atención á diversidade que se aplicarán no curso terase en conta cada unha 

das seguintes casuísticas: 

 
 Alumnado de apoio 

 Alumnado para reforzo nas áreas instrumentais 

 Alumnado para agrupamento de materias en ámbitos 

 Alumnado para PMAR 

 Alumnado para agrupamentos específicos das distintas materias 

 Alumnado repetidor 

 Alumnado que promociona por imperativo legal 

 Alumnado conflitivo 
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A aplicación de cada unhas das medidas, en cada curso escolar (concreción do 

PXAD), dependerá de: 

a) O número de alumnado que a necesite 

b) A dispoñibilidade do profesorado 

c) As posibilidades organizativas do centro 

d) A decisión do claustro 

e) A aprobación da administración (medidas extraordinarias) 

 

Unha vez analizadas as necesidades e posibilidades adoptaranse os seguintes 

criterios para a aplicación das medidas de atención á diversidade: 

 Todas as medidas de atención á diversidade que se levan aplicando desde hai varios anos 

(apoio da/do PT, PMAR, agrupamentos específicos, reforzos, desdobres...) serán aplicadas 

sempre que haxa alumnado proposto e profesorado dispoñible. 

 Cada curso escolar poderán propoñerse a implantación de novas medidas (ou aquelas 

rexeitadas anteriormente), sempre que se consideren necesarias e viables. Estas medidas 

terán por obxectivo atender as dificultades detectadas no alumnado, tanto no relativo ao 

proceso de aprendizaxe, como a problemas de conduta. 

 No caso de que non se poidan aplicar todas as medidas de atención á diversidade que foran 

precisas priorizaranse aquelas que: 

a) Requiran organizacións específicas (apoio da/do PT, agrupamentos de materias 

en ámbitos en 1º da ESO, PMAR). 
b) Atinxan os niveis máis básicos e atendan as áreas instrumentais básicas (reforzo, 

desdobres de grupo). 

c) Conten co profesorado especialista dispoñible (optativas, desdobres 1h semanal, 

materias/módulos pendentes). 

d) Requiran profesorado non especialista con dispoñibilidade horaria (reforzos, 

pendentes de 1º e 2º da ESO) 

 Na formación de grupos terase en conta o reparto equilibrado de: 

Alumnado con Adaptación curricular 
Alumnado repetidor 
Alumnado que promociona por imperativo legal 
Alumnado conflitivo 
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7. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS 
PROFESIONAIS EN RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS 
 

En xeral as actuacións, funcións e tarefas dos diferentes profesionais e para as 

distintas medidas veñen lexisladas nas diferentes disposicións. Aínda así é importante 

lembrar o papel que xoga cada quen no seu súa labor relacionado coa atención á 

diversidade. 

Profesional Actuacións, funcións, tarefas 

PR
O

FE
SO

R
AD

O
 

 Detectar posibles problemas de aprendizaxe. Comunicación á titora ou titor. 
 Recoller e ter en conta a información dada pola Xefatura do seu departamento 

didáctico, polo profesorado-titor, o D.O. e a X.E. nas xuntas de avaliación e ao 
longo do curso, sobre as necesidades e MAD do alumnado, tendo en conta a Lei 
de protección de datos. 

 Coordinación entre a profesora ou profesor de apoio (PT/AL) e a profesora ou 
profesor de área. 

 Colaborar na construción e revisión dos criterios de organización das MAD así 
como asumir e responsabilizarse do acordado no PXAD. 

 Colaborar co profesorado titor/a na elaboración dos informes de avaliación 
iniciais e finais de curso, cando proceda, e cos criterios que se determinen. 

TI
TO

R
/A

  Solicitar información ao profesorado e ás familias, do proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado do grupo onde exerce a titoría. 

 Informar ao equipo docente e á familia e facer seguimento. 
 Colaborar co DO na recompilación da información do alumnado ao principio e 

durante todo o curso. 

PR
O

FE
SO

R
AD

O
 P

T/
AL

 

 Intervir directamente co ACNEAE que o precise, coordinándose con outros 
membros do Departamento de Orientación, coa titora ou titor e co resto de 
profesionais que interveñen co alumnado. 

 Colaborar na construción e revisión dos criterios de organización das MAD así 
como asumir e responsabilizarse do acordado no PXAD. 

 Colaborar, co resto do profesorado do centro, na prevención, detección e 
valoración de problemas de aprendizaxe. 

 Valorar, xunto coa titora ou titor e resto de profesorado, o seguimento do proceso 
educativo do alumnado, de acordo aos obxectivos e contidos. 

 Colaborar co profesorado titor e a xefatura do Departamento de Orientación no 
asesoramento e intercambio de información coas familias ou representantes 
legais en relación ao proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado con 
necesidades educativas cos que intervén. 

 Asinar e cubrir os informes que a lexislación e a administración demanden 
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XE
FA

TU
R

A 
D

O
S 

D
EP

AR
TA

M
EN

TO
S 

D
ID

ÁC
TI

C
O

S
 

 En ESO e Bacharelato establecer os contidos mínimos baseados en 
competencias básicas que deben conseguir as alumnas e alumnos que reciben 
apoio e/ou reforzo. 

 Coordinar as profesoras e profesores que desdobran grupos ou realizan reforzos 
no caso de ESO e Bacharelato. 

 Programar actividades para as alumnas ou alumnos con materia pendente. Na 
Formación Profesional será o propio profesor ou profesora. 

 Propor medidas de atención á diversidade necesarias na área nas xuntanzas da 
CCP. 

 Valorar a aplicación das medidas de atención á diversidade e propor 
modificacións de mellora para a súa inclusión no PXAD. 

 Reflectir a(s) medida(s) na memoria e nas programacións e facer seguimento e 
propostas. 

XE
FA

TU
R

A 
 

D
EP

AR
TA

M
EN

TO
 D

E 
O

R
IE

N
TA

C
IÓ

N
  Elaborar a proposta do PXAD en colaboración co resto dos membros do 

Departamento de Orientación. 
 Concretar a proposta anual do PXAD despois da xuntanza co equipo directivo e 

as xefaturas dos departamentos. 
 Asesorar á CCP en criterios organizativos, curriculares e pedagóxicos con 

respecto á atención educativa de todo o alumnado. 
 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas necesarias e os correspondentes 

informes psicopedagóxicos. 
 Colaborar no seguimento e avaliación do proceso educativo do ACNEAE. 
 Colaborar e asesorar ao profesorado na posta en marcha das diferentes medidas 

e/ou programas de atención á diversidade. 
 Informar das medidas, solicitar o consentimento da familia se procede, coordinar 

e asesorar na súa posta en práctica. 

EQ
U

IP
O

 D
IR

EC
TI

VO
 

 Acordar, xunto coas xefaturas dos departamentos, as medidas e/ou programas 
de atención á diversidade que se aplicarán no curso que comeza (a principios de 
setembro antes da confección de horarios). 

 Colaborar na construción e revisión dos criterios de organización das MAD, así 
como asumir e responsabilizarse do acordado no PXAD. 

 Informar o profesorado e velar para que no XADE se reflicta a información 
relativa ás MAD. 

 Valorar trimestralmente o funcionamento e aplicación do PXAD xunto coa 
Xefatura do Departamento de Orientación. 

 Xestionar e aprobar as medidas e/ou programas de atención á diversidade cando 
proceda. 

 Autorizar e informar á Inspección sobre as MAD cando proceda. 
 Solicitar MAD á Inspección cando proceda. 
 Incorporar na Programación Xeral Anual do centro a concreción anual do PXAD, 

elaborada polo Departamento de orientación. 
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8. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

   

8.1 Mecanismos de coordinación e colaboración internos 

Coordinación e colaboración entre Mecanismos Temporalización 

Equipo directivo   
Titoras/es 
Departamento de Orientación 

Avaliación inicial 
Avaliacións trimestrais 

 
Trimestral 

Equipo directivo 
Xefatura dos departamentos didácticos 
Departamento de Orientación 

CCP 
Outras reunións 

 
Trimestral 

Profesorado 
Xefatura dos departamentos 

Reunións lexisladas 
Outras reunións  

Correo corporativo 

 
Todo o curso 

Xefatura do D.O. e PT Reunións semanais Todo o curso 

Xefatura do D.O. e titoras/es Reunións semanais Todo o curso 

Departamento de Orientación Reunións lexisladas 
Correo corporativo Trimestral 

Xefatura de estudos 
Xefatura do D.O. Outras reunións Todo o curso 

 

8.2 Mecanismos de coordinación e colaboración cos centros adscritos 
(CEIP Igrexa, CEIP de Laredo e CEIP Alexandre Bóveda) 

Coordinación e colaboración entre Mecanismos Temporalización 

Xefatura de estudos 
Xefatura do D.O. 
PT 
Orientación CEIPs 
Titoras/es 6º de EP 

 
 

Reunión no IES 

 
Xuño 

Equipo Directivo 
Xefatura do D.O. 
Alumnado de 6º de EP 
Titoras/es 6º de EP 

Feira científica 
Visita ao IES 

Xogos populares 
Maratón IES Chapela 

Novembro 
Febreiro 

2º trimestre 
Maio 

Xefatura do D.O. 
Orientación CEIPs 

Reunións lexisladas 
Correo corporativo Trimestral 

Equipo directivo 
Xefatura do D.O. 
Titoras/es de 1º da ESO 
Familias alumnado CEIPs 

 
Reunión presentación Outubro 
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9. LIÑAS DE COLABORACIÓN 

 

9.1 Colaboración coas familias 

O centro debe garantir ás nais, pais ou titoras/es legais do alumnado, en especial do 

ACNEAE, ou ao propio alumnado na medida que a súa idade e capacidade o permita, unha 

información precisa, comprensible e continuada de todas as decisións e medidas 

curriculares, organizativas e de recursos que se vaian adoptar para a súa atención 

educativa. A responsabilidade principal das comunicacións será como segue: 

 

Responsabilidade Mecanismos Temporalización 
 
 
 
 
 
 

 
Titoras/es 

 

 Reunións iniciais: horarios, normas, teléfonos, 
correo electrónico, profesorado. 

 
 Informe: enviarase ás familias das alumnas e 

alumnos con medidas de atención á diversidade 
onde se indicará o progreso nas áreas atendidas 
e se é o caso dos obxectivos e contidos 
traballados. Os informes serán realizados polo 
profesorado que imparte as medidas de atención 
á diversidade. 

 
Outubro 

 
 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 
 
 
 

Xefatura do DO 

 Entrevista inicial: coas familias do alumnado que 
reciba axuda na aula de apoio, nestes encontros 
explicaráselles a planificación do traballo do curso 
e, especialmente no caso do novo alumnado, 
pediráselles información relevante sobre a historia 
escolar-persoal da alumna ou alumno. 
Recollerase por escrito á aceptación destas 
medidas cando proceda. 

 
 Entrevistas de seguimento 

 
 
 
 

Setembro 
 
 
 
 
 

Todo o curso 
 

 
 

Xefatura de estudos 
 
 

 Reunións iniciais: xunto coas titoras/es e a 
dirección. 

 Intercambio de información por teléfono ou 
presencialmente. 

Outubro 
 
 

Todo o curso 
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9.2 Colaboración cos servizos externos 

A responsabilidade principal das comunicacións cos servizos externos ao centro será 

da xefatura do Departamento de Orientación e do equipo directivo. 

En relación coas instancias externas ao centro, é fundamental a comunicación e 

colaboración con: 

 Inspección educativa. Para a autorización de medidas de atención á diversidade 

extraordinarias e aquelas consultas que impliquen algunha modificación significativa 

do funcionamento ordinario do centro. 

 Equipo de orientación específico. Demandarase a súa atención ante causas 

xustificadas no relacionado con: audición e linguaxe, discapacidades motoras, 

discapacidades sensoriais, orientación vocacional e profesional, altas capacidades, 

trastornos de conduta e trastornos de espectro autista. Solicitarase a través de: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/4456 

 Servizos de Atención Primaria ou Comunitaria. Colaborarase con estes servizos 

no momento en que exista algún programa aberto con algunha das familias do centro 

ou para solicitar a súa intervención. 

 Outros. Existirá intercambio de información con outros servizos e/ou axentes 

sempre e cando sexa necesario e estea relacionada co eido educativo co obxectivo 

de planificar a resposta máis adecuada ás necesidades educativas do alumnado e 

buscar asesoramento e axuda para o noso labor. Por exemplo: Saúde Mental, Aldeas 

infantiles, Asociación Integra, academias/gabinetes privadas, os servizos do 

Concello de Redondela... 

 

 

  

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/4456
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10. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

 

Medida extraordinaria Protocolo de actuación 

Apoio dentro e/ou 
fóra da aula do 
profesorado de PT 
 
(Decreto 229/2011, do 7 de 
decembro, polo que se 
regula 
a atención á diversidade do 
alumnado) 

1. Informe do titor/a da etapa ou curso anterior, en colaboración 
co D.O., para que a alumna/o reciba apoio na materia sinalada, 
tras solicitude do profesor/a da materia. 
2. Información á familia da medida e autorización asinada pola 
familia. 
3. Informe de seguimento e continuación ou non da medida. 
4. Coordinación do profesor/a de PT co profesor/a da materia. 

Adaptacións 
curriculares 
 
 
(Orde do 6 de outubro de 
1995 pola que se regulan 
as adaptacións do 
currículo) 
 
 
 
 
 
 

1. Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación 
curricular para unha alumna/o determinada/o, esgotadas outras 
medidas ordinarias. 
2. A elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, 
agás casos excepcionais, levarase a cabo no contexto educativo 
ordinario. A Xefatura do D.O. realizará unha avaliación 
psicopedagóxica onde se recollerán datos relevantes sobre a 
situación socio-familiar da alumna ou alumno e sobre o seu 
proceso de aprendizaxe. 
3. As adaptacións curriculares precisarán a autorización da 
Inspección educativa correspondente. 
4. O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade da 
profesora ou profesor que imparte a área ou materia á alumna/o, 
coa colaboración do departamento didáctico, co asesoramento 
da Xefatura do D.O. e, se é o caso, de calquera outro profesional 
que participe na atención á devandita/o alumna/o. 
5. O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do 
posible, nas accións educativas ordinarias do grupo de 
alumnado de referencia. 
6. Os centros deberán realizar unha reunión coordinada pola 
xefatura de estudos, á que asistirán a titora ou titor, as 
profesoras/es que imparten as áreas ou materias que se 
consideran obxecto de adaptación curricular, e a xefatura do 
D.O.. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adaptación 
curricular, así como aqueles elementos do currículo que, se é o 
caso, deberán ser modificados. 
7. A avaliación psicopedagóxica, o documento de adaptación 
curricular e o informe do servizo da inspección educativa 
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formarán parte do expediente da alumna ou alumno e terán 
carácter confidencial. 
8. A avaliación da alumna/o que siga unha adaptación curricular 
farase en función dos criterios de avaliación individualizados 
establecidos nela, sen prexuízo de que para efectos de 
promoción os referentes sexan sempre os obxectivos 
establecidos para a etapa correspondente. 
9. A adaptación curricular reflectirase como AC no expediente 
académico da alumna ou alumno, no informe ás nais, pais ou 
responsables legais e no historial académico. 
10. As adaptacións curriculares revisaranse periodicamente, 
polo menos unha vez ao remate de cada curso. As posibles 
modificacións só requirirán unha nova autorización. 

PMAR 
 
(Resolución do 15-7-2016) 
 

1. O equipo docente realizará unha proposta razoada do 
alumnado que podería incorporarse ao programa para a mellora 
da aprendizaxe e do rendemento. 
2. Informe individualizado, elaborado pola persoa titora, que se 
trasladará á xefatura do D.O.. 
3. A Xefatura do D.O. realizará unha avaliación psicopedagóxica 
a cada unha das alumnas e dos alumnos propostas/os polo 
equipo docente para se incorporaren ao PMAR. 
4. Constancia escrita da opinión das nais, pais ou titoras/es 
legais respecto da proposta formulada, e autorización asinada. 
5. Unha comisión formada pola xefatura de estudos, que exerce 
a súa presidencia, a xefatura do D.O. e a titora ou titor da alumna 
ou do alumno valorará os informes emitidos e a opinión, de ser 
o caso, da nai, pai ou as/os titoras/es legais, realizando unha 
proposta á Dirección sobre a incorporación ao PMAR. 
6. A dirección do centro elevará a proposta de autorización sobre 
a incorporación do alumnado ao PMAR ao servizo provincial de 
Inspección educativa. Á solicitude achegaráselle a relación de 
alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir 
cada un dos ámbitos do programa. 
7. O servizo provincial da Inspección educativa emitirá a 
autorización expresa para o desenvolvemento dos PMAR que 
cumpran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos 
centros escolares antes do comezo do curso. 

Agrupamentos 
flexibles 
 

1. Informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, 
coa colaboración do Departamento de Orientación, e da 
profesora ou profesor da materia obxecto do agrupamento do 
alumnado que se propón para o agrupamento. 
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(Decreto 229/2011, do 7 
de decembro, polo que se 
regula a atención á 
diversidade do alumnado) 
 

2. Acordo do equipo docente desta medida. Autorización da 
familia. 
3. O profesorado da materia do grupo ordinario e do 
agrupamento flexible estarán en coordinación e colaboración 
permanente. 
4. Cando unha alumna/o cambie de grupo ao agrupamento ou 
viceversa cubrirase un modelo de informe motivado do cambio, 
que asinarán a profesora ou profesor que o propón e a xefatura 
do D.O.. 

Integración de 
materias en ámbitos 

de coñecemento 
para 1º ESO 

(Resolución do 15-7-2016) 

1. Proposta razoada do equipo docente e do titor/a. 
2. Informe titorial e de orientación. 
3. Autorización asinada da familia. 
4. Proposta da dirección do centro, que á súa vez a elevará ao 
servizo provincial de Inspección educativa. 
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11. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO 
PLAN 

 

Tal e como o recolle o Decreto 229/2011 de atención á diversidade: 

Ao final de cada curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e avaliación, o Departamento 
de Orientación de cada centro elaborará a correspondente memoria do Plan Xeral de Atención á 
Diversidade, e establecerá, de ser o caso, as pertinentes propostas de mellora. Esta memoria 
incorporarase á memoria do Departamento de Orientación e, en consecuencia, á memoria anual do 
centro. 

      A valoración deste Plan realizarase analizando os seguintes indicadores: 

1)  Resultados académicos do alumnado con MAD. 

2)  Información do profesorado que realizou algunha MAD e informes do 

profesorado PT, analizando outros indicadores propostos nos informes trimestrais. 

3)  Coordinación co profesorado respecto ás MAD. 

4)  Actuacións dirixidas ao profesorado, respecto ás MAD. (Ex: informes previos 

do alumnado, informes de avaliación inicial, información de seguimento...) 

5)  Actuacións dirixidas ás nais/pais respecto ás MAD. (Ex: solicitude e 

información das MAD, entrevistas de seguimento, entrevistas de avaliación 

psicopedagóxica...). 

 

Na última CCP do curso os departamentos didácticos, o D.O. e o equipo directivo 

achegarán unha valoración das medidas de atención á diversidade aplicadas, propoñendo 

melloras para a súa aplicación no vindeiro curso. 

Na valoración de éxito (ou non éxito) da aplicación das medidas de atención á 

diversidade terase en conta o progreso realizado polo alumnado, independentemente da 

nota da avaliación (a valoración da medida pode ser positiva aínda que a alumna ou alumno 

suspenda). 
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ANEXOS 
 

(Modelos de solicitudes, autorizacións, información.) 
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CUESTIONARIO PREVIO DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 
 

 
PROFESORADO 

1. RESPECTO DA DEMANDA: 
 
1.1 AUTOR/A: ..................................................................................................................................................... 
1.2 RELACIÓN COA ALUMNA/O: ....................................................................................................................... 
1.3 MOTIVO FUNDAMENTAL DA DEMANDA: ................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
1.4 DATA DE RECEPCIÓN DESTE CUESTIONARIO: ....................................................................................... 
1.5 DATA DE ENTREGA: .................................................................................................................................... 
 
2. RESPECTO DA ALUMNA/O: 
     

2.1 DATOS PERSOAIS: 
      NOME E APELIDOS: .................................................................................................................................. 
      DATA DE NACEMENTO: ............................................................................................................................ 
      CURSO: ....................................................................................................................................................... 
           

2.2 DATOS ACADÉMICOS: 
      DIFICULTADES / OUTRAS CIRCUNSTANCIAS: .......................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................... 
      PUNTOS FORTES: ...................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

 

Sinatura Profesora/profesor: 

 

 

Chapela, a .... de .................................... do 20 ...... 
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INFORMACIÓN Á FAMILIA DO ALUMNADO QUE RECIBIRÁ APOIO DO/DA 

PROFESOR/A DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA (PT)  

 

D / Dª: .................................................................................................................................... 

DNI:    .................................................................................................................................... 

Nai / Pai ou Titor/a legal da/o alumna/o: ............................................................................ 

Matriculada/o no curso 20..../20.... en .... da ESO, grupo .... 

 
Fun informada/o da necesidade de que a/o meu/miña filla/o reciba medidas de atención á 

diversidade para mellorar as súas dificultades de aprendizaxe, e poder seguir na meirande 

do posible o ritmo de traballo da aula ordinaria. 

Comunícaseme así mesmo que a decisión de que a/o miña/meu filla/o reciba apoio por 

parta da/do PT, dentro  ou fóra da aula, é tomada polo IES Chapela seguindo os criterios 

pedagóxicos oportunos. 

Materias propostas para o apoio: 

 
• Matemáticas 

• Lingua castelá e literatura 

 
Dada a conveniencia que supón para a/o miña/meu filla/o o apoio, manifesto a través do 

presente escrito a miña conformidade sobre a aplicación desta medida. 

 

Sinatura Nai/Pai/Titor/a: 

 

 

Chapela, a .... de .................................... do 20 ...... 
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AUTORIZACIÓN DA FAMILIA PARA INCLUSIÓN DO ALUMNADO NO 

PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO 

(PMAR) 
 

 

D / Dª: .................................................................................................................................... 

DNI:    .................................................................................................................................... 

Nai / Pai ou Titor/a legal da/o alumna/o: ............................................................................ 

Matriculada/o no curso 20..../20.... en .... da ESO, grupo .... 

 
Fun informada/o sobre o Programa de Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR) 

que se realizará no IES Chapela no curso 20…. / 20 …., en 2º e 3º ESO, e da posibilidade 

de que a/o miña/o filla/o poida recibir axuda para superar a meirande parte do posible ás 

súas dificultades relevantes de aprendizaxe. 

Así mesmo tamén se me notifica que este Programa supón unha axuda en 2º e 3 

ESO, pero non ten continuidade en 4º ESO polo que o alumnado faría este curso nun grupo 

ordinario. A avaliación do alumnado que curse o PMAR terá como referente fundamental as 

competencias e os obxectivos da ESO. 

Entendendo o funcionamento do Programa, manifesto a través do presente escrito a 

miña conformidade sobre a inclusión da/o miña/meu filla/o no mesmo. 

 

 
Sinatura Nai/Pai/Titor/a: 

 

 

Chapela, a .... de .................................... do 20 ...... 
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AUTORIZACIÓN DA FAMILIA PARA 

O AGRUPAMENTO DE MATERIAS EN ÁMBITOS  

 

D / Dª: .................................................................................................................................... 

DNI:    .................................................................................................................................... 

Nai / Pai ou Titor/a legal da/o alumna/o: ............................................................................ 

Matriculada/o no curso 20..../20.... en .... da ESO, grupo .... 

 

Fun informada/o sobre o Agrupamento de Materias en Ámbitos que se está a 

realizar no IES Chapela no curso 20.... / 20...., en 1º da ESO, e da posibilidade de que a/o 

miña/meu filla/o poida recibir axuda para superar na meirande parte do posible as súas 

dificultades relevantes de aprendizaxe. 

Tamén se me comunica que estes agrupamentos serán flexibles dependendo das 

necesidades e aproveitamento do alumnado, podendo haber altas e baixas neste grupo 

reducido. 

Entendendo o funcionamento do agrupamento, manifesto a través do presente 

escrito a miña conformidade sobre a inclusión da/o miña/meu filla/o no mesmo. 

 

 

Sinatura Nai/Pai/Titor/a: 

 

 

Chapela, a .... de .................................... do 20 ...... 
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AUTORIZACIÓN DA FAMILIA PARA O ALUMNADO RPOPOSTO PARA 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES  

      

D / Dª: .................................................................................................................................... 

DNI:    .................................................................................................................................... 

Nai / Pai ou Titor/a legal da/o alumna/o: ............................................................................ 

Matriculada/o no curso 20..../20.... en .... de ....... , grupo .... 

 

Fun informada/o das Adaptacións curriculares (ACs) que terá a/o miña/meu filla/o en 

determinadas materias para que poida acadar as competencias e obxectivos xerais da etapa 

mediante diversas modificacións en obxectivos, contidos, criterios de avaliación e/ou estándares de 

aprendizaxe axeitados ás características da/do miña/meu filla/o, e atendendo así as súas 

dificultades de aprendizaxe. 

Así mesmo tamén se me notifica que sendo grande o desfase curricular da/o miña/meu filla/o 

cabe a posibilidade de que as ACs non sexan suficientes para superar as dificultades de 

aprendizaxe e acadar a Titulación de Graduado na ESO, feito que implicaría pensar noutras saídas 

académico-profesionais como por exemplo a Formación Profesional Básica (FPB). 

Materias propostas para ACs: 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Sinatura Nai/Pai/Titor/a: 

 

Chapela, a .... de .................................... do 20 ...... 


