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1. XUSTIFICACIÓN

Ao comezo de cada curso escolar, o departamento de orientación elabora a proposta
da concreción anual do PXAD, que debe formar parte da programación xeral anual.

A LOMCE deixa sen modificar as disposicións da LOE que establece como principios e
fins do sistema educativo a calidade da educación para todo o alumnado, a equidade,
a inclusión educativa e a non discriminación, a concepción da educación ao longo de
toda  a  vida,  a  flexibilidade  para  adecuar  a  educación  á  diversidade  de  aptitudes,
intereses,  expectativas  e  necesidades  do  alumnado,  a  orientación  educativa  e
profesional  do  estudantado,  o  esforzo  compartido  por  alumnado,  nais,  pais,
profesorado,  centros,  administracións,  institucións e  o  conxunto  da sociedade,  e  a
autonomía para establecer e adecuar as actuacións organizativas e curriculares.

No artigo 71 disponse que a atención integral do alumnado con NEAE rexirase polos
principios de normalización e inclusión.

Neste marco lexislativo, establécese o concepto de necesidades específicas de apoio
educativo  que se  entende como o alumnado que requira  unha atención  educativa
diferente á ordinaria, por presentar NEE, por dificultades específicas de aprendizaxe,
polas súas altas capacidades intelectuais, por ter que incorporarse de forma tardía ó
sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar.

No 73 establece que se entende por alumnos/as con NEE indicando que “son aqueles
que requiran, por un período da súa escolarización ou ao longo dela, determinados
apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastorno
grave de conducta”. Sinálase que a escolarización dos alumnos/as que presentan NEE
rexirase  polos  principios  de  normalización  e  inclusión  e  asegurará  a  súa  non
discriminación  e  a  igualdade  efectiva  no  acceso  e  a  permanencia  no  sistema
educativo. A escolarización destes alumnos en unidades ou centros de EE só levarase
a cabo cando as necesidades do alumnado non poidan ser atendidas no marco das
medidas de atención á diversidade dos centros ordinarios.



Fundamentos legais:

 Lei  8/97  do  20  de  agosto  de  accesibilidade  e  supresión  de  barreiras  na
comunidade autónoma de Galicia.

 Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de 2006, de Educación.
 Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa.
 Lei 4 de 2011 de convivencia e participación da comunidade educativa.
 Lei 2/2014 do 14 de abril  pola igualdade de trato e a non discriminación de

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia.
 RD 943/2003 de 18 de Julio sobre la flexibilización de niveles y etapas para el

alumnado con sobredotación intelectual.
 Decreto  324  regulamento  orgánico  do  26  de  xullo  de  1996  polo  que  se

establece o Regulamento Orgánico dos IES.
 Decreto  120/98 polo que se regula a orientación educativa e profesional  en

Galicia.
 Decreto 79/2010 sobre o plurilingüismo
 Decreto  229/2011,  do  7  de  decembro  polo  que  se  regula  a  atención  á

diversidade do alumnado.
 Decreto  254/2012  polo  que  se  regula  a  admisión  do  alumnado  en  centros

públicos
 Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da ESO e do

bacharelato.
 Decreto 8 de 2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011 en Galicia
 Orde  do  6  de  outubro  de  1995  pola  que  se  regulan  as  adaptacións  do

currículum nas ensinanzas de réxime xeral.
 Orde  do  28  de  outubro  de  1996  pola  que  se  regulan  as  condicións  e  o

procedemento  para  flexibiliza-la  duración  do  período  de  escolarización
obrigatoria  dos  alumnos  con  NEE  asociadas  a  condicións  persoais  de
sobredotación intelectual.

 Orde  do  24  de  xullo  de  1998  pola  que  se  establece  a  organización  e
funcionamento da orientación educativa e profesional en Galicia.

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

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

 Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación na FP.
 Orde  12  de  marzo  de  2013  pola  que  se  desenvolve  o  procedemento  de

admisión do alumnado en centros públicos.
 Orde  do  13  do  xullo  de  2015  pola  que  se  regula  a  FPB  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.
 Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde 12 de marzo de

2013 sobre a admisión do alumnado en centros públicos.
 Resolución 24 de xullo de 2018 pola que se dan instrucións para a FPB no

presente curso.
 Resolución  de  31  de  Julio  de  2020  sobre  el  programa  de  situación  de

emergencia del presente curso provocado por la pandemia (PROA +)



 Orde  do  31  de  outubro  de  1996  pola  que  se  regula  a  avaliación
psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais
que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os
criterios  para  a  realización  do  dictame  de  escolarización  (D.O.G.  do  19  de
decembro de 1996).

 Resolución  do  15  de  xullo  de  2016  pola  que  se  ditan  instrucións  para  a
implantación no 16/17 do currículo do Decreto 86 (PMAR).

 Circular  9/99  da  Dirección  Xeral  de  Ordenación  Educativa  e  Formación
Profesional pola que se dictan instruccións para a atención á diversidade na
ESO.

 Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e
de  FP  e  EE  pola  que  se  ditan  instrucións  para  unificar  as  actuacións  e
establecer  as  accións  prioritarias  dos  servizos  de  orientación  educativa  e
profesional das ensinanzas escolares de Galicia.

 Circular  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. 

 Circular 10/2010 pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e
establecer  as  accións  prioritarias  dos  servizos  de  orientación  educativa  e
profesional en Galicia.

Xustificación baseada no contexto

Ver plan de orientación

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS 
NECESIDADES

Seguindo o plan xeral de atención á diversidade detectamos as seguintes:

Alumnado

• Aprendizaxe das técnicas de traballo intelectual
• Transición armónica entre etapas: da primaria á secundaria, da ESO ao 

bacharelato, CB  e CM, do bacharelato á universidade ou CS.
• Responder con medidas educativas inclusivas ao alumnado con NEAE.
• Facilitar axuda para dar unha resposta adaptada as altas capacidades
• Mellora do benestar emocional 
• Atención ao alumnado mais vulnerable para reducir a brecha dixital

Profesorado

• Apoio na dinamización da función titorial impulsando o funcionamento dos 
equipos docentes.

• Asesoramento sobre as medidas de atención á diversidade.
• Mellora da formación na resposta inclusiva á diversidade
• Apoio na mellora da colaboración entre profesoras/es
• Apoio na mellora do proceso de E/A de competencias clave



• Mellora da coordinación dos profesores que desenvolven medidas de atención á
diversidade.

Familias

• Información sobre o apoio ao proceso de E/A.
• Información sobre as TTI.
• Fomento da participación no centro educativo.
• Axuda na mellora do benestar emocional
• Apoio ás familias mais vulnerables
• Asesoramento sobre as MAD.

Departamento de orientación

• Mellorar e axilizar o proceso de avaliación psicopedagóxica e os instrumentos que 
utiliza.

• Concretar os protocolos para a incorporación do alumnado as diferentes MAD.
• Impulso da innovación e renovación de medidas atendendo a criterios que 

persigan maior inclusión e a optimización do rendemento académico do 
alumnado incorporado nelas.

• Mellorar a axuda e apoio á comunidade educativa nos diversos axustes que se 
organizan para respondes as NEAEs.

• Incrementar a formación para o ensino mixto

Centro

• Apoio ao centro para mellorar a colaboración entre docentes e o traballo en 
rede

• Asesoramento sobre as MAD.
• Manter unha oferta diversificada, e adaptada ao alumnado escolarizado, para 

lograr disminuir o fracaso escolar.
• Mellora da coordinación cos centros e coas institucións da zona.
• Impulsar a innovación educativa.

3. OBXECTIVOS

• Establecer medidas preventivas de carácter xeral que faciliten o acceso de todo
o alumnado ás aprendizaxes básicas, valorando as competencias que deberán
acadar durante a súa escolarización obrigatoria e conectando as aprendizaxes
coas actividades da vida cotiá, é dicir, facéndoas funcionais. Trátase de que a
maior parte do alumnado acade as competencias e logre os obxectivos da etapa
correspondente.

• Establecer  medidas  de  atención  a  todo  o  alumnado  que  presente  algunha
dificultade,  coa finalidade de que desenvolva as súas competencias e poida
acadar aprendizaxes que lle permitan acceder a niveis posteriores.

• Prever  e  detectar  de  xeito  temperá  os  problemas  de  aprendizaxe  do  noso
alumnado  mediante  medidas  de  coordinación  e  actuación  necesarias  que
faciliten orientacións metodolóxicas, criterios e procedementos de avaliación e



estratexias para o seguimento do proceso de ensino/aprendizaxe. A prevención
debe ser un dos nosos principios fundamentais.

• Establecer  un  marco  xeral  de  traballo  que  permita  ao  profesorado  pór  en
marcha medidas de apoio ordinario ao proceso de ensino/aprendizaxe, apoio
que  contribuirá  a  que  o  alumnado  aproveite  as  súas  propias  habilidades  e
recursos  para  o  seu  desenvolvemento  e  a  consecución  dos  obxectivos
establecidos  en  cada  etapa;  así  mesmo,  permitirá  ao  profesorado  implantar
medidas extraordinarias de apoio ao proceso de ensino/aprendizaxe para aquel
alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas medidas deben
ser consideradas como último recurso, despois de esgotar as posibilidades das
medidas ordinarias.

• Optimizar os recursos humanos do centro, sobre todo daquel profesorado con
dispoñibilidade horaria para poder organizar apoios e reforzos, e mellorar así a
calidade e eficacia da educación.

• Colaborar para diminuir a brecha dixital e mitigar o impacto do confinamento no
noso alumnado e familias.

• Fomentar a participación das familias no proceso de ensino/aprendizaxe dos
fillos e fillas, tendo en conta que son os primeiros responsables da educación
dos mesmos.

• Impulsar a colaboración con outras institucións e organizacións.

• Solicitar asesoramento e colaborar co Equipo de Orientación Específico.

Ademais asumimos como nosos,  tamén, os obxectivos que formula o Consello  da
Unión Europea no ámbito da educación e a formación (ata 2020):

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

• Mellorar a realidade e a eficacia da educación e da formación.

• Promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa.

• Incrementar a creatividade e a innovación, incluído o espírito empresarial, en
todos os niveis da educación e a formación.



4. ACTIVIDADES, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS 
PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

MEDIDAS
NO

CENTRO
LEIS

DEFINICIÓN DA MEDIDA

MEDIDAS ORDINARIAS
Adecuación da 
estructura 
organizativa do 
centro e  da aula ás
características do 
alumnado

Si  LOE
 Decreto 86 
  Circular 

9/99 
 Orde 6 de 

setembro de
2007 

 Resolución 
do 15 de 
xullo de 
2016

A adecuación da estructura organizativa do centro como horarios, agrupamentos, espazos; e a 
organización e xestión da aula ás características do alumnado.

• Os criterios específicos para distribuir ao alumnado nos diversos grupos

• A titoría detecta e prevé, actúa en todo o grupo. O desenvolvemento da acción titorial 
constitúe unha das medidas de atención á diversidade máis eficaz para coñecer cada 
alumno/a, identificar as dificultades que poidan existir no seu proceso de aprendizaxe, 
considerar o tipo de agrupamento adecuado e facilitar a integración dos alumnos/as no 
seu grupo clase e no centro.

• Oferta de optativas: diversa, equilibrada, contextualizada e que facilite a orientación.

• Materias de libre configuración adicado ao afondamento e reforzo:
En 1º ESO 
En 2º ESO 
En 1º Bac 
En 2º Bac 

Adecuación das 
programacións 
didácticas  ao 
entorno e ás 
características do 
alumnado

Si  Orde de 6 
de outubro 
de 1995.

 Circular 
9/99

 Decreto 
229/2011.

Os  departamentos  didácticos  concretarán  nas  correspondentes  programacións  didácticas  os
obxectivos,  contidos e  criterios de avaliación establecidos como básicos para cada área,  a súa
secuencia e distribución por curso, así como os principios metodolóxicos adoptados.
Cada profesor/a  adaptará  a súa programación didáctica do seu departamento a  cada grupo de
alumnos/as en particular,  polo que toda programación de aula deberá considerar estratexias de
carácter ordinario que lle permitan ao profesor/a atender á diversidade do alumnado.

Traballo 
colaborativo, 
titorías entre 
iguais, aprendizaxe 
por proxectos...

Si  Decreto 
229/2011.

Aprendizaxe cooperativa: é un enfoque do proceso de ensino e aprendizaxe baseado na influencia 
da interacción social e que se caracteriza por organizar a aprendizaxe en equipos heteroxéneos 
cunha meta común no que para conseguila, o éxito dos compañeiros é tan importante como o éxito 
propio. Trabállase en pequenos grupos de 4 ou 5 alumnos/as, heteroxéneos en canto a sexo, idade, 
clase sociocultural…, e permanecen estables na súa composición ao longo de moitas semanas.
Se lles anima a axudar aos outros membros do grupo, a aprender o material académico ou a 
efectuar unha tarefa grupal (quebracabezas, grupos de investigación, aprendendo xuntos, equipos 
cooperativos e individualización asistida, torneos, equipos de aprendizaxe por divisións…)
Técnicas: Quebracabezas ou jigsaw, aprendendo xuntos, equipos cooperativos e individualización
asistida, torneos, equipos de aprendizaxe por divisións de rendemento

Adaptacións dos 
tempos, 
instrumentos e 
procedementos de 
avaliación

Si  Orde de 6 
de outubro 
de 1995.

 Circular 
9/99

 Decreto 
229/2011.

Utilización dunha pluralidade de métodos e de instrumentos, sen reducila ao exame tradicional. Os
instrumentos de recollida de información poderán ser por orde de importancia os seguintes:

 Caderno de aula: que se constituirá como o instrumento fundamental de avaliación, en
canto a análise das tarefas realizadas na mesma ao longo do curso. Do caderno poderá
valorarse: a presentación e organización, o desenvolvemento das actividades, o nivel de
comprensión, o nivel de traballo, o grao de reflexión, as capacidades de argumentación,
achegas orixinais, capacidade de análise e síntese.

 A axenda 
 Observación da vida de aula: o grao de traballo diario, a participación, o interese, as

actitudes propias, os intercambios e intervencións orais e as exposicións ou traballos
presentados.

 Traballos monográficos: o libro de lectura e outros voluntarios. Valorarase a lectura de
libros e o uso de fontes de información distintas aos libros de texto.

 A autoavaliación  razoada:  entendida  como  autorregulación  da  propia  aprendizaxe  e
como instrumento para desenvolver a autonomía e a responsabilidade. Cada alumno/a
fará informes cualitativos de autoavaliación con carácter parcial durante o curso e con
carácter  global  ao  final  de  curso.  As  cualificacións  serán  unha  responsabilidade
compartida entre a autoavaliación e a avaliación feita polo profesor/a.

 As probas de exame 
 As recuperacións  terán  carácter  individualizado,  atendendo  ás  necesidades  de cada

alumno/a, e estarán integradas no mesmo proceso, de acordo coa avaliación formativa e
continua. O profesor/a acordará con cada persoa afectada a forma de recuperar.

Aula de atención 
educativa e 
convivencia

Non  Decreto 229
 Orde 17 

xullo
 Circular 

8/2009.

Para atender ao alumnado que, pola súa conduta disruptiva, impida o normal desenvolvemento do 
traballo do seu grupo-clase. Para atender estas aulas, a xefatura de estudos establecerá gardas 
específicas nas que considerará a todo o profesorado do centro.
No artigo 11 da orde 17 de xullo, establece a definición da dinamización da convivencia, e as 
funcións do equipo dinamizador da convivencia.

Desdobramento de 
grupos

PROA +  Orde 6 de 
setembro de
2007

 Decreto 
229/2011.

Consiste en dividir a clase en dúas partes na que traballarán dous profesores coordinados na mesma
materia. Consigue unha maior individualización coa redución da ratio.
Os centros poderán organizar desdobramentos dos grupos, nunha hora semanal, nas materias que
precisen de prácticas de laboratorio (física e química, física, química, bioloxía e xeoloxía, bioloxía; e
nas materias nas que o uso de ferramentas poidan implicar algún risco como tecnoloxía, para a
práctica da expresión oral (linguas estranxeiras), e educación física para prácticas, sempre que os
grupos superen os 20 estudantes e en función dos recursos dispoñibles.
Desdobramentos en Linguas e matemáticas: A orde 6 de setembro de 2007 explica no punto 8 sobre
a atención á diversidade que o desdobramento, de seren necesarios, realizaranse nas materias de
linguas e matemáticas, sempre que o número total de alumnado por grupo supere os 20 alumnos/as
e o centro conte cos recursos necesarios.



Dotáronnos de dous docentes a media xornada para atender ao alumnado con maior vulnerabilidade
en  1º  de  bacharelato,  unha  adicada  ao  ámbito  sociolingüístico,  e  a  outra  ao  ámbito  científico
tecnolóxcio

Reforzo educativo e
apoio polo 
profesorado con 
dispoñibilidade 
horaria

Non  Decreto
229/2011.

 Ordo  do  17
de  xullo  de
2007

 Circular
8/2009.

No  Decreto  229/2011  fálase  do  reforzo  educativo  e  apoio  polo  profesorado  con  dispoñibilidade
horaria no artigo 8, dentro das medidas ordinarias, punto 2 g).
Na Orde do 17 de xullo,  no artigo 5º  establece que o  profesorado que complete  o seu horario
realizando algunha das seguintes actividades, recibirá o complemento da función titorial: Reforzo
educativo,  atención  á  diversidade,  desdobramentos  (en  M,  LG,  LC,  I,  química,  bioloxía  ou
tecnoloxía), atención específica ao alumnado estranxeiro e minorías étnicas.
Na instrución 4ª da circular 8, establécese que para o profesorado que non teña o seu horario lectivo
completo, a atención á diversidade será a actividade prioritaria sobre calquera outra das establecidas
na Orde 17 de xullo.

Programa de 
enriquecemento 
curricular

Non  Orde do 28 
de outubro 
de 1996.

 Decreto 
229/2011.

Trátase dunha medida para alumnado de altas capacidades, consiste en enriquecer os elementos do
currículo tanto nun sentido vertical como horizontal,  inclúe calquera actividade dentro ou fóra do
currículo ordinario que suministre unha experiencia rica e variada para o alumnado: proxectos de
investigación independente, creacións artísticas…

Programa de 
reforzo nas áreas 
instrumentais para 
1º e 2º

Si
ARCO 
liña 2 e 3
PROA +

Circular
8/2009
 Decreto

229/2011.

O alumnado que accede a 1º de ESO por imperativo legal, aquel que repita 1º, aquel que promocione
a 2º sen superar todas ou algunha das áreas instrumentais, ou aquel que repita 2º, poderá seguir un
programa de reforzo con atribución horaria.
Estes  programas  estarán  baseados  nos  mínimos  esixibles  de  LG,  LC  e  M  para  o  curso  que
corresponda, e suporán a atención personalizada para lograr o grao de dominio suficiente expresado
nos ditos mínimos.
O alumnado de 1º e 2º que curse estes programas de reforzo quedará exento de francés.
Para a avaliación do alumnado que participe,  os  departamentos  didácticos establecerán,  na súa
programación, o procedemento para a cualificación das materias pendentes ou da nota final do curso
correspondente.
O progrma ARCO permite coa axuda de docentes que se incorporan ao noso centro, o reforzo do
alumnado  para o desenvolvemento de competencias clave e mellora dos resultados académicos
utilizando metodoloxías activas e participativas. Dotáronnos de dous docentes para unha liña 4 e 1 en
horario completo. Matemáticas para 1º ESO e linguas para 4º de ESO.

Programas de 
recuperación para 
1º e 2º

Circular
8/2009
 Decreto

229/2011.

No suposto do alumnado que promocione a 2º coas áreas instrumentais superadas e con outras
materias suspensas, cando o departamento correspondente conte con profesorado que non teña o
seu horario lectivo completo, poderase establecer un programa para a recuperación das aprendizaxes
das ditas materias.
As ensinanzas do programa de recuperación de materias pendentes estarán baseadas nos mínimos
esixibles do curso correspondente e a súa avaliación corresponderalle ao profesorado que imparta o
dito programa.
O alumnado que curse os programas de recuperación poderá quedar exento de francés.

Programas 
específicos 
personalizados 
para toda a ESO

Circular
8/2009
 Decreto

229/2011.

O  alumnado  repetidor  de  1º  e  2º  seguirá  un  programa  específico  personalizado,  orientado  á
superación das dificultades comunicadas no consello orientador, e considerando a información obtida
na  avaliación  inicial.  Este  programa  será  elaborado  polo  departamento  da  área  ou  materia
correspondente e deberá incluir actividades de aprendizaxe para realizar semanalmente.
Estes programas deberán contemplar, ademais, a posible incorporación do alumnado a un programa
de reforzo nas áreas instrumentais básicas ou de recuperación doutras áreas se estes programas
forman parte da oferta do centro para a atención á diversidade. Cando un/unha alumno/a asista a un
programa de reforzo nunha área determinada poderá quedar eximido da realización do programa
específico personalizado na dita área.
O alumnado repetidor de 3º  e de 4º  seguirá un programa específico personalizado nas mesmas
condicións que o alumnado de 1º e 2º, agás a súa incorporación aos programas  de reforzo ou de
recuperación.

Programa HHSS Si Circular 
8/2009. • Un programa de habilidades sociais  xeral, incluido no PAT aplicado nas sesións de 

titoría.

• Un programa individualizado  será determinado en función das necesidades existentes.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Adaptacións 
curriculares 
significativas

4 en 
1ºESO e 
2ºESO

 Orde de 6 
de outubro 
de 1995.

 Decreto 
229/2011.

As adaptacións curriculares enténdense como modificacións dun ou de máis elementos prescriptivos
do currículo,  como son os obxectivos,  os contidos e  os criterios  de avaliación,  para atender  as
necesidades educativas dun alumno motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como
polas súas capacidades excepcionais.
O referente das adaptacións serán os obxectivos xerais de etapa, concretados no proxecto curricular
de centro para cada curso. Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro curso ou etapa
distinta da que curse o alumno obxecto de adaptación. As adaptacións revisaranse periodicamente,
polo menos unha vez ó remate de cada curso.

Agrupamentos 
flexibles

Non  Circular 
9/99

 Orde 6 de 
setembro de
2007

 Decreto 
229/2011.

Na circular Nº9/1999 ao amparo da LOXSE do 1990, pola que se ditaron instrucións para atención á
diversidade na ESO, falaba destes como unha medida organizativa, destinada ao alumnado con
dificultades  xeneralizadas  de  aprendizaxe  naquelas  áreas  curriculares  con  carácter  máis
instrumental ou con maior peso conceptual, cando se valore que dificilmente poden seguir o ritmo de
aprendizaxe da aula ordinaria con simples medidas de reforzo educativo.
Consistían en facer desdobramentos transitorios que permitían en determinadas áreas a constitución
dun grupo específico con alumnos de distintos grupos do mesmo nivel.
Con carácter xeral,  os alumnos que formen parte dos agrupamentos específicos, deberán ter  os
mesmos obxectivos có seu grupo de referencia, aínda que se poidan adaptar  contidos da etapa
anterior cando se considere necesario.
Na Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e  criterios  para a
escolarización do alumnado con NEE, determina que poderán constituírse, con carácter temporal,
agrupamentos flexibles como medida de apoio para o alumnado con dificultades de aprendizaxe de
carácter esencial.
No Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade fálase dos agrupamentos flexibles,
como  medida  de  atención  á  diversidade  extraordinaria,  (é  decir,  aquelas  que  podan  requerir
modificacións  significativas  do  currículo  ordinario  e/ou  supoñer  cambios  esenciais  no  ámbito
organizativo, así como de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo o unha modalidade de
escolarización).
Establécese que para aplicar estas medidas será necesaria a autorización da dirección do centro
educativo,  do  Servizo de  Inspección  Educativa,  da xefatura  territorial  ou da  dirección xeral  que
proceda, e, se é o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo de Orientación.

Apoio de PT 4  Orde de 6 O artigo 19 da Orde do 27 de decembro de 2002 establece que as intervencións específicas que



alumnas/
os

de outubro 
de 1995.

 Orde do 24 
de xullo de 
1998 (art 7º)

 Art 19 da 
Orde do 27 
de 
decembro 
de 2002

 Decreto 
229/2011.

sexan precisas por parte dos profesores/as especialistas en PT ou AL serán propostas e deseñadas
polo departamento de orientación, do que forman parte, en colaboración co titor/a do grupo ao que
pertence o alumno/a. Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto do resto
do  alumnado  dese  grupo,  e  só  poderán  levarse  fóra  dela  en  casos  excepcionais  que  estean
debidamente  previstos  nas  adaptacións  curriculares  e  durante  un  tempo  que  non  excederán  a
terceira parte da xornada escolar.
A coordinación desas actuacións, xunto coas do resto do profesorado, tendo en conta o proxecto
curricular de etapa e as programacións de aula corresponde á xefatura de estudios do centro.
Exercerán  as  súas  funcións  en  tódalas  etapas  educativas  que  se  impartan  no  centro,  e
desenvolverán, ademáis das que lle competen como membros do departamento de orientación as
seguintes funcións:

 Asistir ás reunións da CCP
 Participar  na  avaliación  inicial  do  alumnado  que  acceda  á  ESO  e  cando  cumpra,

naquelas sesións de avaliación que afecten a alumnado con NEE.
 Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACI, así como das medidas de

reforzo, se é o caso, e daqueloutras dirixidas á atención á diversidade do alumnado.
 Prestarlle atención docente directa ao alumnado con NEE que así o requira, atención

que, en xeral, se prestará no grupo no que está integrado.
O artigo 38 do Decreto 229 establece que a proposta de organización da atención ao alumnado por
parte do profesorado de PT ou AL e, de ser o caso, doutros profesionais específicos, será realizada
pola xefatura do departamento de orientación, de acordo cos criterios establecidos no Plan Xeral de
Atención  á  Diversidade  e  coa  participación  do  profesorado  titor/a  do  alumnado  e  do  propio
profesorado de PT e/ou AL.

Flexibilización da 
duración do período
de escolarización

Non  Orde do 27 
de 
decembro 
de 2002

É a modificación do período de escolarización do alumnado con NEE nas diferentes  etapas do
ensino básico e  EI.  En ESO poderase permanecer  excepcionalmente  un ano máis  respecto  do
disposto con carácter xeral. Non obstante, esta medida non será de aplicación nun curso no que xa
se permanecese un ano máis.
En todo caso, a permanencia no ensino básico non poderá estenderse máis alá do ano natural no
que se cumpran os vinte de idade.
O  alumnado  con  NEE  poderá  ser  autorizado,  cando  necesidades  de  apoio  específico  así  o
xustifiquen, para cursar o bacharelato fragmentando os seus cursos por materias ou a formación
profesional  específica  fragmentada  por  módulos.  Nestes  casos  o  alumno/a  poderá  permanecer
escolarizado todo o horario, recibindo atención adaptada ás súas necesidades específicas durante
os períodos correspondentes ás áreas ou módulos que non estea a cursar. 
Nestes casos poderase aumentar excepcionalmente a escolarización no bacharelato nun máximo de
dous anos escolares respecto do establecido con carácter xeral. Na FP de grao medio poderase
autorizar, con carácter excepcional, unha repetición máis das dispostas con carácter xeral.
Respecto das necesidades asociadas a condicións persoais de sobredotación, as flexibilizacións
axustarase ao disposto na Orde 28 de outubro de 1996, agás no relativo aos prazos de presentación
de solicitudes que seguirá o establecido na orde  27 de decembro de 2002

PMAR Non Decreto 229
Resolución
15  de  xullo
de 2016

Os  programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  do  rendemento  forman  parte  das  medidas
extraordinarias  de  atención  á  diversidade  e  teñen  por  finalidade  facilitar  que  os  alumnos  e  as
alumnas,  mediante  unha metodoloxía específica e unha organización de contidos e materias do
currículo diferente á establecida con carácter xeral, alcancen as competencias do primeiro ciclo da
educación secundaria obrigatoria, poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título
de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

FPB Non Decreto
107/2014
Orde  13  de
xullo 2015 
Orde  12  de
xullo 2011 
Resolución
24 de Xullo

Programas  destinados  a  alumnos  e  alumnas  maiores  de  15  anos,  cumpridos  antes  do  31  de
decembro do ano de inicio do programa, para os cales se considere que é a mellor opción para
alcanzar  os  obxectivos  da  etapa  de  educación  secundaria  obrigatoria,  co  fin  de  que  alcancen
competencias profesionais propias dunha cualificación de nivel 1 da estrutura actual do Catálogo
nacional  de  cualificacións  profesionais,  así  como  de  que  teñan  a  posibilidade  dunha  inserción
sociolaboral satisfactoria e de que amplíen as súas competencias básicas para proseguiren estudos
nas diferentes ensinanzas.

Atención educativa 
para dificultades de
asistencia 
continuada

Non  Orde  do  27
de
decembro
de 2002

Ten  como  finalidade  dar  continuidade  ao  proceso  formativo  do  alumnado  en  escolarización
obrigatoria que, por prescrición facultativa non poida asistir de xeito habitual ao seu centro escolar.
Serán  destinatarios  desta  atención  o  alumnado  que,  cursando  ensinanzas  de  réxime  xeral  na
modalidade presencial, por prescrición facultativa se considere que non poderá asistir ao seu centro
por un período superior a un mes.
O Decreto 229/2011 no ar.  25 explica isto mesmo, e di que será debido a unha enfermidade ou
lesión, que será destinatario de atención hospitalaria o que deba permanecer ingresado nun centro
hospitalario, a tempo completo ou en hospitalización de día (máis de 30 días longa,  entre 15 e 30
media, menos de 15 curta) o de longa e media hospitalización será quen reciba atención educativa
en coordinación co centro de orixe, mentres que o de curta hospitalización poderá realizar no centro
hospitalario actividades educativas de carácter xeral.
Será destinatario de atención educativa domiciliaria o alumnado escolarizado que deba permanecer
convalecente no domicilio por un período de tempo superior a un mes,  igualmente será obxecto
desta atención o que padeza algunha enfermidade crónica que sexa a causa de faltas de asistencia
ao centro de 6 ou máis días continuados ao mes dentro dun período mínimo de 6 meses.

GAL/GACC Non Decreto 229
Orden  20
febreiro
2004
Circular 8

As necesidades determinaranse a través dunha avaliación inicial no momento da súa incorporación
(orden 27 de decembro 2002). Poderanse organizar grupos nas condicións da Orden 20 de febreiro,
cando non poidan ser organizados, deberán incorporarse ás MAD que se teñan dispoñibles, logo de
informe do DO, quen porporá a incorporación ás medidas mais adecuadas.
Todo o alumnado procedente do estranxeiro que se atopo nunha situación de desfase curricular e/ou
descoñecemento de calquera das linguas oficiais da nosa Comunidade deberá seguir un programa
específico  personalizado,  en  función  das  necesidades  determinadas  na  avaliación  inicial.  O
seguimento do seu progreso será responsabilidade do profesorado que lle imparta a área.



5.  CRITERIOS  PARA  A  ORGANIZACIÓN  E
DISTRIBUCIÓN  DOS  RECURSOS  E  A  APLICACIÓN
DAS MEDIDAS PROPOSTAS

Criterios xerais:

 Normalización e inclusión. Normalización: supón integración, que os nenos/as con
discapacidade compartan  a  educación  cos demais  alumnos/as,  os  espazos,  as
tarefas, implica a dotación de recursos extraordinarios apropiados a cada NEE en
cada centro ordinario;  Inclusión: conleva a idea de participación, non basta con
recoñecer  o  dereito  á  integración,  trátase  de  ir  eliminando  as  barreiras  para  a
participación,  supón fomentar  iniciativas  encaminadas a  apertura  dos centros  á
comunidade, nun intercambio recíproco de recursos, información, profesionais…

 Educación común e atención á diversidade
 Equidade
 Igualdade de oportunidades e non discriminación
 Flexibilidade e accesibilidade
 Interculturalidade e promoción da convivencia
 Autonomía dos centros docentes e participación de toda a comunidade educativa.
 Prevención e atención personalizada
 Equilibrio entre a educación común e a atención á diversidade (na ESO)
 Consideración da diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto da

sociedade,  como  medio  máis  axeitado  para  garantir  o  exercicio  da  cidadanía
democrática e un instrumento de mellora da condición humana e da vida colectiva.

 Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario
e  normalizador.  As  de  carácter  extraordinario  só  se  levarán  a  cabo  unha  vez
esgotadas as anteriores.

 As medidas deben organizarse ao longo dun continuo de respostas educativas a
necesidades do alumnado, desde as máis ordinarias ás máis extraordinarias.

 Deberán atender de forma equilibrada a todo o alumnado da ESO, e a todas as
NEAE:  Dificultades  de  aprendizaxe,  alumnos  con  descoñecemento  das  linguas
vehiculares, altas capacidades, pola súa historia escolar ou  persoal, alumnado con
NEE  (discapacidades  físicas,  psíquicas,  sensoriais,  por  manifestar  graves
trastornos da personalidade ou da conducta)

 Asegurarán  a  permanencia  do  alumnado  no  sistema  educativo  durante,  cando
menos, as etapas obrigatorias.

 En ningún caso suporán unha discriminación que lle impida ao alumnado acadar
estes obxectivos e a titulación correspondente.

 Será prioritaria a detección temperá para tomar as decisións máis axeitadas para
superalas.  En  canto  se  detecten  as  dificultades,  os  centros  deberán  poñer  en
funcionamento as mad máis convenientes ás características do seu alumnado e
que poderán ser tanto organizativas como curriculares.

 Os  centros  exercerán  a  súa  autonomía  para  organizar  as  medidas  que  a
Consellería de educación regula.

 Os  centros  docentes,  dentro  da  súa  autonomía  organizativa,  pedagóxica  e  de
xestión, distribuirán e optimizarán os seus recursos segundo a súa planificación
educativa e o seu Plan Xeral de Atención á Diversidade.



 Será  tarefa  prioritaria  da  persoa  titora  e  de  todo  o  profesorado  implicado  a
detección temperá das dificultades para, unha vez detectadas, tomar as decisión
máis axeitadas para superalas. 

 Todas  as  medidas  adoptadas  estarán  orientadas  a  responder  ás  necesidades
educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e
dos obxectivos da etapa. 

 O alumnado terá un grupo de referencia ordinario. 
 Os centros educativos establecerán criterios, procedementos e condicións para que

un alumno ou alumna sexa obxecto dalgunha destas medidas. 
 Para o profesorado que non teña horario completo, a atención á diversidade será

actividade prioritaria. 
 Será  importante  establecer  un  continuo  de  medidas,  das  ordinarias  as  máis

extraordinarias, de forma que vaiamos aplicando das máis leves ás máis fortes, e
cando o alumnado supere o criterio de éxito dunha medida volva a unha proposta
curricular ordinaria que poña fin á intervención efectuada. E cando un alumno/a non
responda  ao  criterio  de  éxito  procederase  a  aplicar  unha  medida  máis
extraordinaria de forma progresiva.

 Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da
dirección do centro  educativo,  do Servizo  de Inspección  Educativa,  da xefatura
territorial ou da dirección xeral que proceda, e, no seu caso, informe xustificativo do
correspondente Servizo de Orientación.

Criterios específicos:

 Os titores agrupados 1º e 2º, 3º e 4º coinciden entre eles/as todas as semanas  coa
orientadora e a xefa de estudos, co fin de organizar as sesións de titoría e para o
análise e a resolución dos conflitos que podan ir xurdindo na semana.

 Para  a  formación  dos  grupos  antes  do  incio  de  cada  curso,  asegurarase  a
hetereoxeneidade dos grupos, e terase en conta para elo o sexo, nº de repetidores/
as,  optativas,  niveis  acadados  no  grupo  no  curso  anterior,  os  datos  e
recomendacións aportadas polos titores/a anteriores. Salvo excepcións todos os
grupos faranse hetereoxéneos.

 Na distribución do alumnado tentarase que participen os titores/as e profesores/as
do curso anterior que xa coñecen aos alumnos/as.

 Para a distribución do alumnado con NEAE teranse en conta os informes da PT e
orientadora.

 Desde os departamentos didácticos estableceranse criterios para a adscrición do
alumnado a desdobles e reforzos, puidéndose optar por grupos hetereoxéneos ou
homoxéneos, de maior a menor número, en función das necesidades existentes ou
do tipo de actividade a realizar, razonando en cada caso ante o equipo docente e a
CCP os motivos da opción escollida.

 A  través  da  exención  en  francés  atenderase  ao  alumnado  repetidor  ou  ao
alumnado  que  promociona  con  materias  suspensas  e  coas  instrumentais
superadas cun programa de recuperación,  e  para  o  alumnado que promociona
desde 1º a 2º coas instrumentais suspensas a través dun programa de reforzo nas
instrumentais básicas,  para os de 3º e 4º responderase a través de programas
específicos  personalizados.  Desde  os  departamentos  didácticos  poderanse
preparar  planes  de  traballo,  con  materiais  como  cuaderniños  de  actividades  e
farase un seguimento periódico, así como probas de recuperación para as materias
pendentes doutros cursos.



Criterios para as MAD:

MEDIDAS CRITERIOS PARA ORGANIZAR E DISTRIBUIR
OS RECURSOS

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN

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

• Criterios a ter en conta para a elección de
titores/as:  permitir  a  continuidade  nalgún
caso, ter en conta a posibilidade de asignar
titorías especiais.

• Oferta  de  optativas:  perseguirá  presentar
unha oferta equilibrada que minimice riscos
para o alumnado, adaptada ás necesidades
académicas posteriores e diversificada para
atender  aos  diferentes  intereses  e
capacidades do alumnado.

• EX fr:  organizarase en 1º  e 2º  de ESO, o
alumnado  proposto  sairá  da  súa  clase  a
outra  a  recibir  un  obradoiro  de  lecto-
escritura, escritura, comprensión lectora, en
función das necesidades do alumnado que
nel se incorpore. O profesorado que imparta
a  medida  estará  coordinado  co  grupo  de
profesores  designados  para  impartir  esa
medida, cos departamentos de LC e LG que
prestarán materiais, cos profesores de LC e
LG do grupo ao que pertencen, co DO e coa
xefatura de estudos.
Preferentemente impartirán os profesores/as
de  linguas  do  centro,  si  as  posibilidades
organizativas o permiten.
A PT pode coller os grupos de 1ºESO e/ou
2º ESO si o seu horario o permite.
Poderase  impartir  un  programa  de  reforzo
das instrumentais básicas.

Acción titorial:
No 1º claustro unha vez designados os/as titores, a 
xefatura de estudos coordina unha reunión deles co 
DO no que se lles dará a benvida e se repartirán as 
carpetas de titoría onde se porporciona unha 
información básica: 

• A acción titorial na lexislación

• Cuestionarios  de  recollida  de  datos
iniciais do alumnado

• Actividades  de  presentación  para  as
primeiras sesións de titoría.

Carta de presentación ás familias.
Horario do grupo
Asesoramento sobre os contidos a tratar nunha 1ª 
reunión con cada equipo docente onde se falará do
grupo, aportaranse os datos do alumnado 
recollidos no historial, entregarase (si é posible) os 
historiais de cada grupo.
Reuniranse unha vez semanal coa orientadora e a 
xefa de estudos, no que se lles aportará apoio para
o desenvolvemento do Plan de acción titorial.
Os/as titores reuniránse co seu equipo docente nos
seguintes momentos: na avaliación inicial, 1ª, 2ª, 3ª
e extraordinaria. Sen descartar que se poidan 
reunir de forma mensual.

Ex Fr:
Protocolo de actuación:
1. Opinión por escrito do alumno e os seus pais 

e Informe da persoa titora do curso ou etapa 
anterior que explicite o motivo da medida, 

2. No caso de alumnado de nova incorporación 
ao centro: revisión da medida na xunta de 
avaliación inicial.

3. Autorización da dirección do centro.
Criterios:

• Presentar dif continuadas nas materias 
lingüísticas.

• Ser proposto polo titor/a implicado/a (na avaliac
inicial ou ao longo do curso si é preciso)

• Os que esten exentos en 1º tamén o estarán en
2º.

• Utilizarase o consenso para incorporar a cada 
alumna/o.

• Os NEAE debidamente acreditados 
incorporaranse de forma automática.

• As familias poderán decidir si queren ou non a
medida  despois  de  ser  informados
debidamente,  a  proposta  farase  seguindo  os
criterios establecidos. O feito de ter disfrutado
desta medida supón unha das condicións para
acceder  a  outras  medidas  de  atención  á
diversidade.

Adecuación da estructura org. do centro:

• No primeiro claustro do curso serán 
concretados e aprobados os criterios 
pedagóxicos para a elaboración de horarios do
alumnado así como a comunicación do 
número de grupos de cada materia.

• No que respecta aos espazos, priorizaranse as
seguintes actuacións: trataranse de crear 
espazos acolledores, estimulantes e 
personalizados, as aulas poderán modificar a 
distribución de mobles en función de criterios 
pedagóxicos.

• Respectarase a normativa COVID
Adecuación  das Será  realizado  nos  departamentos  didácticos  e Benefician a todos os alumnos/as do centro.



programacións
didácticas   á
contorna  e  ao
alumnado.

contarán  como  mínimo  cos  elementos
establecidos  na  lexislación  vixente,  pódense
establecer uns criterios comúns para todos como:
Nos obxectivos e contidos:
Adecuar os obxectivos ás peculiaridades da aula 
e do alumnado do grupo-clase.
Precisar cales son os obxectivos e contidos 
mínimos de cada unidade didáctica.
Seleccionar e priorizar aqueles contidos que 
sexan funcionais para o alumnado e que lle 
permitan aprender por si mesmo.
Establecer secuencia de contidos que aseguren 
aprendizaxes básicos para todos e coñecementos
de maior complexidade para algúns.
Concreción metodoloxica:
Como punto de partida é necesario crear un clima 
positivo de respecto, confianza e esixencia tanto 
entre o profesorado e o alumnado como entre o 
alumnado.
Para conseguir este propósito, o profesorado 
poderá establecer diferentes tipos de 
agrupamentos dentro da aula para atender á 
diversidade:
1. Traballo en pequeno grupo para favorecer a 
relación entre o alumnado, a cooperación e a 
colaboración. A través desta proposta de traballo 
buscarase aproveitar as habilidades de cada un 
para o traballo en común.
2. Titorización nalgunhas actividades por un 
compañeiro/a da aula (aprendizaxe entre iguais).
3. Aprendizaxe por proxectos.
4. Traballo individualizado profesorado/alumnado.
Actividades:
1. Diversidade de actividades para cada contido.
2. Actividades secuenciadas segundo a súa 
dificultade (cada alumno/a vai realizando e, unha 
vez superadas, pasan ás de nivel seguinte).
3. Existencia de actividades de libre elección.
4. De reforzo (para todo o grupo como repaso ou 
para alumnado con dificultades de aprendizaxe).
5. De ampliación.
Avaliación:
1. Realizar unha avaliación inicial ao comezo do 
proceso de ensino-aprendizaxe.
2. Seleccionar técnicas e instrumentos de 
avaliación múltiples e variados.
3. Diversidade nos criterios de cualificación: nota 
das probas, dos exames de trimestre, traballos de 
aula, actitude, comportamento, asistencia...
4. Contextualizar os criterios de avaliación 
seguindo os mesmos criterios de adecuación 
empregados ao contextualizar os obxectivos.

Apliacarase en todas as materias e en todos os 
grupos e niveis.

Adaptación dos 
tempos e 
instrumentos ou 
procedementos de 
avaliación.

Constará no xade como RE. 
O/a titor/a informará ás familias

Ver protocolos NEAE

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

Aplicación  de  sancións  reeducativas:  será
organizado  polo  grupo  de  convivencia
coordinados pola xefa de convivencia e a xefa de
estudos 
O/a titor/a informará ás familias
Medidas  de  atención:  contratos  e  outras  a
desenvolver.
Organización do servizo de mediación escolar

Axudarase ao alumnado a recoñecer a falta, a 
responsabilizarse dos feitos e a reparar o dano 
ocasionado.

Desdobramentos
de grupos.

Desdobramentos  en Linguas  e  matemáticas,  en
XH  ou  BX:  decidirase  en  CCP  o  criterio  para
realizar o desdobre, que será a hetereoxeneidade
de tal  forma que faranse dous  grupos  coa ratio
disminuida,  ou  facer  dous  grupos  atendendo  a
dous niveis.
Esta medida require a coordinación entre os dous
profesores/as,  figurará  nas  programacións
didácticas. Constará no xade como RE.
Necesita que a organización do centro o teña en
conta na elaboración dos horarios.

Beneficiará a todo o grupo e en especial aos que 
necesiten unha atención máis individualizada.
Non precisa nengún protocolo.

Reforzo  educativo
e  apoio  do

O  reforzo  educativo  será  desenvolto  polo
profesorado, poderá aplicarse en calquera curso e

O reforzo educativo será comunicado ao equipo 
directivo é a xefatura do departamento de 



profesorado  con
dispoñibilidade
horaria.

etapa.  Estará  explicado  nas  programacións
didácticas e se tomará constancia del no Xade en
cada  avaliación.  Nas  xuntas  de  avaliación
decidirase de forma colexiada que medida tomar e
asimesmo valorarase a efectividade de cada unha
delas.
Os departamentos  informarán da dispoñibilidade
horaria para que a xefatura de estudios organice
apoios  (dentro  da  aula)  en  función  das
necesidades  existente.  O/a  titor/a  informará  ás
familias

orientación.
O plan PROA deberá seguir o procedemento 
establecido na convocatoria anual que os regula, a 
través dun contrato programa.

Programas  de
recuperación.

Para alumnado que promociona a 2º coas áreas
instrumentais  superadas  e  con  outras  materias
suspensas,  cando  o  dep  correspondente  conte
con  profesorado  que  non  teña  o  seu  horario
lectivo completo,  poderase establecer  un  destes
programas.
Deberá  informarse  na  CCP.  Estes  alumnos/as
poderán quedar exentos.
O/a titor/a informará ás familias

Corresponde aos departamentos didácticos a 
organización destes programas. Cada profesor/a 
desenvolverao no curso no que imparte docencia.
Os centros educativos organizarán os procesos de 
avaliación da recuperación de pendentes.

Programas  de
habilidades
sociais.

Na sesión de titoría desenvolverase un programa
de HHSS na ESO, incorporado ao plan de acción
titorial.

Poderase formar un grupo para mellorar as HHSS
de determinados alumnos/as.
A  orientadora  desenvolverá  un  programa  de
educación socioemocional para un alumno/a.

Apliacarase polos titores/as a todo o alumnado da 
ESO, desenvolverase e avaliarase na sesión de 
titoría.
 

Agrupamentos
flexibles

Para  aplicar  estas  medidas  será  necesaria  a
autorización da dirección do centro educativo, do
Servizo  de  Inspección  Educativa,  da  xefatura
territorial ou da dirección xeral que proceda, e, se
é o caso, informe xustificativo do correspondente
Servizo de Orientación.
O número máximo de alumnos será de 10.
O profesorado deberá ter experiencia docente e, 
preferentemente, destino definitivo no centro.
Cando a organización do centro o permita, os 
profesores do agrupamento flexible impartiran 
docencia no grupo de referencia.
Na medida que os recursos do centro o permitan, 
este profesorado terá unha dedicación horaria 
semanal considerada como lectiva para a 
elaboración da programación adaptada e a 
coordinación co equipo de profesores.
Os agrupamentos flexibles poderán facerse nas 
seguintes áreas: Lingua Castelá ou Lingua 
Galega, Matemáticas, Ciencias Naturais e 
Ciencias Sociais.
A  proposta  de  áreas  obxecto  de  agrupamento
flexible  será  realizada  pola  Comisión  de
Coordinación  Pedagóxica,  serán  prioritarias  as
áreas de Lingua e Matemáticas.

Protocolo de actuación:
1) Proposta razoada do equipo de profesores do 
grupo ao que pertence o alumno ou alumna 
expresada nun informe do titor ou titora.
2) Información aos pais e o alumno por parte do titor
ou titora.
3) Decisión de incorporación tomada pola comisión 
formada por xefe de estudos, xefe do departamento 
de orientación e titores ou titoras do alumnado 
proposto (acta).
4) Elaboración das programacións didácticas 
adaptadas por parte dos correspondentes 
departamentos didácticos.
5) Envio da proposta por parte da Dirección do 
centro á Inspección Educativa para a súa 
autorización. Esta proposta incluirá: selección do 
alumnado indicando os criterios aplicados, horario, 
profesorado que se vai a encargar da docencia, as 
áreas nas que se van a constituir agrupamentos
específicos, así como as correspondentes 
programación didacticas adaptadas.
Estas programacións partiran dos obxectivos e 
contidos mínimos establecidos no proxecto 
curricular do centro e, cando sexa preciso, dos
obxectivos e contidos do 3º ciclo de educación 
primaria. Deberase primar o carácter práctico e 
funcional dos contidos.

Adaptacións
curriculares

Aplicarase  ao  alumnado  que  manifeste  NEE,
poderá  aplicarse  ao  alumnado  cun  desfase
curricular de máis de 2 cursos.
Para  contar  coa  axuda  da  PT  (si  hai  maior
demanda  que  prazas)  será  requisito  contar  con
algunha materia adaptada.

Protocolo de actuación:
1) Solicitude da correspondente avaliación 
psicopedagóxica por parte do equipo docente ou por
algún dos seus membros, informe psicopedagóxico.
2) Reunión coordinada polo xefe de estudios á que 
asistirán o/a titor/a, os/as profesores/as que 
imparten as áreas ou materias que se consideran 
obxectode adaptación curricular, os membros do 
departamento de orientación que participaron na 
avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase a
pertinencia da adaptación curricular (acta).
3) Información á familia por parte do titor o titora.
4) Elaboración das adaptacións das diferentes áreas
por parte do profesor ou profesora que imparte a 
materia, coa colaboración do departamento
didáctico e co asesoramento do departamento de 
orientación. As adaptacións revisaranse
periodicamente, polo menos unha vez ó remate de 
cada curso. A avaliación e promoción do alumnado 
obxecto de adaptación tomará como referencia os 
obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas 
adaptacións curriculares.
5) Solicitude de autorización á inspección por parte 
da dirección do centro.



Apoio  do
profesorado
especialista  en
pedagoxía
terapéutica e/ou en
audición  e
linguaxe.

A  proposta  de  organización  da  atención  ao
alumnado por parte do profesorado de PT ou AL
e, de ser o caso, doutros profesionais específicos,
será realizada pola xefatura do departamento de
orientación,  de  acordo cos criterios  establecidos
no Plan Xeral  de Atención  á Diversidade e coa
participación do profesorado titor/a do alumnado e
do propio profesorado de PT e/ou AL.
Tales actuacións levaranse a cabo normalmente
dentro da aula, xunto do resto do alumnado dese
grupo,  e só poderán levarse fóra dela en casos
excepcionais  que  estean  debidamente  previstos
nas adaptacións curriculares e durante un tempo
que non excederán  a  terceira  parte  da  xornada
escolar.
Exercerán  as  súas  funcións  en  tódalas  etapas
educativas que se impartan no centro.

Protocolo de actuación:
1) Protocolo de derivación
2) Información á familia a través do titor ou titora.
3) Proposta de alumnado a MAD
4) Información á X. de Estudos do alumnado a apoio
5) Autorización da Dirección.

Formación
Profesional Básica

Ter 15 anos ou facelos no ano natural e non 
superar os 17 no acceso nin durante o ano 
natural.
Ter cursados 1º ciclo de ESO (é decir 3ºESO) ou, 
excepcionalmente 2º de ESO.
Ser proposto polo equipo docente aos pais.

Protocolo de actuación: 

• Anexo I sobre a admisión e mattrícula na 
FPB

• Consello orientador

• Anexo III sobre consentimento de 
incorporació 

• Anexo IV sobre comunicación de 
incorporación

Atención educativa
ao  alumnado  que,
por  circunstancias
diversas,  presenta
dificultades  para
unha  asistencia
continuada  a  un
centro educativo.

Será destinatario de atención educativa 
hospitalaria o alumnado que deba permanecer 
ingresado nun centro hospitalario, a tempo 
completo ou en hospitalización de día, nalgunha 
das seguintes situacións: 
a) Longa hospitalización: máis de trinta días.
b) Media hospitalización: entre quince e trinta 
días. 
c) Curta hospitalización: menos de quince días
O alumnado de longa e media hospitalización será
quen reciba atención educativa en coordinación 
co centro de orixe, mentras que o de curta 
hospitalización poderá realizar np centro 
hospitalario actividades educativas de carácter 
xeral.
Será destinatario de atención educativa 
domiciliaria o alumnado escolarizado en centros 
sostidos con fondos públicos que deba 
permanecer convalecente no domicilio por un 
período de tempo superior a un mes. Igualmente, 
será obxecto desta atención o alumnado que 
padeza algunha enfermidade crónica que sexa a 
causa de faltas de asistencia ao centro de seis ou 
mais días continuados ao mes dentro dun período
mínimo de seis meses. 
A autorización da atención educativa domiciliaria 
corresponde á Administración educativa, de 
acordo co procedimento que se estableza.

Protocolo de actuación:
1) Solicitude da medida a instancia dos seus pais ou
titores legais
2) Realización do programa individualizado de 
atención educativa
3) Solicitude á xefatura territorial a través da 
inspección

Medidas  para
promocionar  a
escolarización

Os centros educativos establecerán, nas súas 
normas de organización e funcionamento, os 
procedementos para a aplicación dos citados 
protocolos, recollendo, como mínimo, as 
seguintes actuacións ante situacións de 
desescolarización, absentismo e/ou abandono 
escolar temperá: 
a) Control e rexistro dos incidentes na asistencia 
do alumnado aos centros escolares. 
b) Información ás nais, pais ou titores e titoras 
legais do alumnado e intervención ante a 
detección de casos. 
c)  Si  procede,  traslado  da  información  á
Inspección  Educativa  por  parte  da  dirección  do
centro.

Protocolo de actuación:
Os/as titores/as comunicarán ás familias con rexistro
de saída a inminencia da apertura dun protocolo de 
absentismo se non se regulariza a súa asistencia ao
centro.
Seguiremos o marco establecido nas instruccións do
31 de xaneiro de 2014, e no protocolo de 
absentismo escolar da Xunta de Galicia.



6. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS
PROFESIONAIS  EN  RELACIÓN  COAS  MEDIDAS
DESEÑADAS PARA O CENTRO

INTERNOS:

Titor/a e equipo docente:
Temos 19 titores/as cos seus respectivos equipos docentes, as súas funcións serán:

Acción titorial:

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

• Detectar posibles problemas de aprendizaxe e comunicarllos ao Departamento de
Orientación.

• Transmitir a información ás familias, e a das familias ao centro.

• Colaborar co Departamento de Orientación na orientación académica e profesional,
en canto á elección de itinerarios formativos.

Acción do equipo docente:

• Identificación de posibles problemas de aprendizaxe e comunicación ao titor ou
titora.

• Elaborar  e  reunir  materiais  didácticos  para  a  realización  de  adaptacións
curriculares.

• Propoñer,  nas  sesións  de  avaliación,  ao  alumnado  que  precisa  medidas  de
atención á diversidade.

• Coordinación  coa  profesora  de  PT  para  realizar  unha  avaliación  conxunta  e
propoñer a realización de actividades.

• Facer o seguimento do alumnado con materias pendentes do curso anterior.

• Escoitar e aplicar  as orientacións e indicacións do Departamento de Orientación
que conduzan á mellora dos problemas de ensino-aprendizaxe do alumnado

Profesorado de apoio PT :

Temos 1 profesora especialista en pedagoxía terapéutica que apoia fóra da aula a 
catro alumnos/as, dous en 1º ESO e dous en 2ºESO, e asimesmo encárgase do 
reforzo lingüístico para o alumnado de 1ºESO nas horas de exención de francés. As 
súas funcións son as seguintes:

 Participar  na elaboración do Plan de Atención á Diversidade e colaborar  no
desenvolvemento,  seguimento  e  avaliación  das  medidas  establecidas  no
mesmo,  asesorando  nos  programas  de  intervención  individual,  o
desenvolvemento das adaptacións e axudas técnicas e de acceso ao currículo.



 Intervir  directamente  co  alumnado  con  necesidade  específica  de  apoio
educativo que o precise,  coordinándose con outros/as profesores/as como a
orientadora, o titor ou titora e co resto de profesionais que interveñen co alumno
ou alumna.

 Elaborar e adaptar materiais para a atención educativa especializada a este
alumnado  e  proporcionar  orientacións  ao  profesorado  para  a  adaptación  de
materiais curriculares e material de apoio.

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

 Valorar, xunto co titor ou titora e o resto de profesores do centro, o seguimento
do  proceso  educativo  do  alumnado  con  necesidade  específica  de  apoio
educativo, de acordo cos obxectivos e as competencias.

 Colaborar co profesorado titor e a orientadora no asesoramento e orientación ás
familias ou representantes legais, en relación ao proceso de ensino-aprendizaxe
do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo co que intervén.

 Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á Educación Secundaria
Obrigatoria e, cando cumpra, naquelas sesións de avaliación que afecten ao
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Orientadora :

O centro conta cunha orientadora, as súas funcións son as seguintes:

• Elaborar a proposta do Plan Xeral de Atención á Diversidade e as concrecións
anuais de dito plan, en colaboración co resto dos membros do departamento.

• Asesorar  á  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica,  proporcionando  criterios
organizativos,  curriculares  e  psicopedagóxicos  con  respecto  á  atención
educativa de todo o alumnado.

• Colaborar na planificación, desenvolvemento e avaliación dos plans de apoio
do centro.

• Realizar  a  avaliación  psicopedagóxica  e  o  correspondente  informe,  que
determine as necesidades educativas do alumno ou alumna e, no seu caso, o
ditame de escolarización, en colaboración cos profesionais do centro e outros
servizos educativos. Sempre que sexa posible, teranse en conta os informes
doutros servizos externos ao centro, de carácter médico, social ou familiar, que
acheguen  información  relevante  para  a  determinación  das  necesidades
educativas do alumnado.

• Realizar  a  programación do departamento así  como a memoria  do mesmo,
onde  se  reflictan  as  medidas  de  atención  á  diversidade  aplicadas  e  a  súa
valoración.

• Asesorar tecnicamente na adecuación dos obxectivos xerais, nas decisións de
carácter metodolóxico, no establecemento de criterios xerais sobre a avaliación
das aprendizaxes e promoción do alumnado, no deseño de procedementos e



instrumentos de avaliación e na prevención e intervención ante dificultades ou
problemas de aprendizaxe.

• Colaborar no seguimento e avaliación do proceso educativo do alumnado.

• Participar  na  planificación  e  no  seguimento  das  adaptacións  curriculares  e
doutras medidas de atención educativa, en colaboración co profesorado e os
demais profesionais implicados.

• Colaborar  co  profesorado  na  elaboración  das  medidas  de  atención  á
diversidade  que  deben  ser  contempladas  nas  distintas  programacións
didácticas.

• Coordinarse e colaborar co Equipo de Orientación Específico.

• Favorecer a participación das familias ou representantes legais do alumnado no
proceso de identificación das necesidades e na resposta educativa ás mesmas.

• Establecer a proposta de organización de atención ao alumnado por parte do
profesorado especialista, coa participación do profesorado titor/a, do alumnado
e da profesora de PT. Elevar esta proposta á xefatura de estudos.

Equipo directivo :

Formado pola directora, a xefa de estudos, a vicedirectora, e a secretaria. As súas 
funcións en relación á atención da diversidade serán as seguintes:

• Garantir,  nas sesións de avaliación,  a  recollida de información sobre as
medidas de atención á diversidade a aplicar.

• Acordar,  xunto  coas  xefatura  do  Departamento  de  Orientación  e
Departamentos Didácticos, as medidas de atención á diversidade que se
aplicarán nese curso académico.

• Organizar os grupos en función das necesidades detectadas.

• Posibilitar  a  coordinación  de  actuacións  entre  os  diferentes  profesionais
implicados  nas  medidas  implementadas  (departamento  de  orientación,
departamentos didácticos).

• Valorar mensualmente (xefatura de estudos) o funcionamento e aplicación
do  plan  de  atención  á  diversidade  en  coordinación  coa  xefa  do
Departamento de Orientación.

• Revisar nas correspondentes CCPs despois de cada avaliación trimestral,
os resultados académicos dos alumnos e alumnas con medidas de atención
á diversidade para axustar a resposta educativa, de ser o caso.

• Recoller as valoracións do Plan desde os diferentes departamentos para
recollelas na memoria final e poder reaxustar o plan na concreción anual do
curso seguinte.



• Incorporar na Programación Xeral Anual do centro a concreción anual do
Plan  de  Atención  á  Diversidade,  elaborada  polo  Departamento  de
Orientación.

Xefas dos departamentos didácticos

• Establecer os contidos mínimos baseados en competencias que deban acadar
os alumnos e alumnas de apoio e reforzo.

• Coordinar  aos  profesores  e  profesoras  que  realizan  desdobres  ou  realizan
reforzos.

• Programar actividades para os alumnos e alumnas con materias pendentes.

• Propoñer, na CCP, medidas de atención á diversidade necesarias en cada área.

• Valorar  a  aplicación  das  medidas  de  atención  á  diversidade  e  propoñer
modificacións de mellora para a súa inclusión na concreción anual do plan.

• Propoñer, nas sesións da CCP, novas medidas de atención á diversidade no
caso de consideralas necesarias.

EXTERNOS:

A Inspección Educativa, o EOE, os Servicios Sociais, a técnica local de emprego, o 
psicólogo/a e psiquiatra do centro de saúde, os orientadores de zona, etc

Nos  casos  en  que,  por  propia  decisión  das  nais,  pais  ou  por  derivación  do
departamento  de  orientación,  o  alumnado  estea  sendo  atendido  por  profesionais
externos  ao  centro,  estableceranse  os  contactos  necesarios  para  intercambiar
información relevante coa finalidade de fixar estratexias de actuación conxuntas que
redunden na mellora da resposta educativa do alumnado.

7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E 
COLABORACIÓN INTERNOS

A coordinación entre os departamentos e equipos do centro realizarase a través do equipo
directivo, do departamento de orientación e a través dos xefes e xefas dos departamentos
didácticos; normalmente se fará na Comisión de Coordinación Pedagóxica e logo, os xefes e
xefas informarán ao profesorado do seu departamento e se tomarán as decisións oportunas.

1. A  identificación  temperá  das  necesidades   educativas  do alumnado realizarase
primeiro a través dunha recollida de información que se fará no  no 1º trimestre,
onde os/as titores e o  DO recopilarán información das seguintes fontes:

 Dos datos aportados na reunión de coordinación coa orientadora dos centros 
adscritos.

 Do historial académico do alumnado.
 Da información recollida a través de contactos telefónicos con outros centros, e 

orientadoras ou orientadores cando sexa necesario.



 Da revisión dos consellos orientadores aportados polos titores/as do curso 
anterior.

 Da revisión dos informes psicopedagóxicos si hai.
 Da información e propostas de xefatura de estudos.
 Das entrevistas coas familias e cos alumnos/as
 Dos servizos sociais.
 Dos gabinetes privados.
 Do EOE si é o caso.

2. Cubriranse  os  resumos  de  datos  do  alumnado  que  formará  parte  da  ficha
psicopedagóxica. Irase completando coa información dos/as titores/as ao longo do
proceso educativo. 

3. Os/as titores/as poderán ter a 1ª reunión co seu equipo docente para aportar a
información que se dispón sobre o alumnado do grupo.

4. Será  conveniente  reunir  (xefatura  de  estudos)  ao  profesorado  encargado  de
impartir clase nas diferentes medidas de atención á diversidade co departamento
de orientación, para asesoralos e proporcionar apoio e axuda no que precisen.

En xeral o alumnado que queda proposto ás diferentes medidas do curso anterior se
incorporará nelas dende o antes posible , o alumnado novo de 1º que procede de 6º de
primaria ou que ven doutros centros terá que ser proposto/a, si é o caso, na avaliación
inicial.

5. Según o Decreto 229, a Orde do 21 de decembro de 2007 para a ESO, a Orde 24
de xuño de 2008 para bacharelato; Ao inicio de cada curso e coa finalidade de
adecuar  as  ensinanzas  de  cada  materia  ao  alumnado  e  facilitar  a  progresión
satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia
no grupo realizará unha avaliación inicial,  incidindo na obtención de información
sobre os coñecementos previos do alumnado en cada unha das materias e o grao
de desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación incluirá o análise dos
informes persoais  da  etapa  ou curso  anterior  e  se  completará  coa  información
obtida a través da persoa titora. Esta avaliación será o punto de referencia para a
toma  de  decisións  relativas  ao  desenvolvemento  do  currículo,  así  como  para
adoptar  aquelas  medidas  de  apoio,  reforzo  e  recuperación  que  se  consideren
oportunas.

A partir da avaliación inicial, o departamento de orientación presentará perante a
dirección  do  centro  unha  proposta  coas  medidas  de  reforzo  ou  de  atención
específica para as necesidades detectadas. En todo caso, esas medidas terán un
carácter  flexible.  De  ser  autorizadas  procederase  ao  seu  desenvolvemento  e
seguimento periódico, así como á información aos pais por parte do seu titor/a, coa
colaboración  do  DO.  
A xefatura do DO procederá a realizar as avaliación psicopedagóxicas necesarias
coa  colaboración,  si  é  necesario,  do  EOE.  A  súa  realización  axustarase  ao
establecido na Orde do 31 de outubro de 1996. É un proceso sistematizado de
recollida,  análise  e  valoración  da  información  relevante  do  alumnado,  do  seu
contexto escolar, do entorno familiar e dos distintos elementos que interveñen no
proceso de ensino e aprendizaxe. Terá por finalidade identificar as necesidades
educativas  que  poda  presentar  o  alumnado  e  poder  fundamentar  as
correspondentes propostas e decisións. Terá un carácter revisable, de xeito que se
garante  mediante  un  seguimento  periódico  a  modificación,  se  cumprise,  das
medidas  propostas.  Os  resultados  e  conclusións  recolleranse  nun  informe



psicopedagóxico no que figurarán a situación evolutiva e educativa do alumnado, a
concreción das necesidades educativas, as orientacións curriculares, a proposta de
escolarización, a determinación das axudas necesarias, o procedemento para a
revisión e/ou actualización do informe e cantas outras orientacións se consideren
oportunas.  Este  informe  adxuntarase  á  documentación  que  forma  parte  do
expediente escolar do alumno/a.

Os profesionais que en razón do seu cargo, deban coñecer o contido do informe, 
garantirán a súa confidencialidade.

6. As  sesións  de  avaliación  serán  coordinadas  pola  persoa  titora  do  grupo  e
participará todo o profesorado que imparte docencia nel e contará co asesoramento
do DO. Nelas valoraranse as aprendizaxes acadadas, e si é o caso, as medidas
adoptadas ou que se deban adoptar, sexa de forma xeral ou nalgunha materia,
orientadas á mellora do proceso de aprendizaxe. Realizaranse polo menos tres. A
persoa titora recollerá en acta o desenvolvemento das sesións, as calificacións das
materias, o grao de desenvolvemento das  competencias básicas, as decisións e
acordos  acadados  referidos  a  cada  alumno/a  e  ao  grupo  no  seu  conxunto.
Asimesmo farase o desenvolvemento da recuperacion de materias pendentes, si é
o caso. 

7. Cando o progreso dun alumno ou alumna nunha materia  non sexa o axeitado,
determinaranse  as  medidas  de  atención  á  diversidade  que  procedan.  Estas
medidas  adoptaranse   en  calquer  momento  do  curso,  (preferentemente  nas
avaliacións)  tan  pronto  como  se  detecten  as  dificultades  e  estarán  dirixidas  a
adquisición de aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.

8. O alumnado de 1º e 2º exento de francés, será valorado de modo cualitativo, no
progreso das actividades de reforzo que esté desenvolvendo. Nos documentos de
avaliación figurará como exenta/o.

9. As decisións adoptadas de non existir unanimidade no equipo docente, requerirá o
acordo favorable da maioría simple dos seus membros.

10.As reunións semanais  dos titores/as,  1º  e  2º,  3º  e  4º,  servirán  para  repasar  a
evolución  do alumnado individualmente  e  en grupo,  proporcionar  axuda para  o
desenvolvemento do PAT, colaboración na intervención dos titores coas familias e
na coordinación co equipo docente (calendarios de exames, planos de ubicación do
alumnado,  estratexias  de  cambio  comportamental  “contratos”,  etc),  asimesmo
servirán para ir informando de novas que afectan ao alumnado (becas e axudas,
campamentos de verán, actividades no Concello, etc).

11.Reuniranse co seu equipo docente nas xuntas de avaliación: avaliación inicial, 1ª
avaliación, 2ª, 3ª e extraordinaria. Asimesmo poderanse reunir de forma mensual
ou con calquer outra temporalidade.

12.Pódense  realizar  reunións  dos  equipos  docentes,  si  son  necesarias,  para  dar
solucións consensuadas a conflitos específicos, convocaranse a través da xefa de
estudos.

13.Ao final de cada un dos cursos de educación secundaria obrigatoria entregarase
aos pais, nais ou titores legais de cada alumno ou alumna un consello orientador,
que incluirá un informe sobre o grao de logro dos obxectivos e de adquisición das
competencias  correspondentes,  así  como unha proposta  a  pais,  nais  ou  titores
legais ou, se for o caso, ao alumno ou alumna do itinerario máis adecuado que
pode  seguir,  que  poderá  incluír  a  incorporación  a  un  programa  de  mellora  da
aprendizaxe e do rendemento ou a un ciclo de formación profesional básica. 

14.Despois da 2ª avaliación o DO poderá realizar unha avaliación dos resultados do
alumnado  por  medidas,  para  analizar  os  porcentaxes  de éxito.  No 3º  trimestre



poderá  aplicarase  un  cuestionario  para  determinar  o  grao  de  satisfacción  coas
diferentes medidas á profesores/as, alumnos/as e familias.

8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS E 
COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO 
CENTRO.

• O Departamento de orientación apoiará ao centro na organización das reunións
coas familias, que os/as titores manterán  a principios de cada curso.

• Finalizada cada unha das sesións de avaliación, o alumnado e as familias serán
informados/as dos resultados das mesmas, da evolución académica así como
das decisións adoptadas para o reforzo e/ou recuperación no seu caso.

• Será competencia do titor/a proporcionar a citada información, coa colaboración
do profesorado que imparta docencia no seu grupo, así como a de establecer
canles de comunicación coas familias do alumnado.

• O/a titor/a elaborá un informe personal por traslado, que é un documento oficial
que ten por finalidade garantizar a continuidade do proceso de aprendizaxe ao
alumnado  que  se  traslade  a  outro  centro  sen  finalizar  o  curso  académico,
deberá axustarse ao anexo IV da Orde 21 de decembro de 2007 de avaliación.
Este informe será elaborado e asinado pola persoa titora, a partir da información
de todo o profesorado que imparta docencia no grupo e levará o visto bó do
director do centro.

• Cando un alumno/a se traslade de centro a outro para continuar estudios, o
centro de orixe  remitirá  ao centro  de  destino,  e  a  petición  deste,  o  historial
académico e o informe persoal por traslado, se non ten concluido o curso. Se o
cambio prodúcese unha vez rematado o curso académico, remitirase o informe
final do curso que corresponda, acreditando que os datos recollidos no hitorial
académico concordan co expediente que garda o centro de orixe.

• Si  o  desprazamento prodúcese a un centro que non imparte ensinanzas do
sistema educativo español,  dentro ou fóra de España,  o  historial  académico
permanecerá no centro de orixe ata que se finalicen os estudos equivalentes á
ESO  e  será  entregado  ao  alumno/a,  emítese  unha  certificación  académica
completa. 

• A persoa titora contará no seu horario cunha hora para a recepción das famílias.
• Facilitaranse  tamén  reunións  das  familias  con  profesores/as  considerados

individualmente.
• As  familias  deberán  ser  informadas  dos  procedementos  para  a  detección

temperá  das  necesidades  educativas  do  alumnado  e  dos  resultados  desa
identificación e valoración, así como, no seu caso, da aplicación das actuacións
e medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas.

• Os  servizos  de  orientación  deberán  asesorar  á  totalidade  da  comunidade
educativa  nos  procesos  de  identificación  das  necesidades  educativas  do
alumnado,  na  súa  valoración,  nas  medidas  educativas  a  adoptar  e  na  súa
avaliación.

• As  familias  deberán  ser  informadas  dos  resultados  das  avaliacións
psicopedagóxicas e das medidas propostas, tendo dereito a obter unha copia
do informe psicopedagóxico nas condicións que estableza a Consellería.



• O  Departamento  de  Orientación  entrevistarase  ao  comezo  de  curso  coas
familias  do  alumnado  que  reciban  axuda  da  PT;  nestes  encontros
explicaráselles a planificación do traballo do curso e, especialmente no caso do
alumnado novo, pediráselles información relevante sobre a situación emocional
e familiar do alumno ou alumna, ou as súas relacións sociais, a historia escolar,
a realización das tarefas en casa ou outras informacións pertinentes. O titor ou
titora e o Departamento de Orientación aconsellarán aos pais, nais ou titores/as
legais sobre como axudar aos seus fillos e fillas no traballo escolar e as canles
para colaborar co profesorado que atende ao alumno ou alumna. Recollerase
por escrito a súa aceptación das medidas educativas proxectadas polo equipo
educativo.

Procedementos de coordinación interna e externa:

 Reunións dos órganos de goberno
 Reunións dos órganos colexiados
 Reunións do Departamento de Orientación
 Reunións dos Departamentos Didácticos
 Reunións do equipo docente: avaliación inicial, sesións de avaliación e
 Xuntanzas puntuais en función de necesidades concretas.
 Intercambio de información e a coordinación entre os profesionais que

atenden ao alumnado con NEAE, dentro e fóra do centro educativo.
 Reunións e contacto fluido dos titores coa orientadora.
 Contactos co EOE (faise a través da solicitude por escrito que será remitida pola

dirección do centro á Inspección Educativa, adxuntando as conclusións da 
avaliación psicopedagóxica.).

 Asesoramento da Inspección Educativa.

9. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E 
MELLORA DO PLAN

Seguindo o establecido no Decreto 229/2011 o seguimento e a avaliación do plan xeral
de atención á diversidade constituirá o proceso básico no axuste e na mellora da 
atenciòn á diversidade, polo que deberase establecer o procedemento, a 
temporalización, os indicadores e as persoas responsables dos citados procesos.

PARA QUÉ: 

 Contribuir á mellora da calidade e equidade da educación
 Aumentar a transparencia e eficacia das medidas de atención á diversidade
 Valorar o grao de cumplimento de obxectivos en relación coas necesidades 

específicas de apoio educativo.
 Difusión dos resultados acadados.
 Aportar información para fundamentar unha proposta de mellora.

QUÉ: Criterios de avaliación

 Adecuación das estratexias e instrumentos utilizados
 Nivel de participación da comunidade educativa



 Nivel de participación do DO 
 Grao de adecuación do plan ás necesidades detectadas
 Grao de eficacia na identificación das necesidades reais
 Análise dos resultados da avaliación inicial
 Adecuación dos recursos humanos e materias ás necesidades detectadas.
 Participación e implicación da comunidade educativa no desenvolvemento e 

avaliación das medidas de atención á diversidade.
 Implicación do DO, titores, equipo directivo, CCP, equipos docentes, 

departamentos didácticos na aplicación de medidas.
 Grao de aplicabilidade dos protocolos.
 Satisfacción coa selección do alumnado para cada medida.
 Acierto cos criterios para a selección do alumnado (perfís).
 Resultados das distintas medidas e aplicación duns criterios de éxito
 Consecución dos obxectivos propostos de cada medida
 Grao de satisfacción dos implicados (alumnos/as, profesores/as e familias).
 Coñecemento dos distintos procedimentos pola comunidade educativa
 Nivel de satisfacción coas solucións propostas ás dificultades que xurdiron

CANDO: 

 Eficacia sentida das diferentes medidas desenvoltas.
 Avaliación inicial: trátase da avaliación de necesidades educativas da que parten as

actuacións deseñadas.
 Avaliación continua: Trátase do seguimento da implementación desta concreción

do plan de xeral de atención á diversidade.
 Avaliación  final:  para  contrastar  o  nivel  de  logro  dos  obxectivos.  Culmina  coa

elaboración dunha memoria que formará parte da memoria do plan de orientación,
que supón unha síntesis dos datos recollidos polos implicados, para fundamentar
unha proposta de mellora que constituirá un referente fundamental para a toma de
decisións para o vindeiro curso, incluirase na Memoria Anual do Centro.

QUEN:

Todos  os  sectores  implicados,  no  ámbito  das  súas  respectivas  competencias,
deberán participar nos procesos de seguimento e avaliación dos proxectos, plans
e/ou programas, de acordo cos procedementos que neles se establezan.

O equipo directivo, claustro, a CCP ,departamentos didácticos, titores e equipos
docentes, O DO, o alumnado, familias, e os outros axentes implicados nas accións
orientadoras do centro.

COMO:

As persoas  e  os  equipos responsables  da elaboración  dos  diferentes  proxectos  e
planes, tendo en conta os indicadores de seguimento e avaliación que neles figuren,
deberán  diseñar  os  instrumentos  axeitados  para  a  recollida  de  información  dos
diferentes sectores da comunidade educativa.

Utilizaremos a  complementariedade de técnicas,  cualitativas  e  cuantitativas,  dando
sempre preferencia ás máis cercanas á práctica educativa real. Destacamos asimesmo
a necesidade de triangular para contrastar a información utilizando diversas fontes.



Utilizaremos os seguintes instrumentos:

• Observación  participante,  entrevistas,  cuestionarios,  análise  de  documentos,
cadernos de titoría, protocolos cumplimentados, datos e análise dos resultados
académicos, datos recollidos nas xuntas de avaliación.



10. Anexos

1. Horario e criterios na atención do alumnado con NEAE apoiado pola 
especialista en PT.

2. Horario titorías e orientadora

3. Modelo de datos do alumnado a MAD



ANEXO IV: HORARIO E CRITERIOS PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO

APOIADO POR PT

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:30 a 9:20 ExFr 1ºA 
GARDA

LG1ºC
GARDA GARDA

9:20a 10:10 ExFr 1ºB LG1ºB M 1ºC LC2ºA ATENCIÓN A 
FAMILIAS

10:10 a 11:00 LG1ºC ExFr1ºB M 2ºA

11:00 a 11:40

11:40 a 12:30 LC 1ºC M1ºC ExFr1ºC M 1ºC LG1ºC

12:30 a 13:20 M 1ºC M2ºA LC2ºA ExFr1ºA

13:20 a 14:10

16:30 a 17:20

17:20 a 18:10 ExFr1ºC

Criterios:

• Atención  ao  alumnado  con  NEAE que  conten  Acs  elaboradas  nas  materias

instrumentais (4 alumno)

• Apoiará ás materias instrumentais LG, LC e M de forma prioritaria.

• Preferentemente  desenvolverase  dentro,  pero  tamén  fóra  tendo  en  conta  o

criterio dos profesores/as implicados/as. Este ano desenvólvese fóra da aula.

• Optimización de recursos, equidade para atender de forma proporcionada ás

necesidades existentes.

• Cando se intervén fóra se precisará dunha coordinación mais exhaustiva por

parte dos profesores/as implicados.

• Participa no desenvolvemento do reforzo lingüístico impartido para o alumnado

de 1ºESO na hora de exención de francés.

Esta organización poderá modificarse en función de novas incorporacións que xurdan

ao longo do curso, no sentido de apoiar a un novo alumnado con NEAE que precise do

apoio de PT.



HORARIO TITORÍAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:30 a 9:20

9:20a 10:10

10:10 a 11:00

11:00 a 11:40

11:40 a 12:30

12:30 a 13:20 3ºESO A

13:20 a 14:10 1ºESO B 2ºESO B
3ºESO B
4ºESO C

4ºESO B 3ºESO C

16:30 a 17:20 1ºESO A
1ºESO C

17:20 a 18:10 1ºESO B
2ºESO A
4ºESO A

HORARIO DA ORIENTADORA

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:30 a 9:20 GARDA

9:20a 10:10 ORI R.T 3º 4ºESO

10:10 a 11:00 ORI R.T 1º 2ºESO ORI ORI

11:00 a 11:40 G. CONV ORI ORI ORI ORI

11:40 a 12:30 R.CONVIV ORI ORI

12:30 a 13:20 ORI ATENCIÓN ÁS
FAMILIAS

ORI

13:20 a 14:10 ORI GARDA ORI

16:30 a 17:20 GARDA

17:20 a 18:10 ORI
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