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(Curso 2017/18)

10. Plan xeral de atención á diversidade

NOTA INTRODUTORIA

     A atención á diversidade é un principio fundamental do actual modelo educativo que propón a LOE,
propugnando unha ensinanza de calidade que sexa comprensiva, integradora,normalizadora e flexible que
recoñeza a diversidade do alumnado e lle dea unha resposta axeitada, posibilitándolle así a consecución do
éxito escolar.
     O Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento en que se articula a atención á diversidade a que
se refire o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Neste plan concretaranse todas
as actuacións e medidas de atención á diversidade que un centro educativo deseña e desenvolve para adecuar
a resposta educativa ás  necesidades da totalidade do seu alumnado.

1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN BASEADA NO CONTEXTO DO CENTRO

     O noso centro educativo está situado na cidade de A Coruña, no barrio de Elviña. Nel impártense as
etapas  de  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  Bacharelato  de  Ciencias  e  Tecnoloxía  e  Humanidades  e
Ciencias  Sociais.  Tamén  se  imparten  os  módulos  formativos  de  carácter  xeral  do  primeiro  curso  dos
Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  (modalidade  B)  de  Peiteado,  Fabricación  mecánica  e
Mantemento de vehículos.
     O alumnado da ESO procede maioritariamente  dos centros de primaria adscritos,  que son o CEIP
Alborada, o CEIP Salgado Torres e o CEIP “Manuel Murguía” de Feáns. No último dos centros escolarízase
o alumnado do asentamento chabolista de “As Rañas” (etnia xitana). Tamén contamos con alumnado de etnia
xitana do propio barrio e doutras zonas da cidade.
     Nos últimos anos detéctase, tamén na ESO, a incorporación ó noso IES dun número importante de
inmigrantes, maioritariamente sudamericanos (bolivianos, dominicanos, cubanos, colombianos, brasileiros,
etc.), pero tamén doutras nacionalidades (paquistaní, coreana, chinesa,por exemplo).
     En termos xerais, o alumnado xitano e o inmigrante presenta problemas de atraso académico e desfase
curricular.  No primeiro  caso,  polo importante  absentismo escolar  na etapa de primaria  e  polo contorno
socioculturalmente desfavorecido no que se desenvolve a súa vida cotiá.
     No segundo, polas deficiencias de escolarización no seu país de orixe e porque se incorpora en calquera
momento  do  curso.  Tamén  contamos  con  alumnado  inmigrante  con  descoñecemento  das  linguas  de
escolarización (galego e castelá).
     A través desta descrición pódese comprender que a formación académica e mesmo
profesional destas familias sexa baixa, pois a gran maioría dos pais e nais deste alumnado non rematou os
estudos obrigatorios e son poucos os que cursaron o bacharelato e/ou realizaron estudos universitarios.
     O seu nivel socioeconómico é medio-baixo, e detéctanse na zona problemas socioculturais e relacionados
cos  menores  en  situación  de  abandono,  desemprego,  delincuencia,  drogadicción,  marxinación,  familias
desestructuradas, etc..., se ben cada ano que pasa -e segundo se vai urbanizando a zona-, notamos que o nivel
xeral vaise normalizando. Continúa a existir unha  prevalencia importante de fracaso escolar en menores de
18 anos, presentándose moito abandono a partir dos 16.
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2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES

     Concíbese a atención educativa á diversidade como o “conxunto de medidas e accións deseñadas coa
finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de
aprendizaxe,  motivacións  e  intereses,  e  situacións  sociais  e  culturais  de  todo  o  alumnado”  (Decreto
229/2011, do 7 de decembro , DOG de 21 de decembro de 2012).
     No Departamento  de  Orientación  as  demandas  de  intervención  xurden principalmente  por  atrasos
escolares (estes últimos anos pola chegada de estranxeiros con descoñecemento das nosas linguas oficiais e
un nivel de competencia curricular baixo; así como pola presenza alumnado de etnia xitana); tamén polos
problemas de convivencia, limitada capacidade cognitiva do alumnado, e as condutas disruptivas (dentro e
fóra da aula), que implican frecuentemente expulsións de clase, co conseguinte atraso escolar que provocan.
     Observamos unha escasa motivación e implicación das familias na educación dos seus fillos e fillas, un
absentismo escolar  que  en  moitas  ocasións  é  xustificado  por  elas,  e  unha  escasa  colaboración  real  co
profesorado.
Pensamos que a necesidade educativa mais importante é crear un clima de convivencia e respecto mutuo
entre todos os membros da comunidade educativa, tanto no traballo diario nas aulas como no centro en xeral,
e a partir desto realizar un traballo coordinado entre todo o profesorado, procurando motivar ao alumnado,
facéndolle ver a necesidade e importancia de formarse como persoas, ademais de facilitarlle a adquisición
das competencias básicas para enfrontarse á vida no seu futuro laboral.
Outra necesidade detectada é a necesidade de implicar aos pais,  nais e titores/as do alumnado na tarefa
educativa, interesándose máis polo desenvolvemento persoal e escolar dos seus fillos e fillas, asistindo ás
reunións  e/ou  entrevistas  ás  que  son  convocados,  comunicando  ao  centro  incidencias  que  podan  estar
influíndo na boa integración dos seus fillos e fillas ou titorandos, animándoos a participar activamente nos
órganos do centro dos que podan formarparte (consello escolar, observatorio daconvivencia, ANPAS...).
Para  unha  máis  eficaz  atención  á  diversidade  precisaríamos  contar  con  maior  número  de  profesorado
disposto e dispoñible para levar a cabo as tarefas de apoio a este alumnado, así como espazos axeitados para
poder organizar mellor a súa atención.

3. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS

     O obxectivo educativo fundamental é conseguir que todas as persoas acaden o máximo desenvolvemento
persoal e social posible. Isto supón garantir unha igualdade efectiva de oportunidades a todo o alumnado, e
polo tanto, require un esforzo especial no caso do alumnado que presenta necesidades educativas especiais,
dificultades  específicas  de  aprendizaxe,  altas  capacidades  intelectuais,  incorporación  tardía  ao  sistema
educativo ou condicións persoais ou de historia escolar moi desfavorable.
     A atención deste alumnado con necesidade específica de apoio educativo deberá axustarse aos principios
de normalización de servizos  e  inclusión,  flexibilidade na resposta educativa e accesibilidade á mesma,
prevención e atención personalizada, equidade e igualdade de oportunidades (Lei orgánica 2/2006 do 3 de
maio).
     Tendo en conta que partimos do recoñecemento das diversidades existentes e que pretendemos que as
diferenzas non se convertan en desigualdades e desvantaxes entre o alumnado, debemos procurar ter como
referente  básico  a  permanencia  na  aula  ordinaria,  e  como  eixe  principal  de  coordinación  na  resposta
educativa  a  este  alumnado,  á  persoa  titora,  que  contará  coa  colaboración  dos  distintos  profesionais,
realizando un traballo interdisciplinario e de equipo.

Como obxectivos xerais para levar adiante propoñemos:

- Impulsar a implicación das familias para mellorar a autonomía e o esforzo no alumnado e a mellora da
convivencia no centro, contando coa súa participación.
- Procurar en todo o alumnado o dominio oral e escrito das dúas linguas oficiais e vehiculares da nosa
comunidade autónoma.
- Valorar a educación como medio para desenvolverse, persoal, social e profesionalmente.
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- Favorecer unha integración escolar  e persoal  efectiva nas súas aulas de referencia,  cos compañeiros e
compañeiras e profesorado, e no centro educativo en xeral.
- Participar en todas as actividades complementarias e extraescolares co seu grupo-clase.
- Coñecer o manexo das Técnicas da Información e Comunicación para poder aplicalas na vida ordinaria.
- Fomentar o hábito lector como medio de aprendizaxe de coñecementos e experiencias alleas e como fonte
de lecer.
- Acadar o dominio das técnicas instrumentais básicas.
-  Potenciar  o  coñecemento e  dominio das  linguas estranxeiras  (Cómpre ter  en conta  que o noso IES é
plurilingüe.
- Aprender a desenvolver as habilidades sociais mínimas (comunicativas, de responsabilidade, autoestima
etc..) para conseguir unha axeitada integración na comunidade escolar e no seu futuro laboral.

4.  DESCRICIÓN  DAS  ACTUACIÓNS,  MEDIDAS  E/OU  PROGRAMAS  PARA ATENCIÓN  Á
DIVERSIDADE

O centro escolar para dar resposta educativa á diversidade:
a/ Tomará as decisións e adoptará as medidas que optimicen a acción educativa para que o alumnado acade
as competencias e obxectivos das diferentes ensinanzas.
b/ Deseñará e poñerá en práctica accións preventivas e de detección temperá do alumnado para garantirlle un
tratamento personalizado e acorde a súa realidade.
c/ Concretará e desenvolverá nas decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de xestión a atención a
este alumnado (horarios, recursos materiais e persoais ….).
d/  Desenvolverá  medidas  e  actuacións  de  tipo  curricular,  relacional  e  organizativo  para  promover  a
convivencia,  a  non  discriminación  e  o  respecto  polas  diferenzas  (a  través  da  titoría  con  obradoiros,
actividades complementarias, extraescolares …).
e/ Optimizará a organización e recursos do centro para atender a todo o alumnado e particularmente ao
alumnado con n.e.a.e. (facilitando desdobres de grupos, agrupamentos flexibles, recuperacións, reforzos ….).
f/ Potenciará a acción titorial e orientadora de todo o profesorado mediante reunións de coordinación entre
profesorado dun mesmo grupo, co departamento de orientación, coa xefatura de estudos…
g/ Promoverá a implicación das familias no proceso educativo do alumnado convocando xuntanzas grupais
cos respectivos titores e titoras, facilitando entrevistas persoais co profesorado e manténdoas informadas
permanentemente (de forma telefónica, mediante circulares etc …) das incidencias que se produzan e afecten
aos seus fillos, fillas ou titorandos/as.
h/  Impulsará  a  participación  do  profesorado  en  actividades  de  formación  e  innovación,  así  como  o
intercambio de experiencias no ámbito da atención á diversidade.

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

     Os criterios a seguir virán dados polas suxestións dos xefes e xefas dos distintos departamentos na
Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica,  tendo  en  conta  os  recursos  persoais  (profesorado,  persoal
coidador...), de espazo (aulas, biblioteca…) e materiais (ordenadores, canóns, encerados dixitais...) con que
conte o centro, así como o papel do equipo directivo á hora de elaborar os horarios dos grupos e distribuír os
espazos dispoñibles.
     Como criterio xeral para a organización da atención ao alumnado que precisa de medidas de apoio
educativo, se terá en conta a proposta realizada pola xefatura do Departamento de Orientación, de acordo cos
criterios establecidos no Plan Xeral de Atención á Diversidade que se concretarán en:

• Escolarizar a este alumnado nunha aula ordinaria, co seu grupo de referencia, todo ou a maior parte
do horario escolar, permitindo que saia temporalmente do grupo coa finalidade de atender as súas
necesidades específicas, o menor tempo posible.
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• Procurar que este alumnado (sobre todo si ten unha AC elaborada) non coincida no mesmo grupo-
clase para facilitar a socialización e relación con todos os compañeiros e compañeiras, evitando a
auto-exclusión por sentirse diferente.

• Ser  atendido  nas  áreas  instrumentais  básicas  (o  alumnado  cunha  Adaptación  Curricular)  polo
profesorado de PT,  responsable  de  levar  adiante  (xunto  co profesorado da  materia)  o  programa
individual do alumnado.

• Saír  da  aula  ordinaria,  para  traballar  o  seu  currículo  adaptado  (o  alumnado  con  Adaptación
Curricular) un máximo do 75% do tempo establecido oficialmente a cada materia. Nunca máis dunha
terceira parte do horario escolar.

• Por ausencia temporal, do profesorado de PT, a causa dun imprevisto, o alumnado que tivera que ser
atendido  nese  horario  por  esa  persoa  se  incorporará  a  súa  aula  de  referencia,  co  seu  material
específico, e supervisará o seu traballo o profesorado da propia materia.

• Para avaliar ao alumnado con Adaptación Curricular se coordinarán o profesorado de PT e o profesor
ou profesora que elaborou a adaptación curricular en cada área.

• O profesorado de PT deixará constancia, ao final de cada curso (no Xade) e por escrito, nun informe
individualizado,  da  evolución  de  cada  un  dos  alumnos  e  alumnas  que  recibiron  unha  atención
educativa específica, así como as súas propostas de mellora para o curso seguinte.

• Para  o  alumnado  con  necesidade  específica  de  apoio  educativo  que  non  precisa  adaptación  do
currículo, propoñeráselle reforzos educativos, programas específicos ou de recuperacións nas áreas
que o precise, de acordo co seu nivel de competencia e sempre en coordinación co profesorado da
materia  de  que  se  trate,  que  será  o  responsable  de  levar  adiante  o  programa  de  reforzo  ou
recuperación, o seguimento e avaliación do seu alumnado.

• O horario no que o alumnado sairá da aula será consensuado co profesorado que imparta a materia
no grupo, e pode ser flexible no tempo, incorporándose ao grupo-clase cando se decida que non
precisa o apoio ou que non o aproveita debidamente.

6.  CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS  EN RELACIÓN ÁS
MEDIDAS DESEÑADAS POLO CENTRO

6.1 Medidas ordinarias de atención á diversidade:

     Son  aquelas  que  facilitan  a  adecuación  do  currículo  prescriptivo,  sen  alteración  significativa  dos
obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación.  Estas  medidas  teñen  como  finalidade  dar  resposta  ás
diferenzas de competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de
aprendizaxe do alumnado.
     A proposta de organización da atención ao alumnado por parte do profesorado de Pedagoxía Terapeútica
e,  de  ser  o  caso,  doutros  profesionais  específicos,  será  realizada  pola  xefatura  do  Departamento  de
Orientación, coa participación do profesorado-titor do alumnado e do propio profesorado que lle imparte o
apoio ou reforzo.
Nas medidas organizativas será fundamentalmente o equipo directivo e a xefatura de estudos, en concreto,
quen facilite a posta en marcha das medidas que se lle propoñan, dispoñendo de persoal e espazos para o seu
desenvolvemento.
     Nas medidas  curriculares  será a xunta de avaliación (na avaliación inicial  e/ou as trimestrais),  e o
profesorado titor,  asesorado polo  departamento  de  orientación,  quen realice  a  proposta  da  selección  do
alumnado susceptible de recibir algunha medida de atención específica.
     En todo caso o deseño dos programas (de reforzo, recuperación, específico individualizado, AC, PDC,
etc.)  corresponderá  aos  departamentos  didácticos,  mentres  que  o  seguimento  e  avaliación  dos  mesmos
corresponderá ao profesorado que o impartiu en coordinación co departamento didáctico que o elaborou.

Algunhas destas medidas son:

Reforzo educativo. (Orde 6 de outubro de 1995. DOG 7 novembro 1995).
Diríxese  ao  alumnado  cun  ritmo  lento  de  aprendizaxe,  que  coa  modificación  dalgún  elemento  non
prescriptivo do currículo, poda seguir o ritmo da clase. O reforzo levaráse a cabo no contexto ordinario co
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coñecemento  do titor  ou  titora,  figurará  no expediente  académico e  non precisa  autorización.  En casos
puntuais, o reforzo poderá ser impartido polo profesorado dePedagoxía Terapéutica fóra da aula.
     O programa de reforzo está previsto para as áreas instrumentais básicas (Lingua e Literatura Galega e
Castelá e Matemáticas) en primeiro e segundo da ESO e prioritariamente para o alumnado que está exento de
cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira, nos termos recollidos no artigo 5º apartado f) da Orde 6
setembro de 2007 (DOG 12 setembro 2007 e corrección de erros no DOG 24 setembro 2007).

Programa de Recuperación.
Vai encamiñado ao alumnado con materias pendentes de cursos anteriores. Tamén aos que teñen as áreas
instrumentais básicas superadas e outras materias suspensas. Nalgún caso poderían quedar exentos de cursar
a materia de segunda lingua estranxeira segundo o artigo 5º apartado f) da Orde 6 setembro 2007 ( DOG 12
setembro 2007 e corrección de erros do DOG 24 setembro 2007).

Programa específico personalizado.
Está indicado para o alumnado repetidor de calquera curso da ESO con dificultadescomunicadas polo titor ou
titora no Informe de avaliación final do curso anterior e tendo en conta a información obtida no proceso de
avaliación  inicial  do  curso  actual.  O  programa  será  elaborado  polo  departamento  da  área  ou  materia
correspondente e incluirá actividades de aprendizaxe para realizar semanalmente.

Desdobramentos de grupos.
Baséase no desdobre dun grupo, nas materias de Linguas e en Matemáticas, dependendo da dispoñibilidade
de profesorado. Este ano houbo desdobres en 1º e 2º da ESO, dado que se trataba de grupos moi numerosos,
algún deles cun número importante de alumnado susceptible de precisar medidas de reforzo e/ou Adaptación
Curricular. A conflitividade destes grupos obrigou tamén a desdobrar as titorías, existindo nalgúns deles dous
titores.

Docencia compartida en materias nas que haxa desdobres

Moitas destas medidas supoñen:

• Adecuar  a  organización  do  centro  (horarios,  agrupamentos,  espazos…)  ás  características  do
alumnado).

• Adaptar as programacións didácticas ao alumnado e o seu contorno.
• Basear a metodoloxía no traballo cooperativo, por proxectos, con titoría entre iguais…
• Axustar os tempos, os instrumentos ou os procedementos de avaliación.
• Poñer en marcha de aulas de convivencia (que xa funcionan no noso centro).
• Realizar desdobramento de grupos.
• Impartir reforzo educativo e apoio escolar aquel profesorado con dispoñibilidade horaria.
• Levar a cabo programas de reforzo nas areas instrumentais básicas.
• Desenvolver programas de recuperación.
• Elaborar e levar adiante programas específicos personalizados.
• Implementar programas de habilidades sociais.

     No noso centro funciona, dende hai varios anos un Aula de Convivencia, concebida como espazo de
corrección das conductas disruptivas a través da reflexión. Polo que respecta ós programas de habilidades
sociais,  desenvólvense  na  hora  de  titoría,  proporcionando  o  Departamento  de  Orientación  actividades
relacionadas con esta temática para o traballo na aula polo profesorado-titor.  Ademáis desenvólvense, en
colaboración co  Servizo Municipal de Educación, un programa específico de habilidades sociais e outro de
resolución de conflictos. O centro conta así mesmo cun Servizo de Mediación entre iguais.

     Como novidade,  este  ano funciona un Aula  de Orientación Educativa atendida por  profesorado,  a
orientadora  do  centro  e  un  educador  social  externo.  Nesta  aula  son  atendidos  alumnos  e  alumnas  que
presentan problemas de comportamento co fin de que adquiran as habilidades sociais necesarias para atallar
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as conductas disruptivas. Este programa de habilidades sociais constitúe unha das accións contempladas no
“Contrato-programa”.

6.2 Medidas extraordinarias.

     Son aquelas que para dar resposta ás necesidades educativas do alumnado poden requirir modificacións
significativas do currículo ordinario (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) e/ou supoñer cambios
esenciais no ámbito organizativo.
     A aplicación destas medidas farase unha vez esgotadas as de carácter ordinario e precisarán do informe do
Departamento de orientación, da autorización da dirección do centro, do servizo da Inspección educativa, da
Xefatura territorial ou da Dirección xeral que corresponda.

Adaptación Curricular. (Orde 6 outubro 1995. DOG 7 novembro 1995).
     Esta medida supón a modificación dun ou máis elementos prescriptivos do currículo (obxectivos, contidos
e criterios de avaliación). O referente serán os obxectivos da etapa e as competencias básicas que debería
adquirir. Excepcionalmente, para o caso do alumnado que se incorpora a 1º ESO, os obxectivos poderán
pertencer  á  etapa de educación primaria.  Decidirase  a  súa conveniencia  ou  non unha  vez esgotadas  as
medidas ordinarias.
     A Adaptación Curricular será proposta pola xunta de avaliación e a persoa titora do alumnado quen
trasladará á xefatura de estudos e xefatura do Departamento de Orientación a conveniencia de levar adiante
esta medida e as materias nas que se realizará, de ser o caso.
     De común acordo e tras a avaliación psicopedagóxica (realizada pola xefatura de departamento de
orientación), elaborarase o documento preceptivo (nas materias que precisen ser adaptadas), que na etapa da
ESO renóvase anualmente, e informarase ás familias, que deixarán por escrito a súa opinión. Posteriormente
se solicitará a aprobación do servizo de Inspección Educativa.
     As ACIs elaboraranse, sempre que sexa posible, no primeiro trimestre do curso enviándose para a súa
aprobación por parte da inspección antes do 15 de decembro.

Agrupamentos Flexibles. (Orde 27 decembro 2002. DOG 30 xaneiro 2003. Circular 9/1999 DXOE).
     Estes agrupamentos, chamados tamén específicos, poden constituirse con carácter temporal. O alumnado
destinatario desta medida terá que presentar dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, de carácter esencial,
nas áreas curriculares de carácter instrumental ou naquelas que polo seu peso conceptual reclaman unha
atención máis individualizada.
     Os departamentos das áreas implicadas establecerán unha programación cos contidos mínimos de ciclo e
nivel que permitan ao alumnado continuar ao nivel ou ciclo seguinte con probabilidade de éxito. Terán que
contar coa autorización da Inspección Educativa ou da Delegación provincial. No curso actual non contamos
con esta medida de atención á diversidade.

Apoio do profesorado de Pedagoxía Terapeútica e/ou Audición e Linguaxe
     As intervencións específicas que sexa preciso impartir polo profesorado especialista (PT e/ou AL) serán
propostas e deseñadas polo departamento de orientación, do que forman parte, en colaboración coa persoa
titora do grupo ao que pertenza o alumno ou alumna.
Estas actuacións levaranse a cabo normalmente, de ser posible, dentro da aula ordinaria. Levaranse fóra dela,
en casos excepcionais, cando sexa precisa unha atención moi individualizada, que non se poda efectuar na
aula ordinaria, dadas as características particulares do alumnado, e durante un tempo que non exceda da
terceira parte da xornada escolar.
     A proposta do alumnado que será atendido por algún destes especialistas será realizada pola xefatura de
estudos,  oído o titor  ou titora do alumnado,  a xefatura  do Departamento de Orientación,  o  profesorado
especialista  (PT e/ou  AL)  e  a  súa  familia.  A coordinación  desas  actuacións,  xunto  coas  do  resto  do
profesorado, corresponderalle á xefatura de estudos do centro e terán en conta a programación da etapa e as
programacións de aula.
     Priorizarase a atención, fóra da aula ordinaria, do alumnado que posúa ou requira unha Adaptación
Curricular, sempre en coordinación co profesorado da materia na que ten a AC as competencias básicas a
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conseguir. Tamén consensuarán, os profesionais implicados, os obxectivos e contidos a avaliar chegando a
un acordo na cualificación obtida polo alumnado, así como os criterios de superación da AC.

Flexibilización da duración do período de escolarización . (D.O.G. do 30 de Xaneiro 2003)
     Esta medida prodúcese en casos moi puntuais do alumnado con necesidades educativas especiais. Cando
se refire a alumnado con grave discapacidade, xeralmente de Educación infantil e Primaria, solicítase por
precisar dunha supervisión individualizada e porque se constata que convén que permaneza un ano máis na
etapa  de  referencia.  Informarase  ás  familias  sobre  a  conveniencia  de  tomar  esta  medida.  Requírese  a
autorización da Inspección Educativa.
     Na educación secundaria obrigatoria o alumno ou alumna poderá permanecer excepcionalmente un ano
máis respecto do disposto con carácter xeral, pero esta medida non será de aplicación nun curso no que xa
permanecera un ano máis.  A permanencia no ensino obligatorio non poderá estenderse máis alá do ano
natural no que se cumpran os dezanove anos.
     Cando  as  necesidades  de  apoio  específico  o  xustifiquen,  poderase  autorizar  excepcionalmente  a
fragmentación dos cursos terceiro e cuarto da ESO.
     No  caso  de  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais  asociadas  a  condicións  persoais  de
sobredotación, a proposta de flexibilización irá encamiñada á promoción do alumno ou alumna ao curso
seguinte unha vez que o enriquecemento do currículo ordinario non fora medida suficiente para adecuarse a
súa capacidade e necesidades persoais (Orde do 28 de outubro de1996).
A  documentación  de  solicitude  desta  medida  presentarase  na  Delegación  provincial  de  Educación,
acompañada  do  informe  xustificativo  que  realizará  a  xefatura  do  Departamento  de  Orientación,  a
conformidade expresa  dos pais  ou titores/as  legais  (si  é  menor)  ou a  súa  propia  se  non o é,  fotocopia
compulsada da certificación académica e a proposta de adaptación do currículo segundo o disposto na Orde
do 6 de outubro de 1996.

Programa de Diversificación Curricular. (Orde 30 xullo 2007, DOG 21 agosto 2007).
     A partir da segunda avaliación do curso escolar (final do segundo trimestre) o equipo de profesores do
grupo  propoñerá  o  alumnado  susceptible  de  precisar  incorporarse  a  un  programa  de  diversificación
curricular.
     A persoa titora elaborará un informe no que conste a competencia curricular do alumno ou alumna en
cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas, e
os motivos polos que o equipo docente aconsella que realice un PDC.
     Posteriormente  a  Xefatura  do  Departamento  de  Orientación  realizará  un  informe  que  inclúa  as
conclusións da avaliación psicopedagóxica de cada alumno e/ou alumna propostos así como o resultado da
reunión cos seus pais, nais ou representantes legais formulándolles a conveniencia da incorporación a un
PDC, deixando constancia escrita da opinión dos pais ou representantes legais.
     Finalmente unha comisión formada pola xefatura de estudos, a Xefatura do Departamento de Orientación
e a persoa titora valorará os informes emitidos e as opinións do alumnado e os seus pais ou representantes
legais e tomará a decisión que estime máis conveniente. Unha vez decidida a incorporación do alumno ou
alumna a un PDC, toda a documentación aportada ao expediente trasladarase, de ser posible antes do 5 de
setembro, ao Servizo provincial da Inspección Educativa para a súa aprobación.

Atención educativa ao alumnado con dificultades de asistencia ao centro.
     Incluímos neste apartado o alumnado con escolarización irregular, absentismo, abandono escolar temperá,
etc… Con frecuencia se produce entre o alumnado de etnia xitana ou inmigrantes de familias en risco de
exclusión social por problemática diversa.
Unha vez detectado este alumnado, a atención educativa vai dirixida a propoñerlle actividades de apoio ou
reforzo, dentro ou fóra da aula ordinaria, (segundo a dispoñibilidade do profesorado) e facer o seguimento
coa familias es os servizos sociais.
No caso de que a  escolarización irregular  se  deba a problemas de saúde temporais  faráselle  chegar  ao
alumnado  as  actividades  escolares  ao  seu  domicilio  para  que  poda  continuar  avanzando  no  programa
educativo correspondente ao seu nivel académico.

Grupo de adquisición de linguas. (Orde 20 febreiro 2004. DOG 26 febreiro 2004)
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     O grupo de adquisición de linguas é un agrupamento flexible que ten por finalidade, a través dunha
atención individualizada, o impulso dunha formación inicial específica nas lenguas vehiculares do ensino,
para posibilitar a incorporación do alumado nas actividades de aprendizaje pertencentes ao curso no que se
atope escolarizado. Require a aprobación da inspección educativa.
     Esta medida vai dirixida aos estudantes que descoñezan completamente ámbalas linguas oficiais de
Galicia.  O alumnado formará parte destes grupos un tempo máximo dun trimestre,  se ben a Inspección
Educativa poderá autorizar a ampliación excepcional dese período.
     O profesorado encargado na ESO dos grupos de adquisición de linguas pertencerá preferentemente ás
especialidades de tipo lingüístico. A persoa titora do grupo de referencia ordinario deste alumnado será a
encargada da coordinación do equipo docente, asesorada, se é o caso, polo departamento de orientación.
     Os alumnos e alumnas incorporaranse plenamente ao seu grupo ordinario cando a xunta de avaliación
considere superadas as súas necesidades educativas debidas ao descoñecemento das linguas.
     Durante o período de permanencia no grupo de adquisición de linguas as familias ou titores/as legais
deste alumnado serán informados sobre o seu progreso na aprendizaxe específica de tipo lingüístico, así
como no relativo á súa integración na vida do centro. Este ano, un total de 5 alumnos e alumnas precisaron
desta medida de atención á diversidade.

Grupo de adaptación da competencia curricular  (Orde 20 febreiro 2004. DOG 26 febreiro 2004).
     O grupo de adaptación da competencia curricular é un agrupamento flexible que ten por finalidade, a
través dunha atención individualizada, o progreso do alumnado estranxeiro na súa competencia curricular, de
xeito que posibilite a plena incorporación ás actividades de aprendizaje pertencentes ao curso no que se atope
escolarizado. Require a aprobación da Inspección Educativa.
     Esta medida vai dirixida ao alumnado que presente un desfase curricular de dous ou máis cursos con
respecto  ao  que  lle  correspondería  pola  súa  idade,  así  como  ao  que  presente  graves  dificultades  de
adaptación.
     A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da xornada escolar, principalmente coas
materias de carácter  instrumental.  O horario semanal  de permanencia nestes grupos na ESO será de 10
períodos lectivos como máximo.
     O profesorado encargado dos grupos pertencerá  preferentemente  a  algunha das  especialidades  que
correspondan ás materias obxecto de reforzo desa competencia. A emisión das cualificacións corresponderá
ao profesorado do grupo ordinario, que estará coordinado, a través da persoa titora do grupo de referencia, có
que imparta a adaptación da competencia curricular.
     As familias ou persoas responsables do alumnado serán informados sobre o seu progreso na superación do
desfase curricular, así como no relativo á súa integración na vida do centro. 
     Para concretar todas esas medidas extraordinarias no noso centro, podemos constatar que habitualmente
temos matriculados no ensino obrigatorio, fundamentalmente en 1º e 2º, sobre vinteséis alumnos e alumnas
cunha necesidade específica de apoio educativo. Estes alumnos e alumnas saen da aula ordinaria, en pequeno
grupo,  para recibir  o apoio ou reforzo escolar  correspondente.  A maioría deles conta cunha  Adaptación
Curricular  e  son  atendidos  prioritariamente  polo  profesorado especialista  de  Pedagoxía  Terapéutica.  As
Adaptacións Curriculares fanse nas materias de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas.
     Contamos  igualmente  con  alumnado  de  orixe  estranxeiro,  repetidor  e/ou  de  incorporación  tardía,
susceptible de precisar medidas organizativas específicas de atención á diversidade.
     Actualmente temos en marcha un grupo de adquisición de linguas e outro de adaptación da competencia
curricular,  dado  o  incremento,  nestes  últimos  anos,  de  estudantes  procedentes  do estranxeiro  que  se
incorpora iniciado xa o curso. Cada unha destas medidas posúe o seu propio  desenvolvemento (efectuado
polo Departamento de Orientación coa colaboración dos departamentos didácticos implicados), incluíndo
protocolos  de  avaliación  inicial,  fichas  de  recollida de  datos  e  programación  de  contidos,  obxectivos  e
criterios de avaliación.
     O Programa de Diversificación Curricular de dous anos impártese de forma bastante estable neste centro,
aínda  que  algún  ano  non  se  contou  co  número  suficiente  de  alumnado  que  reunise  as  condicións
indispensables para levalos adiante. Para a incorporación dun alumno ou alumna a este programa requírese
seguir o proceso indicado na Orde 30 xullo 2007, DOG 21 agosto 2007 (Véxase páx. 11).
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7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS

     A coordinación dentro do propio centro realizarase de forma permanente. Nun primeiro
momento, a través da reunión do equipo docente para efectuar a avaliación inicial, onde se propoñerá os
alumnos e/ou alumnas que podan precisar unha atención especial (baseándose nas informacións de cursos
anteriores) para que o Departamento de Orientación avalíe as posibles necesidades e propoña as medidas
máis axeitadas a cada caso.
    A continuación, ao longo do curso, nas avaliacións trimestrais e a través do seguimento de cada alumno e
alumna e do seu desenvolvemento persoal e avances nas aprendizaxes, debaterase a conveniencia de seguir
cos apoios, modificalos ou eliminalos.
     A coordinación cos centros adscritos realizarase sistematicamente a través do intercambio de información
(telefónica, por correo electrónico e/ou visitas persoais mensuais) entre os/as orientadores/as dos centros de
Primaria e de Secundaria, que actúan como mediadores entre centros.
     Ó remate do curso os orientadores/as dos centros adscritos informarán á orientadora sobre o alumnado
susceptible  de  recibir  algunha  medida  de  atención  á  diversidade,  así  como  daquel  que,  por  presentar
dificultades de aprendizaxe, quedaría exento de cursar a Segunda Lingua Estranxeira.

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

A colaboración coas familias basearase fundamentalmente nas:

• Entrevistas  persoais  coas  mesmas  (de  profesorado  titor,  xefatura  de  estudos,  orientadoraou
profesorado de area específica).

• Reunións grupais do titor ou titora a principio de curso. A estas reunións asistirá a orientadora cando
sexa convocada.

• Reunións grupais puntuais convocadas ao longo do curso polos titores ou titoras cando hai  que
informar de actividades extraescolares, da marcha do curso, saídas do centro, excursións ou asuntos
varios. En función da temática a tratar pode asistir tamén algún representante da dirección do centro
ou a orientadora.

• Comunicacións telefónicas (para concretar citas,  comunicar absentismo e/o enfermidade, algunha
incidencia xurdida etc …).

• Comunicacións vía correo electrónico para comunicar as faltas de asistencia ou algunha información
relevante ás familias

• Comunicacións vía postal das faltas de asistencia (no caso de non ter correo electrónico), envío de
circulares (en función da temática a desenvolver), etc.

     Cos  servizos  externos,  profesorado  dos  CEIPs  adscritos,  educadores  sociais,  traballadores  sociais,
psicólogos ou pedagogos privados etc., a colaboración é permanente e realízase puntualmente en función da
temática a tratar e da solicitude de intervención por parte das familias e/ou profesorado.
     Especialmente importante é a coordinación cos Servizos Sociais. Esta coordinación é prioritaria no caso
do Centro Cívico de Elviña. A educadora social asiste ás reunións quincenais de titores/as e Departamento de
Orientación co fin de facer o seguimento do alumnado pertencente a familias que perciben algún tipo de
axuda. Ademáis, por mor da escolarización no noso centro de alumnos e alumnas de diferentes zonas de A
Coruña, a orientadora vese na obriga de manter relación tamén con outros Centros Cívicos do Concello, o
que complica o traballo de seguimento dos colectivos socialmente desfavorecidos, especialmente no caso do
alumnado de orixe estranxeira e do pertencente á etnia xitana.

     Respecto da coordinación co Centro Cívico de Elviña, hai que salientar tres supostos de intervención para
cada un dos cales tense establecido un protocolo de actuación:

a) Casuística de Seguimento Escolar-Familiar:
     Entrega ós orientadores/as, en xuntanza de inicio de curso a realizar no Centro Cívico, da relación de
menores que requiren un seguimento escolar por estar os seus pais/nais/titores/as legais percibindo Risga
(Xunta), beca comedor escolar (Concello) u otras de análoga natureza. Tamén se empregará este sistema para
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o caso de menores que teñan unha medida de Apoio Técnico por parte do Servizo de Menores (Xunta) e
requiran  un  seguimento  da  súa  escolarización.  Unha  ficha  de  seguimento  será  cuberta  polo  centro
trimestralmente  (decembro,  marzo e  xuño).  Nas reunións periódicas  da técnica de S.  Sociais  de Elviña
abordaranse aspectos recollidos nestas follas sobre os menores de cara a ter que levar a cabo algún tipo de
intervención coa familia ou o menor. 

b) Casuística de Intervención Escolar/Servizos Sociais en casos de absentismo escolar:

1º) Intervención intraescolar, segundo está establecido no modelo de protocolo de
2º) Intervención extraescolar , na que xa se remite o protocolo de absentismo á técnica de Servizos
Sociais e se inicia unha intervención conxunta centro escolar-Servizos Sociais.

Neste caso as actuacións serán as seguintes:
• Recepción protocolo por parte da técnica.
• Comprobación de se hai ou non expediente aberto da familia do menor. Estudo do

caso por parte de Servizos Sociais en coordinación co Departamento de orientación
do centro escolar e titor/a que iniciou o protocolo. Estratexia a seguir e concreción de
datas.

• Citación  á  familia  no  Centro  Cívico  para  unha  primeira  entrevista.  Análise  da
situación e determinación das causas do absentismo. A partir de ahí valorarase a
necesidade de aplicar algún tipo de recurso, axuda, etc. Para reconducir a situación.

     Tratarase de implicar á familia na solución do problema e concretarase qué se pode facer.
Cítase entón á familia para unha segunda entrevista conxunta no centro escolar,  onde se
asinará  un  “contrato  de  compromisos”.  Será  a  última  fase  da  intervención.  Estarán
implicados a familia do menor,  orientador/a,  titor/a,  técnica de Servizos Sociais e outros
profesionais se así o require a intervención (profesorado de apoio, etc.).  Nesta entrevista
lense os compromisos por escrito que debe asumir cada parte implicada. Se todas as partes
están dacordo, asínase alí mesmo, quedando cada parte cunha copia.

3º) Derivación a actividades do Centro Cívico: O orientador/a enviará ó Centro Cívico unha “ficha
de derivación” onde se faga constar en qué actividades é conveniente incluir ó menor. O Centro
Cívico fará saber ó centro escolar se hai praza ou non e se se pasa á lista de espera. Ó remate do
curso  o  Centro  Cívico  emite  unha  “ficha  de  avaliación”  na  que  se  avalían  os  obxectivos  e  os
resultados.

     Volvendo ó contexto do noso centro escolar, salientaremos que, en xeral, a Xefatura de estudos ocúpase
prioritariamente  das  cuestións  relacionadas  coa  disciplina  (incidencias  nas  aulas  ou  no  recinto  escolar,
problemática  persoal  de alumnado conflitivo,  etc.),  mentres  a orientadora (en coordinación cos titores e
titoras) o fai da coordinación psicopedagóxica (atención externa de alumnado, seguimento dos protocolos de
absentismo, apoios escolares, actividades formativas con entidades sociais e culturais para desenvolver no
Plan de Acción Titorial, etc.).
     Dependendo da relevancia dos asuntos a abordar cos servizos externos ao centro, a comunicación adoita
ser, nun primeiro momento, mediante vía telefónica, e ou e-mail, seguida dunha posible entrevista persoal e,
cando  se  precise,  realizarase  unha  reunión  conxunta  entre  as  persoas  ou  representantes  de  entidades
implicadas no caso e a persoa ou persoas que fagan o seguimento no centro.
     O feito de intercambiar información, tanto coas familias como con outros servizos externos, adoita ser
moi positivo e repercute favorablemente no alumnado, se ben o seguimento ao longo do tempo ás veces
resulta complicado, o que leva ao desánimo ao profesorado e mesmo ás familias, que terminan delegando no
centro parte da súa responsabilidade.

9.  PROTOCOLOS  PARA  A  SOLICITUDE  E/OU  AUTORIZACIÓN  DE  MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS
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     Como xa indicamos anteriormente, as Adaptacións Curriculares, o reforzo fóra da aula e os grupos de
adquisición de linguas e de adaptación da competencia curricular contan cos seus desenvolvementos propios
que inclúen o proceso a seguir. Outro tanto pode dicirse dos programas de Diversificación Curricular e de
reforzo alternativos á Segunda Lingua Estranxeira. No caso destes últimos, o noso centro deseñou un modelo
de informe de exención desta materia para o alumnado con desfase curricular nas aprendizaxes instrumentais
básicas.  O  devandito  modelo  é  cuprimentado  polo  orientador  ou  orientadora   dos  centros  de  primaria
adscritos en colaboración co profesorado-titor. Finalmente, a incorporación ós Programas de Cualificación
Profesional Inicial sigue o procedemento establecido no artigo 16 da Orde de 13 de xullo de 2011 (DOG do
21 de xullo de 2011).
     É importante salientar que, para a adopción dalgunha destas medidas extraordinarias, é necesario sempre
informar ás familias para que concedan a correspondente autorización escrita.

Incluímos a continuación os protocolos a empregar.

Adaptación Curricular
D/Dna  …………………………….................................................................como  pai/nai  ou  titor/a  do/a
alumno/a.................................................................... manifesto a miña conformidade para que o meu fillo/a ..
…………………………………………………………..  desenvolva  a  Adaptación  Curricular  Individual
elaborada  nas  áreas  de…………………………………………………………..  adecuadas  ao  nivel  de
………..de Primaria/ESO de acordo coa súa competencia curricular actual.
A Coruña, ..... de ................. de 20......
Asdo.:
Nai/Pai/titor legal do/a alumno/a

Agrupamento Flexible
D/Dna  …..……………………………..............................................................como  pai/nai  ou  titor  do/a
alumno/a...............................................................  manifesto  a  miña  conformidade  para  que  o  meu  fillo/a
asista...........horas semanais ao agrupamento flexible (fóra da aula ordinaria) correspondente ao ......... curso
da  E.S.O.  para  traballar  a/s  materia/s  de   ................................................................................................
segundo o seu nivel de competencia.
A Coruña, ….... de ................. de 20......
Asdo.:
Nai/Pai/titor legal do/a alumno/a

Apoio do profesorado de Pedagoxía Terapeútica
D/Dna  ……………………………..............................................................como  pai/nai  ou  titor/a  do/a
alumno/a.............................................................................  manifesto a miña conformidade para que o meu
fillo/a ………………………………………………… asista...........horas semanais ás clases de apoio escolar
(fóra da aula ordinaria) co profesorado de Pedagoxía Terapéutica para traballar materias de:……………..
……………………………  ........................................................................,  segundo  o  seu  nivel  de
competencia.
A Coruña, ...... de ….................. de 20.....
Asdo.:
Nai/Pai/titor legal do/a alumno/a

Flexibilización da duración do período de escolarización
Segundo as instrucións da Orde do 27 de Decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios
para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con
necesidades  educativas  especiais  (D.O.G.  30/1/2003),  se  informa  ao/pai/titor  legal
do/alumno/a...........................................................................................................................,  dada  a  súa
situación actual e a evolución no ámbito educativo e persoal. A través do presente escrito, expresa a súa
conformidade  coa  flexibilización  da  escolarizació  do/a  seu  fillo/a,  no  .........º  curso  da  etapa
de..................................
A Coruña, ...... de ….................. de 20......
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Asdo.:
Xefe/a do Departamento de Orientación Nai/Pai/titor legal do/a alumno/a

PMAR
D/Dna ……………………………...........................................................................como pai/nai ou titor do/a
alumno/a............................................................... manifesto a miña conformidade para que o meu fillo/a curse
un  PMAR previsto na LOMCE, e que o/a titor/a ………………………............................................................
en representación de todo o equipo docente me propón.
A Coruña , a .....................................de Setembro de 20......
Asdo.:
Pai/Nai/titor legal Alumno/a

Atención educativa ao alumnado con dificultades de asistencia continuada ao centro
D/Dna  ……………………………..............................................................como  pai/nai  ou  titor/a  do/a
alumno/a...............................................................  que cursa ………. de ESO/Bacharelato manifesto a miña
conformidade  e  compromiso  para  que  o  meu  fillo/a  realice  as  actividades  escolares  entregadas  polo
profesorado no domicilio familiar mentres persistan as circunstancias xustificadas ……………………….que
lle impiden a asistencia presencial ao centro educativo.
A Coruña, ...... de ….................. de 20......
Asdo.:
Pai/Nai/titor legal do/a alumno/a

Grupo de adquisición das linguas
D/Dna  ……………………………..............................................................como  pai/nai  ou  titor/a  do/a
alumno/a....................................................................que  cursa  ………  de  ESO  manifesto  a  miña
conformidade para  que o/a  meu/miña fillo/a  asista...........horas  semanais  ás  clases  de apoio para  recibir
reforzo  educativo  nas  materias  de...................................................................,  segundo  o  seu  nivel  de
competencia.
A Coruña, ...... de ….................. de 20......
Asdo.:
Nai/Pai/titor legal do/a alumno/a

Grupo de adaptación da competencia curricular
D/Dna  ……………………………................................................................como  pai/nai  ou  titor/a  do/a
alumno/a ...............................................................que cursa ……… de ESO manifesto a miña conformidade
para que o meu fillo/a asista a un grupo de ADAPTACIÓN DA COMPETENCIA CURRICULAR …………
horas  semanais  para  recibir  reforzo  educativo  (fóra  da  aula  ordinaria)  nas  materias
de....................................................................................., segundo o seu nivel de competencia.
A Coruña, ...... de ….................. de 20.......
Asdo.:
Nai/Pai/titor/a legal do/a alumno/a

10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, MELLORA E AVALIACIÓN DO PLAN

     O seguimento do Plan de atención á diversidade será realizado pola Xefatura de Estudos coa colaboración
do profesorado-titor do alumnado receptor desas medidas, do profesorado de Pedagoxía Terapéutica e da
Xefatura do Departamento de Orientación.
     A avaliación do plan será competencia dunha comisión da que forme parte a Xefatura de Estudos, dous
titores ou titoras do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, o profesorado de Pedagoxía
Terapéutica e a Xefatura do Departamento de Orientación.
     As propostas de mellora serán suxeridas polos membros desa comisión en función dos resultados obtidos
na avaliación anual e tendo en conta a avaliación e suxestións realizadas polo profesorado que impartiu
docencia a ese alumnado.
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     Ao  remate  do  curso,  de  acordo  cos  datos  resultantes  do  proceso  de  seguimento  e  avaliación,  o
Departamento de Orientación 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.
     Dos resultados cuantitativos e cualitativos desa avaliación así como das conclusións ás que se chegou se
informará á Comisión de Coordinación Pedagóxica.


