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1. INTRODUCIÓN 

 

Educar na diversidade supón unha escola para todos, na que todos teñan cabida coas súas 

características individuais. Unha escola, na que se lle ofreza a cada un, aquilo que mellor lle axude  a 

desenvolver a súa máxima potencialidade, partindo do que é. Unha escola capaz de desenvolver un 

conxunto de accións encamiñadas a previr e dar resposta as posibles necesidades de todo o 

alumnado do centro e, entre eles, a aquel que require unha actuación específica derivada das súas 

necesidades educativas especiais, de altas capacidades, de dificultades de aprendizaxe, da súa 

incorporación tardía ao sistema educativo, das súas condicións persoais ou de historia escolar. 

No marco deste plan xeral, enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e 

accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características, 

necesidades, ritmos, estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais 

de todo o alumnado. 

 

2. CONTEXTO 

O Instituto Escolas Proval é un centro de ensinanza secundaria de titularidade pública que ten 

dous centros de primaria adscritos o CEIP Carlos Casares e o CEIP de Mallón. Está situado no  Val 

Miñor, área de base económica tradicionalmente agraria e pesqueira, pero que nos últimos anos 

adquiriu un notable desenvolvemento como destino turístico e como zona residencial para os 

traballadores da área metropolitana de Vigo. Isto levou a unha notable elevación do nivel de vida 

dos habitantes de Nigrán, Gondomar e Baiona, concellos que constitúen a comarca.  

O IES Escolas Proval é un centro no que se desenvolve unha ensinanza laica,  no que se rexeitan 

tódolos comportamentos discriminatorios por razón de sexo, clase social, raza, crenza, lingua ou 

opción política e no que se imparten as seguintes ensinanzas:  

 Educación Secundaria, con dous grupos por curso (dúas liñas). 

 Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais.  

 Ciclos Formativos:  

o FP Básica: Informática e comunicacións 

o Grao Medio: Instalacións de telecomunicacións e  Xestión Administrativa.  

o Grao Superior: Administración e Finanzas, de Desenvolvemento de Produtos 

Electrónicos e Sistemas de telecomunicación e informáticos.  

 Ensinanza persoas adultas:  

o Nivel 3, Módulos I, II, III, IV.  

o Grao Medio: Instalacións de telecomunicacións e  Xestión Administrativa. 

 

3. XUSTIFICACIÓN LEXISLATIVA  

 

3.1 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Artigo 5º - Autonomía dos centros docentes 

Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de 

atención á diversidade establecidas pola consellería con competencias en materia de educación, 

adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender 

todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e promovan o traballo 

en equipo. 

 

Artigo 8º- Principios xerais da ESO 

 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de 

atención á diversidade do alumnado. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán 

orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado, ao logro dos obxectivos 

da educación secundaria obrigatoria e á adquisición das competencias correspondentes, e non 

poderán, en ningún caso, supor unha discriminación que lle impida alcanzar os devanditos 

obxectivos e competencias, e a titulación correspondente. 

 

Artigo 17º- Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización 

flexible das ensinanzas 

 

Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación regular as medidas de 

atención á diversidade, organizativas e curriculares, incluídas as medidas de atención ao alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo, que permitan aos centros docentes, no exercicio 

da súa autonomía, unha organización flexible das ensinanzas. Esta regulación realizarase de acordo 

co previsto no artigo 16.2 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro. 

 

Os centros docentes terán autonomía para organizar os grupos e as materias de maneira flexible e 

para adoptar as medidas de atención á diversidade máis adecuadas ás características do seu 

alumnado e que permitan o mellor aproveitamento dos recursos de que dispoña. As medidas de 

atención á diversidade que adopte cada centro docente formarán parte do seu proxecto educativo, 

de conformidade co que establece o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

 

A escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais en centros docentes ordinarios 

poderá prolongarse un ano máis, sen menoscabo do disposto no artigo 28.5 da devandita lei 

orgánica, segundo o cal, o alumno ou a alumna poderán repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas 

veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en terceiro 

ou cuarto curso, prolongarase un ano o límite de idade ao que se refire o apartado 2 do artigo 4 da 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. Excepcionalmente, un alumno ou unha alumna poderán repetir 

unha segunda vez en cuarto curso, se non repetiron nos cursos anteriores da etapa. 
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3.2  DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

Artigo 4º- Principios xerais de actuación 

 

A atención á diversidade rexerase polos principios de normalización e inclusión, equidade, igualdade 

de oportunidades, non discriminación e promoción da convivencia.  

 

A atención á diversidade abrangue á totalidade do alumnado, quen deberá contar coas medidas e 

recursos educativos que respondan ás súas necesidades e características persoais. 

 

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. 

 

A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e coordinación 

entre os diferentes profesionais. 

 

As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma individualizada, a necesaria 

información e asesoramento respecto das características e necesidades do alumnado, así como das 

medidas a adoptar para a súa atención. 

 

Artigo 8º- Medidas ordinarias 

 

Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación. Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas en 

competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, estando destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias 

establecidas nas diferentes ensinanzas. 

 

Entre as medidas ordinarias de atención á diversidade inclúense: 

 

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

organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 Adaptación dos tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación. 

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

convivencia. 
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 Desdobramentos de grupos. 

 Asesoramento en técnicas de traballo intelectual e hábitos de estudo. 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

 Programas de enriquecemento curricular. 

 

Artigo 9º- Medidas extraordinarias 

 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas dirixidas a 

dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

que poden requirir 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 ou 

na modalidade de escolarización.  

 

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, se é o caso, informe xustificativo do correspondente servizo de orientación. 

 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade, entre outras, as que seguen: 

 Adaptacións curriculares. 

 Agrupamentos Flexibles. 

 Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica. 

 Flexibilización da duración do período de escolarización. 

 Programas de Mellora do Aprendizaxe e o rendemento. 

 Formación Profesional Básica. 

 Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para 

unha asistencia continuada a un centro educativo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

 

A identificación e valoración de necesidades farase  por medio das seguintes vías: 

 Recollida de información sobre a escolarización previa do alumnado de novo ingreso no noso 

centro. 

 Recollida de información nos centros adscritos sobre comportamento, actitude cara o estudio, 

hábitos de traballo, integración cos compañeiros e aqueles outros aspectos que a criterio do 

profesorado están influíndo na traxectoria académica do alumnado que se vai matricular en 

primeiro de ESO. 

 Valoración inicial do grao de adquisición das técnicas instrumentais e das capacidades básicas 

de tipo verbal, cálculo e razoamento do alumnado de primeiro no momento de iniciarse o seu 

ingreso no noso centro. Cando se considere necesario tamén se aplicara a alumnado doutros 

cursos. 



       IES E. Proval 

7.- Plan xeral de medidas de atención a diversidade 
 

 Valoración do nivel de competencia curricular que ten o alumno nas distintas áreas para coñecer 

o grao de adquisición dos coñecementos previos necesarios para a aprendizaxe do programado 

no nivel educativo no que se encontra. 

 Valoración do grao de integración do alumnado no centro. 

 Recollida de información sobre calquera enfermidade ou trastorno que padeza algún alumno ou 

alumna e que xa condicione a aplicación de medidas de atención especiais. 

 

5. OBXECTIVOS  

• Procurar un ensino-aprendizaxe de calidade para todo o alumnado, atendendo á diversidade 

presente, detectando dificultades e atendéndoas canto antes.  

• Favorecer a integración do alumnado que se incorpora ao centro.  

• Incidir na diminución do fracaso escolar.  

• Propiciar o traballo compartido, fomentando a participación de toda a comunidade escolar para 

converter o IES Escolas Proval nun espazo de aprendizaxe colaborativo.  

• Fomentar a lectura como lecer e ferramenta de aprendizaxe e adquisición das competencias 

asociadas ás diferentes etapas e niveis educativos.  

• Adoptar as medidas conducentes a proporcionarlle a todo o alumnado unha educación para a 

igualdade entre homes e mulleres, segundo o artigo 9º da Lei 7/2004 do 16 de xullo.  

• Educar para a erradicación dos prexuízos existentes no centro segundo o artigo 10º da Lei 7/2004 

do 16 de xullo e da lei 2/2014 pola igualdade e non discriminación do colectivo LGTB 

• Facilitar a actualización e formación das persoas adultas nos estudios de educación secundaria de 

adultos e nos módulos de formación profesional.  

 

6. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS 

MEDIDAS PROPOSTAS. 

 

A  organización e distribución dos recursos e a aplicación das medidas propostas deseñarase 

para cada curso escolar seguindo o criterio de dar resposta as necesidades detectadas nas 

avaliacións ordinaria e extraordinaria do curso anterior e tamén na avaliación inicial de cada 

curso.  

 

7. ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O 

CENTRO. 

 

   Para garantir unha adecuada atención, considerarase o seguinte: 

 

 Antes do inicio dun novo curso escolar o orientador poñerase en contacto co profesorado titor 

de 6º de primaria e do dpto. de orientación dos centros adscritos de primaria para recoller 

información sobre as características persoais, académicas e sociais do futuro alumnado de 

primeiro de ESO. 
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 O orientador e a profesora de pedagoxía terapéutica encargaranse de facer unha avaliación 

psicopedagóxica inicial do alumnado de primeiro de ESO no que se avaliará o grao de adquisición 

das técnicas instrumentais e das capacidades básicas de tipo verbal, cálculo e razoamento. 

 

 O orientador e a profesora de pedagoxía terapéutica encargaranse de trasmitir ao profesorado 

titor de primeiro de ESO a información recollida tanto nos centros adscritos como a obtida por 

medio da avaliación psicopedagóxica inicial. 

 

  O orientador e a profesora de pedagoxía terapéutica encargaranse de trasmitir aos xefes dos 

departamentos e ao profesorado das materias nas que se precisen facer adaptacións 

curriculares a información sobre as capacidades do alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo (NEAE)  e asesoralos  e axudalos a avaliar a competencia curricular deste 

alumnado en ditas materias.  

 

 As adaptacións curriculares serán elaboradoas polo profesorado da materia co asesoramento 

do departamento de orientación, os xefes de departamento asumirán a responsabilidade de 

coñecer as adaptacións curriculares feitas nas súas materia e se fose necesario colaborar na 

aplicación e avaliación das mesmas. 

 

 O deseño das actividades desenvolvidas na aula de pedagoxía terapéutica serán 

responsabilidade tanto da profesora de pedagoxía terapéuitica como do profesorado das 

materias adaptadas e as súas actuacións estarán coordinadas. 

 

 O orientador será o responsable de manter unha lista actualizada co alumnado que teña 

autorizada unha ACI tanto na sala de profesorado así como na xefatura de estudos. 

 

 A xefatura de estudos coordinará unha  reunión antes de cada avaliación entre a profesora de 

pedagoxía terpéutica e  o profesorado das materias con alumnado con NEAE para facer unha  

avaliación das ACI autorizadas. Esta avaliación farase seguindo  os criterios de avaliación da  ACI. 

 

 Para a selección de alumnado na elaboración de agrupamentos flexibles haberá unha reunión 

na que participen o profesorado das materias implicadas, o profesorado titor dos grupos, a 

xefatura de estudos e o orientador. 

 

 Para a elaboración das listas de alumnado proposto para FP Básica haberá unha reunión na que 

participen todo o profesorado do grupo, a xefatura de estudos e o orientador. O criterio para 

incluir a o alumnado será por votación e por maioría simple. 

 

 Para a elaboración das listas de alumnado proposto para PMAR haberá unha reunión na que 

participen todo o profesorado do grupo, a xefatura de estudos e o orientador. O criterio para 

incluir a o alumnado será por votación e por maioría simple. 
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8. COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS ASÍ COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS 

E COS CENTROS ADSCRITOS. 

 

 Na coordinación das diversas accións de atención a diversidade dentro do IES Escolas Proval 

teñen un papel fundamental o equipo directivo e o dpto. de orientación pero a vez é unha labor 

que implica a todo o profesorado 

 

o O equipo directivo como responsable final da coordinación de todas as medidas de 

actuación, así como, da súa capacidade para convocar reunións de profesorado. 

o O Dpto. de Orientación como responsable da correcta identificación, avaliación e 

aplicación de medidas específicas de atención a diversidade. Así como do assesoramento 

permanente ós demáis profesionais que interveñan nun caso concreto. 

o Os xefes dos departamentos nos que se teñan feito adaptacións curriculares asumen a 

responsabilidade de coñecer e colaborar nas adaptacións curriculares das materias 

perteñecentes ó seu departamento. 

o Os profesorado titor terá coñecemento de todas as medidas aplicadas ao alumnado da 

súa titoría, coordinará a avaliación e tamén asumirá o seu papel de canle de 

comuniciación coas familias. 

o O profesorado das materias nas que se adopten medidas de apoio ordinaria ou 

extraordinarias será o responsable da elaboración destas medidas e contará co 

asesoramento do departamento de orientación. 

o A coordinación cos centro adscritos será levada a cabo polo orientador e consistirá en 

ter a lo menos unha reunión de coordinación en cada curso e engadiránselle as que fosen 

necesarias cando as circunastancias así  o precisen. 

   

9. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS  OU TITORES  E TITORAS LEGAIS DO ALUMNADO 

E COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO. 

 

O principal canle de colaboración cas nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado será a 

relación profesorado titor/familias pero se fose necesario contaríase tamén coa comunicación 

directa entre as familias e a dirección do centro, o Dpto. de Orientación e os profesores que 

imparten materia a un alumno ou alumna. 

 

Os canles de colaboración cos diferentes servizos externos ao centro serán variados e 

dependerán do que sexa mais oportuno en cada caso concreto pero estas comunicacións 

faranse fundamentalmente a través dos titores, o Dpto. de Orientación e o Equipo Directivo. 
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10. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MEMORIA DO PLAN. 

 

1. Ao final de cada trimestre o departamento o orientador farán unha valoración do 

funcionamento do plan de atención a diversidade e ao final de cada curso farase unha valoración 

global das actuacións realizadas o longo do mesmo. 

 

2. Ao final de cada curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e avaliación, o 

departamento de orientación elaborará a correspondente memoria do plan xeral de atención á 

diversidade, establecendo, de ser o caso, as pertinentes propostas de mellora. Esta memoria 

incorporarase á memoria do departamento de orientación.  
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      Pautas para a atención do alumnado con diagnóstico de TDAH 

 

1. Concepto de TDAH  

O trastorno por déficit de atención e hiperactividade é un patrón persistente de conduta de 

desatención, hiperactividade e impulsividade que comeza a manifestarse ao longo da infancia e que 

inflúe negativamente no funcionamento e no desenvolvemento das nenas, dos nenos e dos 

adolescentes afectados. 

A desatención obsérvase na existencia de comportamentos como a dificultade para manter a 

concentración nas tarefas, a falta de perseveranza durante a súa realización e a desorganización.  

A hiperactividade refírese ao exceso de mobilidade e á inquietude constante (nas persoas 

adolescentes e adultas afectadas por TDAH só permanece, habitualmente e de maneira interna, a 

inquietude).  

A impulsividade ten que ver coas actuacións sen pensar nas consecuencias, coa procura da 

recompensa inmediata, así como á dificultade para agardar polos beneficios que se demoran no 

tempo. 

As manifestacións características do TDAH danse nos distintos ámbitos nos que a persoa afectada 

se desenvolve (na familia, na escola, no traballo, cos iguais, nas actividades de lecer, etc.), aínda 

que adoitan variar e ser diferentes dependendo do contexto. De igual modo, os signos do trastorno 

poden ser leves ou mínimos naquelas situacións nas que a persoa afectada está a recibir 

recompensas ou incentivos constantes, en situacións novas ou pracenteiras, ou cando está baixo 

unha estreita supervisión. Pola contra, fanse máis notorios os síntomas naquelas situacións nas 

que a actividade é monótona e pouco motivadora e cando o froito ou o resultado desta non se 

produce de forma inmediata. A idade na que estas manifestacións comezan a ser evidentes varía 

duns casos a outros. 

Na actualidade, considérase que o trastorno pode amosarse en tres modalidades diferentes: 

 Presentación combinada. É a máis habitual, e nela, tanto os síntomas de inatención como os de 

impulsividade-hiperactividade danse nun grao excesivo para o nivel evolutivo da persoa. 

 Presentación predominantemente impulsivo-hiperactiva. Nela predominan os síntomas de 

impulsividade e/ou hiperactividade, mentres que os síntomas de inatención teñen unha menor 

presenza. Esta presentación é máis frecuente nas nenas e nos nenos de menor idade. 

 Presentación predominantemente inatenta. Nesta presentación existe unha maior presenza 

dos síntomas de inatención.  

Nalgúns casos apréciase que a presentación predominantemente inatenta se dá sen a presenza 

notoria de impulsividade e hiperactividade e acompañada do que se denominou “tempo cognitivo 

lento”, que é o funcionamento caracterizado pola lentitude, pola tendencia a estar nas nubes ou a 

soñar esperto.  

Hai certo consenso en que as causas do TDAH poden ser de orixe neurobiolóxica. 
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2. Manifestacións na aula No ámbito escolar, o profesorado pode observar a existencia dalgunhas 

das seguintes manifestacións: 

 Cústalle comezar o traballo. Non comeza por si só ou soa. 

 Amosa desorde e desorganización e non completa os traballos. 

 Usa o mínimo esforzo nos seus traballos e tarefas. 

 Ten aparencia de ser unha persoa preguiceira, mesmo pouco motivada. 

 Parece non escoitar cando se lle fala. Segue con dificultade unha conversa. 

 Presenta os traballos sucios, rachados ou deteriorados. 

 Esquece entregar os traballos, aínda que os teña feitos. 

 Presta moita máis atención nas áreas ou materias que lle gustan. 

 Ten dificultade para atender e seguir as normas dun xogo. 

 Cambia constantemente de postura na súa cadeira, nas rodas de xogo, etc. 

 Morde, chupa e xoga co material (lapis, goma, bolígrafo). 

 Move constantemente as pernas, os brazos e os dedos, sen erguerse do asento. 

 Cáenlle as cousas ao chan con excesiva frecuencia, rompe materiais, etc. 

 É das persoas que adoita ter pequenos accidentes no recreo e nos xogos. 

 Contesta sen pensar. 

 Non ve o perigo en ningures. 

 Non controla a expresión dos seus sentimentos. 

 Os castigos producen pouco efecto no seu comportamento e as recompensas a longo prazo 

tampouco funcionan. O tempo é o seu inimigo e non inicia as tarefas ata o último momento. 

 Ten dificultade para controlar o seu comportamento. 

 Cústalle poñerse no lugar da outra persoa xa que carece de empatía. 

 Desmoralízase enseguida. 

 Frecuentemente parece unha persoa testana. 

 Ten moi baixa autoestima, inseguridade e dependencia das persoas adultas.  

 Cando ten que explicar algo non atopa as palabras e ten dificultades para explicar as súas ideas 

de maneira rápida e precisa. 

 Esquécese de darlles a volta ás follas dos exames. 

 Cando unha pregunta ten varias partes, contesta a primeira e esquece as seguintes. 
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3. Pautas para o profesorado titor 

 

 Normas de convivencia consensuadas co alumnado diagnosticado. Negociaranse, con todo o  

alumnado de clase, unhas cantas normas de funcionamento (non moitas) e as consecuencias do 

seu cumprimento e incumprimento. Estas normas debe escribilas o propio alumnado, han de 

estar visibles na aula (1º e 2º de ESO) e deben ser repasadas, con frecuencia, polo conxunto da 

clase.  

 Uso da axenda. A axenda é un instrumento moi útil, imprescindible para o todo o alumnado e 

especialmente para o diagnosticado de TDAH, tanto para servir de canle de comunicación coa 

familia, coma para lle axudar a levar ao día as súas tarefas. De aí que a axenda deba: 

 

o Ser responsabilidade do alumnado levala consigo e utilizala. 

o Supervisarse pola familia e polo profesorado (na hora de titoría), tratando de que o 

alumnado aprenda a usala. 

o Usarse para que as familias e o alumnado coñezan, con antelación suficiente, as datas dos 

exames, os contidos que teñen que preparar, as datas para entrega de traballos, os libros de 

lectura, etc. 

 

4. Prevención e intervención dentro da aula  

Estas pautas e estratexias ofrécense para beneficiar tanto o alumnado con TDAH coma o resto do 

grupo, e servir de guía de actuación para o profesorado.  Entre as pautas e as estratexias que deben 

estar presentes na contorna da aula destacan: 

 Localización da alumna ou do alumno na aula. Considérase que o alumnado con TDAH debe estar 

sentado preto da mesa do profesorado e ao lado de compañeiras ou compañeiros que lle sirvan 

de modelo de tranquilidade, de orde e de axuda. Debe evitarse a proximidade a portas, fiestras, 

papeleiras e lugares de maior tránsito, así como a estímulos sonoros ou visuais. Cando se realicen 

traballos en grupo hai que ser coidadosos coa localización do grupo (próximo ao 

profesorado) e coa elección das compañeiras e dos compañeiros. 

 

 Mesa da alumna ou do alumno. Enriba da mesa só estarán os materiais que necesite para 

realizar a tarefa e, ao remate, deberá recollelos e gardalos, e hase de evitar que acabe xogando 

con eles e convertendo a mesa nun pequeno taller. 

 

 Antes e durante a realización das actividades. No tratamento educativo con alumnado con TDAH 

dá resultado: 

 

o Ter en conta que o alumnado TDAH presenta comportamentos que non pode controlar. Non 

crer que o fai con mala intención. 

o Alternar actividades teóricas con traballo práctico. 

o Antes de empezar unha actividade, hai que explicala de xeito claro e sinxelo, e asegurarse de 

que a entendeu todo o alumnado, promovendo a súa participación con preguntas sinxelas. É 

útil repetir as instrucións, as persoas con TDAH necesitan oír as cosas máis dunha vez. 
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o Supervisar frecuentemente a realización, para reforzar positivamente ou para reconducir a 

execución ou as distraccións. 

o Facer contacto visual frecuente co alumnado TDAH. Unha mirada pode recuperalo cando 

está soñando esperto. 

o Procurar que as compañeiras e os compañeiros do alumnado con TDAH o ignoren cando 

quere chamar a atención con condutas inadecuadas, e que lle presten axuda cando atende e 

se centra nas tarefas. 

o Evitar situacións que o alumnado TDAH non pode controlar. Non deixalo moito tempo 

inactivo. 

 

 Tarefas e deberes. É necesario: 

 

o Reducir e fragmentar as actividades. 

o Supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer. E que o apuntou 

na axenda. 

o Non sobrecargar de tarefas para a casa, e seleccionar ben aquelas que se consideren máis 

importantes. 

 

 Estratexias para controlar e mellorar a conduta. Como o obxectivo é aumentar os 

comportamentos axeitados, convén amosar unha actitude tolerante, flexible e paciente. Pódense 

utilizar como criterios xerais de manexo da conduta os seguintes:  

 

o Reforzar positivamente as condutas adecuadas ou aproximacións. 

o Evitar as recriminacións verbais, corrixir en privado e felicitar en público. 

o Ignorar os comportamentos de chamadas de atención que non son moi molestos. 

o Permitir momentos de descanso, como levantarse, borrar o encerado, repartir cadernos. 

o Establecer consignas non verbais co alumnado para advertilo do incumprimento dalgunha 

norma. 

o Evitar a acusación, ridiculización, etiquetaxe moral ou estigmatización. 

o Anticiparse e prever situacións que poidan presentar problemas. 

o Realizar entrevistas periódicas individuais co alumnado sobre o seguimento e motivación da 

conduta e sobre o seu traballo. 

o Fomentar nos cursos con alumnado TDAH as actividades complementarias nas que se poida 

ver “in situ” o estudado nas clases. 

 

 

 

 

 

 

  



       IES E. Proval 

15.- Plan xeral de medidas de atención a diversidade 
 

5. Pautas para a avaliación do alumnado de ESO  

 

Tendo en conta a súa incapacidade para manter a atención e concentración, á hora de facer probas 

escritas é necesario utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación. 

 

 Deseñar exames escritos curtos, con preguntas claras, breves e cerradas. Para iso aconséllase: 

 

o Usar un vocabulario sinxelo. 

o Aumentar o tamaño da letra. 

o Salientar o máis importante da cuestión (letra negra ou subliñado).  

o Se hai preguntas complexas, diferenciar ben cada tarefa.  

o Ademais, débese aumentar o espazo entre pregunta e pregunta. 

 

 Complementar os exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos. 

 

 Aconsellarlle o uso do reloxo, para controlar a dificultade na xestión do tempo e deixar máis 

tempo para os exames ou probas escritas (cando se poida) ou incluso dividilas en dúas sesións.  

 

 Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 

 

 Coordinar o calendario das probas tendo en conta que convén que non coincidan máis dunha 

por día. 

 

 Posibilitar que o alumnado poida recuperar, durante a avaliación, os exames suspensos.  

 

6. Pautas para a avaliación do alumnado de Bacharelato  

 

 Aconsellarlle o uso do reloxo, para controlar a dificultade na xestión do tempo e deixar máis 

tempo para os exames ou probas escritas (cando se poida.  

 

 Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 

 

 Coordinar o calendario das probas tendo en conta que convén que non coincidan máis dunha 

por día. 

 

 Posibilitar que o alumnado poida recuperar, durante a avaliación, os exames suspensos.  

 

  



       IES E. Proval 

16.- Plan xeral de medidas de atención a diversidade 
 

7. Recomendacións para o estudo na casa 

 

 Estuda no mesmo lugar: Encontra un lugar silencioso, sen distraccións, no que poidas ter os 

materiais que necesitas a man. Garda todas as cousas que necesites para a tarefa nese lugar 

(rotulador, lapis, regras, grampadora, etc.), listas para ser utilizadas. Mantén esa caixa 

organizada, para que non perdas tempo buscando o que necesites. 

 

 Estuda á mesma hora: Fíxate a que hora do día podes concentrarte máis, e anótao na túa 

axenda. Usa ese tempo todos os días para estudar. Procura que non sexa moi tarde na noite. 

Está comprobado que o rendemento é maior durante as horas do día.  

 

 Elimina todas as distraccións: Necesitas concentrarte na túa tarefa e nada máis. A televisión e 

a música deben estar apagadas. Non esteas pendente do teléfono nin das redes sociais ata que 

termines de estudar.  

 

 Fai as cousas difíciles primeiro: Se tes problemas con algunha materia en particular, ou sabes 

que requires facer un esforzo extra, fai iso primeiro. O teu cerebro estará fresco. Ademais, non 

debes eternizarte facendo esa tarefa porque tamén tes outros traballos pendentes. 

 

 Programa os proxectos a longo prazo: Os proxectos a longo prazo necesitan dividirse en 

pequenas partes para facelos máis manexables. Por exemplo, estes compoñentes poden ser 

cousas como: reunións con compañeiros de equipo, escribir un borrador, facer correccións, 

escribir unha bibliografía, e terminar o traballo final. Establece unha data tope para terminar 

cada parte e asegúrate de cumprila.  

 

 Programa cada sesión de tarefas: Cando te sentes a facer a tarefa, fai unha lista rápida de todo 

o que tes que facer e distribúe o tempo. Establece tempos de descanso.  

 

 Utiliza un bo método de estudo: o sistema de ler e memorizar favorece as distraccións, custa 

moito esforzo e é pouco fiable. É mellor comezar cunha lectura comprensiva, despois subliñar  

o importante, facer un esquema a partir do teu subliñado, e por último memorizar o esquema e 

practicar como convertelo nun texto coloquial utilizando as túas propias palabras. 

 

 

 

Se queres un asesoramento específico pide axuda ao orientador do centro. 
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Pautas para a atención do alumnado con diagnóstico de DISLEXIA 

A dislexia é un trastorno de aprendizaxe da lectoescritura persistente e específico que se produce 
en persoas que non presentan ningún hándicap físico, psicolóxico ou sociocultural e a súa orixe 
parece derivar dunha alteración do neurodesenvolvemento. 

Tendo en conta a súa natureza específica, os disléxicos son estudantes con intelixencia normal que 
só teñen dificultades nas tarefas relacionadas coa lectura e a escritura.  Polo tanto, o alumnado que 
presenta un atraso intelectual ou madurativo ou que se atopan en situacións ambiental 
desfavorable non se considera disléxico. 

A pesar do establecemento único de criterios de exclusión e inclusión para establecer o diagnóstico 
de dislexia, debe quedar claro que non todos os disléxicos presentan as mesmas dificultades e/ou 
características. 

Manifestacións na educación secundaria: Nesta etapa poden comezar a aparecer manifestacións 
de dislexia porque é máis difícil ocultalas, debido á crecente demanda a nivel escolar. 

 Le moi amodo: lle leva tempo rematar de ler e evita ler en voz alta. 
 

 Ten problemas para expresar ideas: non atopa a palabra correcta, dubida, non atopa as palabras 
adecuadas e ten problema para expresar o que sabe. 

 

 Ten problemas na expresión escrita: cústalle expresar ideas de xeito organizado e comete 
moitos erros na gramática e na ortografía. 

 

 Problemas de concentración ao ler ou escribir. 
 

 Confusións de orientación: confunde esquerda con dereita, ten dificultades para ler mapas ou 
gráficos. 

 

 Dificultade para aprender outro idioma: as mesmas dificultades no seu propio idioma fanse 
aínda máis fortes ao aprender outro idioma. 
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ORIENTACIÓNS E ESTRATEXIAS PARA OPTIMIZAR O PROCESO DE APRENDIZAXE 

DIRECTRICES XERAIS PARA O PROFESORADO DA ESO 

1. Informe ao estudante de que todo o equipo docente coñece o seu problema.  

2. O alumnado con dislexia entenderá mellor as instrucións si as damos unha a unha.  

3. Axuste a cantidade e o grao de dificultade das tarefas. 

4. Como recurso didáctico na aula, é recomendable empregar esquemas visuais e reforzos visuais 

ou auditivos. 

5. Permita o uso do ordenador, xa que será unha ferramenta fundamental no seu proceso de 

aprendizaxe. 

6. Permita o uso da calculadora, así como ter en conta as fórmulas tanto na clase como nas probas 

de avaliación en matemáticas e física e química. 

7. Evite que teña que copiar innecesariamente a información dos libros de texto. 

 

PAUTAS ESPECÍFICAS PARA AS LINGUAS CASTELÁ E GALEGA. 

1. Corrixir só os erros ortográficos que se refiran á regra ortográfica que se está a empregar 

actualmente, así como as palabras traballadas para traballar a ortografía arbitraria. 

2. Non é recomendable que o alumno volva a copiar un traballo debido a que cometeu un gran 

número de erros ortográficos.  A copia sistemática de palabras incorrectas non beneficia a 

integración da ortografía natural ou arbitraria. 

3. En canto aos libros de lectura obrigatoria: 

Reducir a cantidade. 

Avaliar mediante a preparación de traballos previamente estruturados ou a entrega de resumos por 

capítulos. 

4. Probas de comprensión do texto: 

 Aumentar o tamaño da letra. 

 Aumentar o espazo entre liñas. 

 Dividir o texto en pequenas partes e insire as preguntas de comprensión ou numera os 

parágrafos do texto para que o alumno saiba onde atopar a resposta. 

 Evitar as preguntas abertas. 

5. Respecte a vontade do alumno ao ler en voz alta. 
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LINGUAS ESTRANXEIRAS 

1. Indique os obxectivos mínimos de cada tema a nivel de vocabulario e gramática. 

2. Reducir a cantidade de vocabulario. 

3. Non corrixir erros ortográficos, permitindo a transcrición fonética de palabras, priorizando a súa 

integración oral. 

4. Permitir ter en vista na clase e nas probas de avaliación as fórmulas de estruturación gramatical 

das frases (por exemplo, Suxeito + verbo + adxectivo + nome). 

5. Permitir ter en vista na clase e nos exames os esquemas de estruturación dos diferentes tempos 

verbais (por exemplo, futuro: pronome persoal + vontade + infinitivo). 

6. Reducir o número de libros de lectura obrigatoria e adáptalos ao teu nivel de lectura. 

 

DESENVOLVEMENTO DE TÉCNICAS DE ESTUDO 

As seguintes estratexias pódense adaptar a calquera alumno, independentemente da idade ou da 

nota: 

 Identificar e subliñar palabras clave dunha frase ou dun texto. 

 Facer esquemas e / ou resumos 

 Cartas de estudo (pregunta diante / resposta detrás ou preguntas e respostas en cartas 

separadas para xogar á "memoria"). 

 "Post-its" para obter vocabulario / información importante. 

 Utilizar a gravadora como ferramenta para reforzar o estudo. 

 Organizar os tempos de traballo académico en casa.  

Recoméndase que sexa atendido polo orientador para que supervise a súa metodoloxía e 

organización do estudo.  
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ESO- PAUTAS ESPECÍFICAS DE AVALIACIÓN  

1. Permitir ao alumno responder na súa lingua materna ou presentar interferencias entre o castelán 

e o galego e non penalizalo por iso. 

2. Presentar por escrito as preguntas do exame (non ditar). E cambiar o formato do exame escrito 

(frases curtas, resalta palabras clave nas frases, combina actividades con axudas visuais, pon un 

exemplo, aumenta o tamaño da letra, presenta unha solicitude por pregunta ...). 

3. Expoñer enunciados con  instrucións directas e resumidas.  

4. Use unha cor alternativa ao vermello para a corrección. 

5. Evite a corrección sistemática de todos os erros na súa escritura. 

6.  Dar a coñecer as datas das probas de avaliación con máis dunha semana de antelación. 

7. Propoñer alternativas de avaliación complementarias ao exame escrito. 

Bacharelato- PAUTAS ESPECÍFICAS DE AVALIACIÓN  

1. Permitir ao alumno responder na súa lingua materna ou presentar interferencias entre o castelán 

e o galego (Excepto nas materias de lingua castelá e lingua galega) e non penalizalo por iso. 

2. Use unha cor alternativa ao vermello para a corrección. 

3. Evite a corrección sistemática de todos os erros na súa escritura. 

4. Presentar por escrito as preguntas do exame (non ditar). 

5. Dar a coñecer as datas das probas de avaliación con máis dunha semana de antelación. 

 

Ao alumnado de bacharelato se lle propoñerá que pida cita co orientador para recibir un 

asesoramento individualizado sobre a organización do traballo académico. 
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ANEXO: ABAU 

CRITERIOS ABAU NA CORRECCIÓN DOS EXAMES DE ALUMNADO CON 
DISLEXIA 

 

1. CRITERIOS XERAIS  
 
1.1. Os correctores deste tribunal, en todas as materias, saberán que se trata de exercicios 
realizados por alumnado con dislexia, mantendo o seu anonimato.  
 
1.2. Os exames de todas as materias débense avaliar en función do contido e non pola 
presentación, a ortografía o a forma de expresión.  
 
1.3. Nos exames das materias que non sexan as de lingua, as faltas de ortografía NON poden 
penalizar na nota final.  
 
2. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA AS MATERIAS DE LINGUA  
 
2.1. Os correctores deste tribunal das materias de Lingua castelá e literatura, Lingua galega e 
literatura e Lingua estranxeira, ademais dos criterios e pautas de corrección entregados polo 
responsable da materia correspondente, deberán ter en conta na corrección dos exames deste 
alumnado unhas pautas específicas referentes á ortografía.  
 
2.2. Pautas específicas relacionadas coa ortografía:  
 

 Penalizar só unha vez por tipo os erros de ortografía básica que se describen no anexo.  

 Non penalizar os erros de ortografía non descritos no anexo.  

 Penalizar só un de cada cinco os erros de acentuación.  
 
En canto a:  

 erros de segmentación de palabras dentro da oración (unións e separacións incorrectas)  

 erros de inversión, rotación, substitución, adición ou omisión de letras, sílabas ou 
palabras  

signos de puntuación  
 
penalizaranse só un de cada tres erros repetidos.  
 

Anexo 

Galego Castelán 

1. r / rr  

2. bl cl fl gl pl / br cr gr pr 

 3. m diante de b e p.  

4. ca que qui co cu / za ce ci zo zu  

1. r / rr  

2. bl e br 

 3. m diante de b e p.  

4. ca que qui co cu / za ce ci zo zu  
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5. ga gue gui go gu /ja ge gi jo ju/ güe, güi  

6. ï en copretéritos (oïamos, saïades etc.) 

7. pret. imperfectos –aba  

8. haber  

9. ll/y/i  

10. s/x  

11. h  

12. v/b  

13. nh (unha, algunha etc.) 

14. Grupos -cc- -ct- (mantemento, redución, 

vocalización) 

5. ga gue gui go gu /ja ge gi jo ju/ güe, güi  

6. -d/-z  

7. tempos compostos:ha ido etc.  

8. pret. imperfectos –aba  

9. haber  

10. hacer  

11. y/ll  

12. s/x  

13. h  

14. v/b 

 
 

2.3. O feito de que no penalicen todas as faltas cometidas non significa que non se deban 
corrixir. Por tanto, a fin de poder aplicar correctamente estes criterios e poder facer  
unha valoración posterior, os correctores destas materias deberán marcar todas as faltas de 
ortografía detectadas no texto e a seguir aplicarán as penalizacións descritas no apartado anterior.  
 
2.4. Lingua estranxeira: francés 
 
No exame de francés non se considera a ortografía como un factor determinante que cumpra 
penalizar de maneira especial. Porén, no caso de alumnos con dislexia aplicaranse como pautas 
específicas relacionadas coa ortografía os seguintes tres criterios:  
 
1. Non penalizar os casos en que un mesmo son se transcribe con diferentes grafías, aínda que o 

erro gráfico poida dar lugar a incoherencias gramaticais: 
 

i/y midi, Rémy 

é, er, ez, ed, ai bouché, boucher, nez, pied, mai 

e [en síl·laba tancada], è, ê, ai, ei sel, Hélène, rêve, aide, neige 

eu, oeu heure, oeuf 

o, au, eau bol, Paul, beau 

in, ain, ein cousin, main, plein 

un, um un, parfum 

en, an cent, ans 

qu, k, c kiosque, sac 
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f, ph café, téléphone 

ç, ss, ce, ci, ti, x ça, aussi, ceci, station, dix 

s, z, x maison, douze, examen 

je, ge je, cage 

 
 
2. Non penalizar os casos en que una grafía non teña correlato fónico (é dicir, que non se 

pronuncie); por exemplo:  
 

 a omisión da marca gráfica (que non fónica) de plural, quer sexa en substantivos ou 
adxectivos (garçons, roux) quer en conxugacións verbais (ils regardent). Si se penalizarán, 
por contra, os casos en que se produza unha distinción fónica entre o singular e o plural, 
por exemplo: travail / travaux; il va / ils vont; le / les. 
 

  a omisión do chamado "e" caduco en final de palabra, tanto sexa en substantivos (roue, 
arrivée, mode) como en adxectivos (grave) ou en verbos (il chante, il loue).  
 

 a omisión das consoantes oclusivas ou constritivas en final de sílaba non pronunciadas 
(coup, toit, pied, mis). 

 a omisión do "h" mudo ou aspirado: homme, hauteur. 
 

  a omisión de acentos que no manifesten oposición fonolóxica: île, château, hôtel.  
 

 a omisión do "r" final no infinitivo dos verbos do primeiro grupo (sempre e cando a 
grafía corresponda á mesma "realización fónica", sexa "e" aberto ou pechado): chanté, 
chantez, chantais, chantait / chanter.  
 

3. Non penalizar as consonantes dobres (por exemplo, p / pp), agás que a duplicación 
consonántica manifeste unha oposición fónica, como s / ss: case / casse.  
 
2.5. Lingua estranxeira: inglés  
 

Nos criterios de corrección da proba de inglés a ortografía NON se considera como un factor 

determinante que cumpra penalizar de xeito específico en todas as preguntas. Só se penalizará nos 

seguintes casos:  

 na pregunta número 3, porque se debe identificar unha palabra única que aparece no texto como 

sinónima da que se pide no exercicio. 

  na pregunta número 5, onde teñen que facerse unha serie de transformacións gramaticais cuxo 

resultado son soamente tres oracións  

 nas seccións 6-10 da pregunta referida a audición, onde teñen que completar con unha, dúas ou 

tres palabras.  
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Nas preguntas número 1 e 6, nas que se esixe redactar, a persoa correctora terá en conta as 

condicións do alumnado con dislexia e valorarase máis a riqueza de vocabulario, as estruturas 

gramaticais, a comprensión, a cohesión e a coherencia do texto.  
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11. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN ANTE ALGUNHAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

o Anexo 1: Actuación ante as ACIs. 

 

o Anexo 2: Organización dos Reforzos Educativos (Exento de 2º lingua estranxeira). 

 

o Anexo 3: Procedemento para a selección do alumnado proposto para FP Básica. 

 

o Anexo 4:  Procedemento para a selección do alumnado proposto para PMAR. 

 

o Anexo 5: Procedemento para a solicitude dun agrupamento Flexible. 
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ANEXO 1 
 

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ANTE AS ACIS. 
 

1. Detección de necesidades educativas especiais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Á vista dos datos anteriores, farase unha reunión de toma de decisións na que se valorará 

si se fai ou non unha ACI nunha materia concreta. Os participantes desta toma de decisións 

serán: 

 

 

 

 

 

3- A responsabilidade da elaboración do documento de adaptación curricular individualizado(DIAC), 

será do/a profesor/a da materia a adaptar, coa colaboración do departamento didáctico e o 

asesoramento do departamento de orientación. 

 

4- O alumnado con ACIs en Lingua Castelá ou Lingua Galega e en Matemáticas, recibirá un apoio por 

parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica polo que sairá da aula ordinaria durante dúas sesións 

a semana en cada materia. O traballo a desenvolver na aula de PT estará en todo momento 

coordinado co/a profesor/a da materia. 

 

 Recollida de información académica previa: apoios en educación infantil e/ou en primaria 

ou na ESO. 

 Recollida de información sobre características físicas e sensoriais, enfermidades padecidas 

ou crónicas. 

 Recollida de información sobre o contorno sociofamiliar: Profesión dos pais, nº de 

membros da familia, expectativas familiares, relacións, … 

 Recollida de información sobre características psicosociais: Nivel intelectual e aptitudinal, 

trazos de personalidade, intereses manifestados, adaptación persoal e social. 

 Nivel de competencia curricular nas materias nas que se prevé facer una adaptación 

curricular. 

 Nivel de adquisición das técnicas instrumentais básicas 

 Estratexias de aprendizaxe e estilo de aprendizaxe. 

 Profesor ou profesora da materia na que se prevé facer a ACI, co asesoramento  do seu 

departamento didáctico 

 Profesora de pedagoxía terapéutica 

 Orientador  
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5- No caso do alumnado de segundo de ESO ao que se lle vai facer unha ACI por primeira vez nunha 

materia e teña esta materia pendente de primeiro, a adaptación vaise aplicar tanto á materia de 

segundo como a pendente de primeiro. 

 

  

6- A avaliación do alumnado con ACI, deberase ter en conta o seguinte: 

 A responsabilidade da avaliación deste alumnado é do profesorado da materia adaptada. 

 A avaliación deste alumnado farase ten en conta os criterios de avaliación previstos  na ACI 

 Naquelas materias nas que o alumnado traballa ca profesora de pedagoxía terapéutica a 
avaliación farase de forma conxunta entre o profesorado da materia e a profesora de 
pedagoxía terapéutica. 

 A xefatura organizará as datas de avaliación do alumnado con ACIs que sempre serán antes 
que a data de avaliación do grupo. 
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ANEXO 2 

ORGANIZACIÓN DOS REFORZOS (Exentos da 2º Lingua estranxeira). 

(Circular 8/2009) 

 

 

 

 

 

 
 No horario da materia de francés da que quedan exentos, recibirán un programas de reforzo 

baseado nos mínimos esixibles e que será elaborado polo seminario de Lingua Galega ou  Lingua 
castelá e Matemáticas para o curso que corresponda.  

 
 A temporización dos contidos impartidos neste horario, será similar ao que na aula ordinaria se 

sigue para as materias reforzadas.  
 

 A decisión para que un alumno ou alumna de 1º de ESO reciba este reforzo se tomará nunha 
reunión na que estarán presentes o profesorado das materias citadas, os membros do 
Departamento de Orientación e o/a Xefe/a de Estudos.  
 

 A selección do alumnado de 1º de ESO farase na primeira quincena de clase por medio dunha 
avaliación inicial na que tanto o profesorado de Matemáticas, Lingua Galega ou Lingua Castelá 
e por outra parte o Departamento de Orientación farán unha valoración das capacidades e 
competencia curricular do alumnado de novo ingreso, no caso de 2º de ESO a selección do 
alumnado que estará incluído nesta medida de apoio farase o final de curso para prever a 
organización do curso seguinte,  
 

 A inclusión nun programa de reforzo terá carácter flexible podéndose incorporan alumnado 
cando o profesorado o considere oportuno e tamén dando por terminado esta medida de apoio 
cando se dea por acadados os obxectivos previstos co reforzo.  

 
     Profesorado:  

o O profesorado que imparte o reforzo de lingua será  preferentemente, o profesorado dos 
departamentos de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, Inglés, Francés , 
outra Lingua Estranxeira, Latín e Grego.  

o O profesorado que imparte o reforzo de matemáticas será preferentemente, o profesorado 
de Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía.  

 

 

 
 
 

Consiste na posibilidade de  declarar exento da materia de 2º lingua estranxeira ao alumnado 
de 1º e 2º da ESO que reúna algunha das seguintes condicións:  

o Alumnado de 1º curso que accede á Educación Secundaria Obrigatoria por imperativo 
legal.   

o Alumnado que repita 1º curso. 
o Alumnado que promociona a 2º curso sen superar todas ou algunha das áreas 

instrumentais ou aquel que repita 2º curso, poderá seguir un programa de reforzo con 
atribución horaria.  
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ANEXO 3 

 
PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE ALUMNADO PROPOSTO PARA FP BÁSICA  

1- Elaboración dunha lista de alumnado que teña dificultades no seu rendemento académico e que 

ademais, reúna as condicións previstas na lei para o  ingreso nunha FP Básica.  

 

2- A vista dos datos anteriores farase unha reunión de toma de decisións formada polo profesorado 

da xunta de avaliación, xefatura de estudos, orientador e profesora de pedagoxía terapéutica (no 

caso do alumnado de 2º de ESO), na que se decidirá quen vai ser proposto para  cursar unha FP 

Básica. Esta decisión será tomada por maioría simple na votación feita polo profesorado presente 

na reunión e seguindo a normativa vixente. 

3- Comunicación da decisión adoptada ao alumnado proposto e as súas familias e solicitude as 

mesmas da constancia escrita de ter sido informada da adopción de esta medida e o seu acordo ca 

mesma.  

4- Elaboración da documentación para solicitar a inspección educativa o ingreso do alumnado 

seleccionado para cursar FP Básica, esta documentación incluirá: 

 Solicitude (a cumprimentar polo/a solicitante). 

 

 Consello orientador, feito polo/a titor/a co asesoramento do orientador e asinado polo 

director/a, titor/a e orientador, que incluirá: 

o O grao de adquisición das competencias básicas do alumno ou da alumna. 

o O grao de logro dos obxectivos xerais. 

o As dificultades de aprendizaxe presentadas. 

o As medidas de atención á diversidade aplicadas. 
o Os motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno ou 

alumna se integren nun programa de cualificación profesional inicial. 
 

 Consentimento de incorporación a FP Básica (asinado pola familia ou representantes legais do 
alumno/a). 
 

 Comunicación de incorporación a FP Básica (asinada polo director/a e a secretario/a do centro). 
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ANEXO 4 
 

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE ALUMNADO PROPOSTO PARA P.M.A.R.  

 
 
1- Elaboración dunha lista de alumnado que teña dificultades no seu rendemento académico 
e que ademais, reúna as condicións previstas na lei para o  ingreso nun PMAR.  
 
2- A vista dos datos anteriores farase unha reunión de toma de decisións formada polo profesorado 
da xunta de avaliación, xefatura de estudos, orientador e profesora de pedagoxía terapéutica (no 
caso do alumnado de 2º de ESO), na que se elaborará unha lista co alumnado proposto para PMAR 
no curso seguinte. Esta decisión será tomada por maioría simple na votación feita polo profesorado 
presente na reunión e seguindo a normativa vixente. 
 

3- Comunicación da decisión adoptada ao alumnado proposto e as súas familias e solicitude as 

mesmas da aceptación por escrito da súa participación no PMAR.  

4- Elaboración da documentación para solicitar a inspección educativa o ingreso do alumnado 

seleccionado, no PMAR do vindeiro curso académico, a documentación incluirá: 

o Proposta do profesorado titor para que o alumno se escolarice nun PMAR. 

 

o Acta da reunión de toma de decisións. 

 

o Informe psicopedagóxico elaborado polo orientador. 
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ANEXO 5 

PROCEDEMENTO PARA ORGANIZAR OS AGRUPAMENTOS FLEXIBLES. 
 
 
1- Coñecemento da dispoñibilidade horaria do profesorado para facer o desdobramento que implica 
un agrupamento flexible. 
 
2- Valoración da conveniencia de facer un agrupamento flexible nun curso determinado. Esta 
decisión tomarase na Comisión de Coordinación Pedagóxica a vista dunha proposta feita polo 
equipo directivo despois de analizar as necesidades de cada curso 
 
3- A vista dos datos anteriores farase unha reunión de toma de decisións formada polo profesorado 

das materias nas que vaise facer o agrupamento, xefatura de estudos, profesora de pedagoxía 

terapéutica e orientador, na que se elaborará unha lista co alumnado seleccionado para 

agrupamento nas materias acordadas. 

4- A decisión sobre si o agrupamento se fará nun grupo ou nos dous, vai a estar supeditada tanto as 

necesidades específica detectadas en cada curso académico como a  dispoñibilidade horario do 

profesorado. 

5- Comunicación da decisión adoptada ao profesorado dos grupos. 

6- Elaboración da documentación para solicitar a inspección educativa a autorización para formar o 
agrupamento específico. 
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