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 1.-XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 
 

 

 O plan xeral de atención á diversidade é o documento no que se articula a 

atención á diversidade á que se refire o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, 3 de 

maio, de educación. 

 

 Este plan xeral pretende como primeira finalidade a formación integral do 

alumnado susceptible de medidas de atención á diversidade tanto ordinarias coma 

extraordinarias, tamén pretende o máximo logro das capacidades expresadas nos 

obxectivos das distintas etapas educativas e contribuir á adquisición por parte dos 

alumnos/as do ensino básico das competencias básicas. 

 

 O Plan diseñarase para o un curso escolar, tomando como referencia as 

necesidades detectadas no centro e as accións prioritarias das dificultades 

detectadas,formará parte da Programación Xeral Anual contribuíndo a desenvolver 

os obxectivos establecidos nela. Terá un caracter emerxente sendo suceptible de 

cambios en función das necesidades que vaian xurdindo.No seu desño seguirase o 

decreto enriba mencionado na súa Sección 3, artigos 10,11,12 e 13. 

 

 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,é decir,será o soporte que 

axude a articular propostas educativas diversas coas necesidades reais do alumno/a 

singular e único, e de cuxo axeitado axuste á pluralidade vai depender a eficacia e 

a calidade da acción formativa que se desenvolve no Centro educativo. 

 

 Por outra banda no presente curso, marcado pola situación sanitaria que 

estamos a vivir a partires do COVID-19, o PAD debe servir como marco que garanta 

a atención educativa aos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo 

en calquera escenario posible, xa sexa en ensino presencial, semipresencial ou a 

distancia. 

 

 O IES Francisco Aguiar é un centro de ensino público dependente da 

Consellería de Cultura e Educación, sito no concello e vila de Betanzos. 

 

 O alumnado adscrito ó centro procede do CEIP Francisco Vales Villamarín de 

Betanzos. Polo tanto o alumnado que se incorpora á ESO procede de Betanzos e os 

concellos de Paderne e Coirós. Algúns alumnos veñen de Miño, Bergondo e Oza dos 

Ríos. 
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Para estudar Bacharelato ademais dos alumnos citados enriba o alumnado procede 

dos Institutos de Abegondo, Bergondo, Miño e Monfero. En menor medida 

proceden de Aranga e Oza dos Ríos. 

 

 O alumnado do Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espacios Comerciais 

procede de moi diversos lugares, aínda que maioritariamente a zoa de influencia é 

de Betanzos. Este curso haberá 17 alumnos/as no primeiro curso e 6 alumnos/as no 

2º. 

  

 Este ano a distribución por cursos é a seguinte: 

. 

1º da ESO conta con 4 grupos e un total de 106 alumn@s 

2º da ESO, 4 grupos e un total e un total de 103 alumn@s 

3º da ESO,  4 grupos e un total e un total de 101 alumn@s 

4º da ESO, 4 grupos e un total e un total de 98 alumn@s 

No caso do Bacharelato, contamos con 5 grupos no 1º curso e 5 en 2º, cun total duns 

220 alumn@s. 

Por último, na FP, o centro imparte clase a un grupo en cada un dos cursos do 

CSXVEC 

O número de profesores é de 62, á espera de recibir algún docente para reforzo a 

través do programa ARCO 

 

De todo o alumnado hai 18 alumnos/as de nacionalidade distinta á española, cinco 

con fala hispana,un británico, unha de Ucrania, unha marroquí, unha portuguesa, 

catro romanesas, catro brasileñas e un senegalés.tod@s con coñecemento de 

español en maior ou menor medida. 

O Centro está distribuido en tres edificios, no central ubicaríase todo o alumnado 

da ESO e nos anexos Bacharelato e o Ciclo Superior. 

 

A maioría dos grupos baixa dos trinta alumnos/as,salvo en bacharelato. 

 

O centro ten en elaboración o Proxecto Educativo , ten elaborado o Plan de 

convivencia, o Plan TIC, o plan lector , ten aprobado o proxecto de mellora de 

biblioteca e está inmerso en distintos proxectos como EDIXGAL, Clube de 

lectura ,Clube da Ciencia, Plan Proxecta, etc.  

2.-IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

 

 Nesta fase  analizarase a información recollida e estableceranse hipóteses 

de resposta educativa, en ocasións será necesaria a colaboración de mais 

especialistas (profesorado en xeral, profesor de P.T., especialistas dos Concellos , 

do EOE, etc) 

 

 O proceso de identificación e valoración das necesidades educativas especiais 

do alumnado debe estar guiado polos seguientes criterios: 

mailto:tod@s
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 A identificación das necesidades educativas especiais é un proceso que 

debe inicialo o profesor - titor, que recolle información relevante sobre 

o que o alumno/a é capaz de facer respecto ó currículo escolar do ciclo 

ou nivel. O orientador proporcionará ó profesor/a – titor/a orientacións 

e instrumentos de observación e recollida desta información. 

 

 A valoración psicopedagóxica das necesidades educativas especiais terá 

un marcado carácter funcional. Tenderá a identificar as necesidades 

específicas do alumnado en términos educativos y referidos ó currículo 

escolar. 

 

 O currículo escolar é o referente básico para a identificación e valoración 

das necesidades educativas especiais e para a determinación 

dos servicios específicos que nun momento determinado un alumno puidera 

necesitar. 

 

 

 Da detección e valoración dos alumnos deduciranse, polo tanto, as 

necesidades educativas que teñen e os recursos personais e materiais que necesita, 

as orientacións psicopedagóxicas, logopédicas e médicas pertinentes e a proposta 

sobre a modalidade de escolarización. Será requisito necesario, á súa vez, para a 

elaboración de medidas curriculares extraordinarias. 

 

 Cando o alumnado sexa de procedencia estranxeira aplicarase un plan de 

acollida a alumnado inmigrante do noso Centro , nel contémplase a elaboración de 

fichas identificativos, pásase por entrevista con alumnado e familiar do alumnado 

onde se facilita toda a información sobre o Instituto,…horarios , instalacións, 

servicios externos,oferta educativa…etc. Todos istes datos irán acompañados 

dunha valoración sobre os coñecementos , tanto do idioma coma de áreas 

instrumentais en xeral para a súa posterior ubicación nun curso determinado, como 

consecuencia desta avaliación concretaranse as medidas de atención específicas 

que sexan precisas- para tomar estas medidas sempre será necesario que o centro 

conte cos recursos oportunos de profesorado, instalacións, material… 

 

Dadas as circunstancias excepcionais que estamos a seguir vivindo, este curso é 

importante ter en conta os informes individualizados de cada alumno realizados ao 

remate do curso 20/21. Estes informes recollen a situación de cada alumn@ en 

relación á súa formación académica poñendo a atención naquelas dificultades que 

poida atopar este curso por mor da situación de ensino non presencial vivido. 

Motivo polo que tamén son todavía, se cabe, máis importantes as avaliacións inicias 

deste curso. 

 

Aquel alumnado de nova matrícula procedente do remate de Primaria recabarase 

toda a información a través de: 



CURSO 2021-2022  

 

 

 Información aportada polo/a orientador/a do Centro de procedencia, a 

través de entrevistas previas. 

 

 Revisaranse todos aqueles informes achegados ó Centro e que poideran dar 

motivo a tomar algún tipo de medida específica. 

 

 Accederase ós expedientes académicos de Primaria para revisar aquelas 

áreas que susciten interés. 

 

 Entregaranse fichas de observación ó titor/a para identificación dalgún tipo 

de dificultade. 

 Informe individualizado de final de curso 

 

 Unha vez detectadas as dificultades informarase ó profesorado implicado 

para tomar as medidas oportunas. 

 

 TEMPORALIZACIÓN: Setembro, Outubro...coincidente coa avaliación inicial. 

 

  

3.-OBXECTIVOS 
 

Entre os obxectivos a acadar cabe destacar os seguintes: 

 

 Servir de referente para que o centro poida concretar anualmente o axuste 

da resposta educativa ás necesidades que presenta o alumnado en función dos 

recursos dispoñibles. 

 

 Articular as distintas medidas, plans e actuacións de atención á diversidade. 

 

  Segundo se recolle nas Instrucción do 30 de xullo de 2020, 

 

  Reforzar as actuacións dirixidas á identificación das necesidades 

educativas ocasionadas pola pandemia en coordinación coas persoas titoras. 

 

 Establecer medidas e programas para establecer estas necesidades. 

 

 Contribuir ao coidado do benestar da comunidade educativa.DOG 

 

 Proporcionar asesoramento pedagóxica aos docentes para axustar o seu 

labor nun escenario de ensino non presencial. 

 

 Facer posible unha transición harmónica entre etapas posibilitando unha 

maior coordinación entre centros. 
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 Identificar as necesidades e adecuar a resposta educativa ás diferentes 

características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e 

 intereses, e situacións sociais e culturais do alumnado. 

 

 Promover a adopción de medidas que favorezan a acollida e a inserción do 

alumnado inmigrante e daquel que se atope nunha situación de risco de abandono 

escolar. 

 

 Implementar medidas ordinarias e extraordinarias, organizativas e 

curriculares necesarias para a consecución das competencias básicas e os 

obxectivos das diferentes etapas educativas. 

 

  Priorizar aquelas medidas destinadas ao alumnado que presenta 

necesidade específica de apoio educativo (alumnado con necesidades educativas 

especiais, dificultades de aprendizaxe, incorporación tardía ao sistema educativo, 

cunhas condicións persoais ou de historia escolar moi desfavorables). 

 

 Priorizar as actuacións e medidas de carácter preventivo e de detección 

temperá, así como as de carácter ordinario fronte ás de carácter extraordinario. 

 

 Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e 

innovación, así como o intercambio de experiencias no ámbito da atención á 

diversidade. 

 

  Fomentar a participación e coordinación dos equipos docentes na adopción 

e desenvolvemento das medidas. 

 

 Fomentar a implicación doutros sectores da comunidade educativa: 

alumnado (titoría entre iguais, mediación), persoal non docente e familias. 

 

  Establecer procedementos de comunicación adecuados para garantir a 

información e participación das familias do alumnado. 

 

 Coordinar actuacións e establecer canles de comunicación cos centros 

adscritos e outros servizos externos ao IES. 

 

 Identificar, a través dunha avaliación interna, a eficacia da atención á 

diversidade ao finalizar cada curso escolar e aqueles aspectos que precisan 

mellorar. 

 

 

 

 



CURSO 2021-2022  

 

 4.-ACTUACIÓNS ,MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 

DETERMINACIÓN DO ALUMNADO OBXECTO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

A detección precoz das necesidades educativas posibilitará ao alumnado a 

superación das súas dificultades e permitirá unha mellor planificación do centro 

no que respecta aos recursos humanos. 

Os instrumentos dos que nos serviremos para detectar as necesidades do 

alumnado son os seguintes: 

 

 Informes facilitados polos centros de procedencia no caso do novo 

alumnado, no marco do plan de acollida establecido. 

 Resultados das avaliacións finais (ordinaria e extraordinaria), que nos 

permitirán elaborar previsións para o seguinte curso especialmente no que 

respecta ás medidas organizativas. 

 Avaliación inicial: será o punto de referencia para a toma de decisións 

relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas 

de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno 

ou alumna. 

 

 Incidirase na obtención de información sobre os coñecementos previos do 

alumnado en cada unha das materias, no grao de desenvolvemento das 

competencias básicas e no análise dos informes persoais da etapa ou curso 

anterior, completada coa información obtida a través da persoa titora. 

 

 A observación do alumnado na realización de actividades na aula, así como 

os traballos individuais e de equipo, facilitará a detección de necesidades 

educativas e de problemas de integración. 

  A avaliación continua: terá carácter formativo e orientador, permitindo 

detectar as dificultades no momento que se producen, e, en consecuencia, 

incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que 

permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o 

proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

 

Realizado o proceso de detección de necesidades levarase a cabo o reforzo 

educativo correspondente ou o apoio necesario. De resultar insuficientes, 

recorríase a outras medidas de carácter extraordinario segundo cumpra: 

adaptación curricular individualizada, desdobres... 
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PERSOAL RESPONSABLE DO PROCESO 
 

O equipo docente do/a alumno/a e especialmente o titor, quen reunirá toda a 

información. 

Na toma de decisións das medidas oportunas participará activamente o 

departamento de orientación en consonancia cos criterios da dirección. Ademáis 

das directrices da comisión de coordinación pedagóxica, da que forma parte este 

departamento 

 

TIPO DE ALUMNADO A CONSIDERAR. 

 

Todo o alumnado é susceptible nun ou noutro momento de ser obxecto dalgunha 

medida, dada a complexidade e variabilidade da evolución persoal, en todo caso 

podemos delimitar algunhas das situacións a considerar: 

 

 Discapacidades (visuais, auditivas, motoras, …) 

  Dificultades no manexo das técnicas instrumentais. 

 Problemas no ritmo de aprendizaxe. 

 Problemas derivados de situación de saúde. 

 Avaliación negativa nalgunhas das áreas da etapa precedente. 

 Promoción de curso sen ter superadas todas as materias. 

 Dificultades de aprendizaxe. 

  Repetición de curso na ESO. 

 Alumnado inmigrante. 

 Sobredotación ou altas capacidades. 

  

 Enfermidade cronificada 

 

 Alumnado con problema de conducta 

 

 Alumnado con procedencia de condicións sociais desfavorecidas. 

 

 Alumnado susceptible de discriminación por etnia , orientación sexual.. 

 

Alumnado que poidera estar sendo extorsionado ou ben con historia persoal 

de  maltrato e / ou abusos. 

 

Alumnado con dificultades de conexión a internet ou falta de equipos 

informáticos. 
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 Alumnado afectado emocionalmente por calquera motivo. 

  

 Alumnado que poida precisar atención no domicilio, presencial ou virtual. 

 

Alumnado con necesidade de aplicación de protocolo de identidade de 

xénero. 

 

 

CASO PARTICULAR DO ALUMNADO INMIGRANTE 

 

Serán obxecto de medidas de carácter organizativo e pedagóxico nos seguintes 

supostos: 

 

 Descoñecemento das dúas linguas oficiais da nosa comunidade autónoma, 

galega e castelá. 

  Desfase curricular de dous cursos ou máis, con respecto ao que lle 

correspondería pola súa idade. 

  Presentar graves dificultades de adaptación ao medio escolar debidas a 

razóns sociais ou culturais. 

 Ser alumnado de orixe estranxeira, aínda que non presente as necesidades 

sinaladas. 

 

 MEDIDAS: 

  Medidas de orientación e acción titorial que incluirán plans de acollida así 

como de seguimento do seu proceso de integración escolar por parte do titor/a, 

coa axuda, se é o caso, do departamento de orientación. 

 Medidas de atención escolar de tipo curricular: 

 Reforzo educativo 

 Adaptacións curriculares 

 Este alumnado será obxecto de avaliación inicial no momento da súa 

incorporación ao centro, e os resultados da mesma condicionarán o nivel no que 

debe ser escolarizado.    

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e 

á consecución das competencias básicas e dos obxectivos da ESO. Non poderán, 

en ningún caso, supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar os 
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devanditos obxectivos e a titulación correspondente. 

 

 

 

 

  MEDIDAS CURRICULARES 

 
 

A.- DE CARÁCTER ORDINARIO 

 

Son todas aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescriptivo, sen 

alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, 

competencias e estándares de aprendizaxe, ao contexto sociocultural do centro. 

A finalidade destas medidas é dar resposta ás diferenzas na competencia 

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

aprendizaxes para facilitar a consecución dos obxectivos e competencias 

establecidas nas distintas etapas. 

 

1. Titoría 

 

Constitúe unha axuda á individualización do proceso de ensinanza aprendizaxe de 

cada alumno/a. O titor/a pode chegar a un coñecemento máis fondo das 

aptitudes e capacidades do alumnado, dos seus intereses e motivacións, así como 

do seu grao de responsabilidade. Este coñecemento será o punto de partida para, 

en colaboración co resto de profesores/as do grupo e co Dep. de Orientación, 

deseñar estratexias para lograr actitudes positivas cara ó estudio e ós 

compañeiros, hábitos de traballo e comportamentos socialmente adecuados. No 

presente curso dispoñemos de 29 titorías, distribuídas, nas etapas con horario de 

titoría específico, do seguinte xeito 

 

 1º ESO  4 

 2º ESO  4 

 3º ESO  4 

 4º ESO  4 

 1ºBAC  5 

 2º BAC  5 

 1º   C.F.S. 1 

 2º   C.F.S. 1 

 

Nos catro últimos niveis non teñen hora lectiva de titoría. 
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2. Reforzo educativo 

 

Entendemos que o RE é a medida máis inmediata para atender ás dificultades. de 

aprendizaxe e debe ser sempre previa a calquera outra medida de atención. 

Levarao a cabo o profesor de área no seu grupo clase. É unha medida ordinaria 

que afecta ós elementos non prescritivos do currículo, é dicir, a todo o que 

conforma a opción metodolóxica de cada profesor: secuenciación e organización 

dos contidos, tipos de actividades, formas e instrumentos de avaliación e 

agrupamentos na aula. 

Será elaborado polo profesor/a que imparte a área, e desenvólvese no contexto 

ordinario da aula. 

Os destinatarios será aquel alumnado con dificultades para seguir o proceso 

ordinario do grupo-clase. 

 

  

3. Apoios 

 

É un reforzo realizado por outro profesor. Así, pois, algunhas actividades de RE 

pódeas realizar o profesor/a de área no seu grupo de clase, mentres que outras 

poden requirir a intervención de profesores especialistas de apoio (profesor/a de 

PT  e/ou doutros profesores. 

Os apoios realizaranse fundamentalmente nas áreas instrumentais: lingua e 

matemáticas. 

Os pais/nais dos alumnos e alumnas que reciban apoio serán informados das 

medidas que se van adoptar e dos obxectivos que se pretenden conseguir. O 

responsable de facilitar esta información é o titor/a, en colaboración, se é o caso, 

co departamento de orientación (DO). 

 

Neste curso teremos apoios coa seguinte distribución: 

 

 

 

 

Destinatarios: ANEAE 

 

4. Recuperacións. 

 

É unha medida de reforzo que se aplicará ao alumnado que promocione de curso 

sen ter superado todas as materias,  Seguirán un programa destinado a recuperar 

as aprendizaxes non adquiridas 

O alumnado con pendentes deberá superar a avaliación correspondente ao 

devandito programa. 

 

Os Departamentos a principio de curso establecerán os criterios e mecanismos de 

recuperación, no seu caso, desas materias. 
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5. Programas de tratamento personalizado. 
 

Vai dirixido a alumnado con necesidade  de apoio no ámbito educativo . É un 

conxunto de medidas destinadas á atender necesidades particulares de alumnos 

que presenten dificultades para o seu progreso académico. 

Contémplase os programas específicos individualizados para atender necesidades 

dos alumnos que están a repetir algún dos cursos da secundaria obrigatoria ao 

abeiro da Circular 8/2009. existe a posibilidade, no caso de alumnos matriculados 

en 1º ou 2º de recibir reforzo educativo. 

 

 

6. Optatividade 
 

É unha medida de atención á diversidade da ESO que favorece a personalización 

do currículo, de acordo coas capacidades e necesidades educativas do alumnado, 

co fin de adaptarse ós diferentes estilos de aprendizaxe, de motivar partindo dos 

intereses individuais e facilitar unha transición á vida adulta. A optatividade na 

educación obrigatoria concéntrase en terceiro e cuarto da ESO 

fundamentalmente. 

En terceiro pódense elixir ademais da primeira lingua estranxeira, nunha das 

seguintes optativas: 

 

 A outra lingua estranxeira - Francés- 

 Cultura clásica 

 

 En terceiro, ademáis, inician a elección do itinerario académico ao optar, 

ben por matemáticas académicas ou aplicadas. 

 

 E en 4º será determinante o itinerario elexido para as opcións de futuro 

académico do alumnado – Ensinanzas académicas e Ensinanzas aplicadas. Ainda 

que existe a posibilidade de acceder indistintamente a estudos postobrigatorios 

de FP ou Bacharelato por calquera das vías, é máis complexo tanto conseguir a 

admisión como acadar o ritmo de traballo dende o inicio. 

 

7.Desdobres e reforzo de Inglés 

 

Para poder traballar dun xeito mais individualizado e optimizador para a lingua 

inglesa créanse grupos de reforzo nos primeiros cursos e desdóbranse en cursos 

mais altos. 

Tamén contarán cun lector para a aprendizaxe da fala inglesa. 
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8.-Seccións bilingues: 

 

No caso do noso Centro temos unha en 3º de ESO ,ofértase matemáticas con 

Inglés e Música.e unha en 4º de ESO de matemáticas con inglés. 

 

 

9.-Programa de transición de etapa de Primaria á Secundaria Obrigatoria e 

acollida do alumnado . 

 

 O paso do alumnado de primaria a secundaria representa un cambio 

importante para el e para as súa familia. Significa o aumento do número de 

profesores por curso, o cambio de estilo de traballo dos seus profesores. 

Actuacións: 

 - Unha vez comezado o curso, reunión de cada titor/a, por niveis, cos seus 

alumnos/as para realizar presentacións e explicar a organización do ciclo, 

normativa, características da educación secundaria obrigatoria... 

 - Ao longo do mes de outubro reunión do equipo directivo e titores coas 

familias para informar dos aspectos máis relevantes da etapa: : organización do 

centro, horarios de atención ás familias, normas básicas, horario de clases, 

actividades extraescolares, funcións do Departamento de Orientación, etc. Estas 

reunións realizaranse  preferentemente por medios telemáticos ou por medios de 

recursos de visualización en diferido, cumprindo co Protocolo COVID 

– Realización de avalicións e entrevistas por parte do Departamento de 

Orientación para pedir/comunicar información a pais e profesores. 

–  Aplicación, polo profesorado de cada área, das probas iniciais de avaliación 

do nivel de competencia curricular que se valorarán na avaliación inicial realizada 

en outubro. 

  

10.-Aula de atención educativa e convivencia 

 

 Medidas de actuación destinadas á convivencia, aula á que acude aquel alumnado 

que por motivos diversos actuaron en contra da norma do Centro. 

 

Neste capítulo sería conveniente reflexionar que para que a atención á diversidade 

sexa efectiva e de calidade, as actuacións da administración educativa deben ser 

craras e concretas , respeitando sempre os seis puntos básicos reflectidos no 

Capítulo 2º, Sección 1 do decreto 229/2011 sobre atención á diversidade polo que se 
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rexe este plan,sen obviar, por suposto, o Artigo 7 do DECRETO 86/2015, de 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

11. Atención alumnado programa ARCO 

 

Entrará na aula de todos os primeiros e segundos de ESO unha profesora de 

Pedagoxía Terapéutica para prestar apoio a alumn@s destos grupos. 

 

 

 ACTUACIÓN DO CENTRO: 

 

 1.- Tomará as decisións e adoptará as medidas que optimicen a acción 

educativa, respondan ás necesidades do alumnado e contribúan á consecución das 

competencias e dos obxectivos das diferentes etapas e  ensinanzas. 

 

 2.- Deseñará e poñerá en práctica accións preventivas e de detección 

temperá, garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado  á 

realidade de cada alumno/a. 

 

 3.- Concretará e desenvolverá os principios de atención á diversidade nas 

decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de xestión de centro. 

 

 4.-Denvolverá, de selo caso, medidas de tipo curricular, relacional e 

organizativo para promover a convivencia e non discriminación. 

 

 5.-Optimizará a organización dos recursos do centro para atender e dar 

resposta ás necesidades de todo o alumnado no proceso educativo. Velarán polo 

acceso de todos o alumnado aos medios tecnolóxicos necesarios no caso de ser 

necesario 

  

 6.-Potenciará a acción titorial e orientadora. 

 

 7.-Promoverá a implicación das familias do alumnado. 

 

 8.-Impulsará a participación do profesorado en actividades de formación e 

innovación, así coma o intercambio de experiencias no ámbito da  atención á 

diversidade. 

 

 9.- Adoptará , no ámbito da súa autonomía , cantas outras actuacións 

favorezan a atención á diversidade do alumnado, contando, cando cumpra, coa 

correspondente autorización. 
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B  .MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: 

 

 Son as actuacións dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas que 

requiren cambios organizativos e modificacións curriculares significativas, 

aplicaranse unha vez esgotadas  as de carácter ordinario ou por resultaren éstas 

insuficientes. 

 Para a súa aplicación necesitarán a autorización da dirección do centro, da 

inspección, da xefatura territorial e, se é o caso, informe xustificativo do 

correspondente servizo de orientación. 

Medidas de aplicación no Centro: 

 a)Adaptacións curriculares, fundamentalmente en 1º e 2º da ESO,e 

dúasen 3º de ESO, neste curso hai unha previsión de  6 ACIs, 

  a.1.-Obxectivo: medida extraordinaria de carácter curricular dirixida 

a alumnado considerado como NEAE ou NEE que precisen modificacións 

sustanciais do currículo de referencia unha vez esgotadas outras medidas 

ordinarias de atención educativa. Serán elementos susceptibles de modificación 

os obxectivos, que poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, 

complementados ou ampliados, se é o caso; os contidos , estándares de 

aprendizaxe e avaliación. 

  a.2.-Alumnado: de calquera nivel da ESO que trala correspondente 

avaliación psicopedagóxica se considere que ten necesidade de apoio educativo, 

ben por NEE, altas capacidades intelectuais, dificultades específicas de 

aprendizaxe, incorporación tardía , condicións persoais ou historial escolar moi 

desfavorable. 

 

 b)Exención de 2ª Lingua estranxeira para aquel alumnado con dificultade 

na área das Linguas, ou ben con dificultades de aprendizaxe en xeral- Nos 1ºs 

cursos. 

 

 c)Exención da cualificación da Lingua Galega para aquel alumnado 

procedente doutra comunidade autónoma ou doutro país. 

 

 d)Apoio da profesora de Pedagoxía Terapéutica. 

  d.1.-Definición:  a profesora tén , aparte das funcións que lle 

competen como membro do Departamento de Orientación, a de participar na 

avaliación inicial e naquelas avaliacións que afecten a aquel alumnado de NEAE, e 

de colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACIs , a atención directa 

a alumnado de NEAE, en canto a éstas, que son as que nos competen neste 
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apartado, serán intervencións deseñadas polo departamento de orientación, en 

colaboración co profesorado da materia obxecto de apoio e do titor/a do grupo ao 

que pertence o alumno/a. 

  d.2.- Alumnado:  Alumnado con Necesidade Específica de Apoio 

Educativo  que sexa obxecto dalgunha medida extraordinaria de atención. A 

cualificación , no caso das ACIs será responsabilidade do profesorado de área. 

 e) Neste curso reformularemos a atención á diversidade nos primeiros 

cursos. Pásase a facer clases menos numerosas pero máis heteroxéneas, onde se 

distribúe todo aquel alumnado susceptible de tomar medidas , tanto ordinarias 

coma extraordinarias. Tendo en conta a necesidade de reducir o número de 

alumnos na medida do posible para cumprir coas distancias esixidas nos protocolos 

COVID.estas medidas poderían restar a interacción e axuda mutua entre o 

alumnado. 

 

5.- CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A 

APLICACIÓN DAS MEDIDAS. 

 

 No comezo de cada curso o departamento de orientación analizará os datos 

recabados sobre atención á diversidade do curso anterior. Especialmente 

relevantes os informes individualizados do final de curso 20/21. 

 Baseándose nestos, proporá ao alumnado susceptible de aplicación dalgunha 

das medidas propostas anteriormente. 

 Informará da necesidade do profesorado que podería executar os programas 

anteriores e en colaboración coa dirección do Centro asesorar sobre a 

ubicación e recursos materiais necesarios. 

 

6.-CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN 

RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO 

 

 Ademais das sinaladas nos cadros que describen as diferentes medidas, cabe 

sinalar as seguintes: 

 

-TITOR/A E EQUIPO DOCENTE 

 

 Realizar a avaliación inicial a comezos de cada curso, coa finalidade de 

adecuar as ensinanzas de cada materia ás características do alumnado. 

 

 Facer un seguimento xeral dos procesos de ensino-aprendizaxe do 
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alumnado para detectar as dificultades e as necesidades educativas coa finalidade 

de articular respostas educativas coherentes e demandar, no seu caso, os 

oportunos asesoramentos, reforzos e apoios. 

 

 Coordinar coa Xefa do Departamento de Orientación a intervención 

educativa do alumnado que presente necesidades específicas de apoio educativo. 

así como, co especialista en PT os apoios a alumnado do eu grupo, de ser o caso. 

 

 Coordinar cos demais profesores do grupo o axuste dos programas, 

especialmente no referente ás respostas educativas ante as necesidades máis 

específicas de reforzo e apoio. 

 

 Promover un contexto de colaboración coa familia, intercambiando 

información relevante que afecte á educación dos seus fillos/as. 

 

 

PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA DE APOIO ÁS 

NECESIDADES EDUCATIVAS . 

 

 Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á Educación 

Secundaria Obrigatoria e, cando cumpra, naquelas sesións de avaliación que 

afecten ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 

 Colaborar, xunto coa Xefa do Departamento de Orientación e o titor do 

alumno/a, na organización da atención do alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo. 

 

 Impartir atención docente directa ao alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo. 

 

 Axudar ao profesor/titor e/ou de materia na identificación de posibles 

necesidades educativas do seu grupo. 

 

  Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións 

curriculares significativas (ACS), así como daquelas outras nas que imparte 

docencia. dirixidas á atención á diversidade. 

 

 Colaborar na avaliación e na determinación da metodoloxía a seguir co 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

 

 Participar, de ser necesario, co titor/a nas reunións coas familias do 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
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XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 Participar na avaliación psicopedagóxica daquel alumnado que o precise, así 

como realizar o informe psicopedagóxico no que se recolla, analice e valore a 

información recollida no proceso da avaliación psicopedagóxica. (Orde do 31 de 

outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e 

alumnas con necesidades educativas especiais. DOG 19/12/1996). 

 

 Elaborar o correspondente ditame de escolarización para aqueles casos 

onde se requira unha modalidade diferente e/ou recursos extraordinarios. 

 

 Establecer a proposta de organización de atención ao alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo por parte do profesorado especialista, 

coa participación do propio profesorado de pedagoxía terapéutica. Elevar esta 

proposta á dirección do centro. 

 

 Asesorar ao equipo directivo sobre as medidas de atención á diversidade. 

 

 Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e 

detección precoz de dificultades de aprendizaxe. 

 

 Asesorar aos departamentos didácticos e ao profesorado en xeral nos 

procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das medidas 

de reforzo educativo e nas adaptacións curriculares. 

 

 Facilitar o asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 

medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo. 

 

 Así como, as funcións encomendadas nas últimas instruccións do 30 de 

xullo do presente ano, como son: 

 

 Proporcionar asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa 

práctica nun escenario de educación telemática, se é o caso. 

 

– Reforzar a detección temperá de dificultades de aprendizaxe que puido 

ocasionar a situación de confinamento vivida. 

 

– Coidar que todo o alumnado con NEAE teña acceso ao proceso de ensino 

aprendizaxe en calquera dos escenarios posibles. 
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– Velar pola atención aos diferentes modos de percibir e expresar a 

información deste alumnado garantindo a comprensión e comunicación, así como 

o axuste de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación ás 

súas circunstancias. 

 

– Colaborar no deseño e desenvolvemento de plans de recuperación de 

aspectos curriculares que se viron afectados polo confinamento. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 Dispor e poñer en marcha as medidas de atención á diversidade adecuadas 

ás necesidades detectadas e aos recursos dispoñibles. 

 

 Neste curso solicitouse  : 

 O programa ARCO, en marcha dende fai un mes e denegouse o PROA.  

 

 Coordinar todas as actuacións previstas, xunto co resto do profesorado, 

tendo en conta o establecido na proposta de concreción anual do plan xeral de 

atención á diversidade. 

 

 Velar polo cumprimento de todas as actuacións establecidas neste Plan. 

 

 

 Seguidamente especificarase os profesionais que levarán a cabo as 

medidas adoptadas: 

 

a) Profesorado ordinario para reforzos, apoios. Incorporarase a través de ARCO un 

docente de PT para 1º e 2º da ESO. 

  

b) Profesorado ordinario para ampliación ou intensificación da aprendizaxe ó 

alumnado con altas capacidades, tamén profesorado ordinario da área das Linguas 

pasará a impartir reforzo durante a Exención de Francés. 

 

 c)Profesorado de Pedagoxía Terapéutica: Para apoios permanentes, adaptacións 

de currículo , ó alumnado con necesidades educativas especiais, asociadas a 

discapacidade , e a graves trastornos de personalidade ou conducta. Este alumnado 

poderá, ademais, requerir outros recursos de apoio (logopeda, fisioterapeuta, 

coidador). O profesional incorporado a través de ARCO realizará apoio en aula, en 

1º e 2º de ESO. 

 

e) Profesorado de apoio para a atención a minorías socioculturais. 

 

f) Elaboración por parte dos distintos departamentos didácticos implicados 
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daqueles Programas ou Programacións que afecten ás medidas de atención á 

diversidade aplicadas. 

 

 

 

7.-MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS ASI COMA 

CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS ADSCRITOS OU DE 

ADSCRICIÓN. 

 

 

 Realizaranse reunións periódicas cos axentes implicados nas medidas 

propostas para os alumnos/as. 

 

 Manteranse informadas as familias daquelas accións ou modificacións que 

se poideran producir na escolarización dos seus fillos. 

 

 Alomenos trimestralmente manterase reunión co centro de Primaria de 

procedencia dos nosos alumnos/as para , entre outras cousas , estudar 

aqueles casos susceptibles dunha atención académica especial, ou 

calquera outra medida que se poidera adoptar. 

 

 Ao remate do curso escolar colaboración cos Centros de procedencia dos 

nosos alumnos/as tanto o de Primaria adscrito coma os Centros de 

Secundaria que poderían escolarizar aos seus alumnos en bacharelato. 

 

 Reunións periódicas da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 Seguemento e asesoramento ás programacións didácticas en materia de 

atención á diversidade. 

 Reunión trimestral da Comisión de Convivencia. 

 Reunións específicas do profesorado para difertentes temáticas: 

preavaliación, proposta de alumnado para FP Básica, Programas de reforzo, 

Agrupamentos... 

 

 

8.- CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS DO 

ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO. 

 

 

 Horario de titoría cos pais/nais/titores en tódalas etapas. 

 Información a principio de curso ,por parte do titora,das principais 
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características organizativas e metodolóxicas. 

 Tanto os titores como orientadora manterá informados ós pais dos 

 

 alumnos implicados nas medidas didácticas aplicadas aos alumnos/as. 

 

 Faranse reunións periódicas para intercambio de opinións sobre as 

 

  medidas adoptadas. 

 

 Faranse reunións periódicas  co profesorado de apoio , candoéste teña 

unha 

 

información máis precisa sobre as dúbidas dos pais. 

 

 Presenza dos pais/nais nos diferentes órganos colexiados: Consello 

Escolar, Comisión de Convivencia, Comisión Permanente, Comisión 

Económica. 

 

 

9.- PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU AUTORIZACIÓN DAS MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS. 

 

 

 Protocolo de información ás familias sobre intervención con alumnado 

proposto para ACI. 

 

 Protocolo de información ás familias da Exención de Francés 

 

 Protocolo de acollida alumnado estranxeiro. 

 

 Información e conformidade ás familias de que o seu fillo/a recibe apoio por 

parte do profesor de Pedagoxía Terapéutica. 

 

 Protocolo de conformidade familiar e por parte do alumno para realizar un 

Programa de FPB 

 

 Protocolo de intervención individualizado 

 

 Sempre tendo en conta o PROTOCOLO COVID para este curso 21/22 
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10.-PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN. 

 

 

 A súa finalidade é tomar decisións en relación ao seu deseño e 

desenvolvemento, é dicir, determinar a súa eficacia e introducir as modificacións 

oportunas para a súa mellora. 

Para a recollida de datos será necesario arbitrar distintos momentos e métodos de 

recollida de información: reunións de pais, CCP, xuntas da 

avaliación,departamentos didácticos, actas de avaliación, cuestionarios… 

Os datos recollidos deberán permitir coñecer o grao de consecución dos 

obxectivos plantexados e os problemas específicos relacionados coa súa 

implementación. 

Así mesmo, debe aportar información sobre os cambios necesarios para 

incrementar a eficacia de cada un dos programas e/ou medidas que o integran e 

para valorar os seus resultados. 

A avaliación permitirá: 

 

 Comprobar se os diferentes programas ou medidas que conforman o Plan 

de Atención á Diversidade acadan os seus obxectivos. 

 

 Informar sobre o seu desenvolvemento, detectando as súas limitacións e 

fortalezas e permitindo introducir as melloras necesarias. 

 

Para iso teremos en conta os seguintes indicadores: 

 

 Adecuación das estratexias e instrumentos utilizados. 

 

 Nivel de participación da comunidade educativa en xeral. 

 

  Nivel de participación do D.O. 

 

 Grao de adecuación das diferentes medidas que conforman o plan ás 

necesidades detectadas. 

 

 Grao de eficacia na identificación das necesidades reais. 

 

 Adecuación dos recursos humanos e materias ás necesidades detectadas. 

 

 Participación e implicación da comunidade educativa no desenvolvemento e 

avaliación do PXAD. 

 

 Grao de aplicabilidade dos protocolos. 
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  Consecución dos obxectivos propostos. 

 

 Grao de satisfacción dos implicados (alumnos/as, profesores/as e 

familias). 

 

  

 

 

11.-RELACIÓN LEXISLATIVA SOBRE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

 

 Decreto 324/96, de 26 de xullo, (DOG 9 agosto 1996) polo que aproba o 

Regulamento orgánico e establece organización e funcionamento dos 

institutos de educación secundaria. 

 Decreto 120 / 98 ,do 23 de abril, (DO 27 abril 1998) pola que se regula a 

orientación educativa e profesional. 

 Orde de 24 xullo 1998 (DOG 31 xullo 1998)pola que se establece a 

organización e funcionamento da orientación educativa e profesional 

 Circular 9/1999 da Dirección de Ordenación Educativa e Formación 

Profesional (Agrupamentos Flexibles) 

  Real Decreto 943/2003, de 18 de xullo, (BOE 31-7-2003) polo que se 

regulan as condicións para flexibiliza-la duración dos diversos niveis e 

etapas do sistema educativo para os alumnos superdotados 

intelectualmente. 

 Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención 

á diversidade para o alumnado de ESO. 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, (DOG 25 maio 2010)para o plurilingüismo 

no ensino non universitario de Galicia. 

 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa.DOG Núm. 136Venres, 15 de xullo de 2011 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, (DOG 21 decembro 2011)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. 

 Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar 

en Galicia. Instrucións do 31 de xaneiro de 2014. 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
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educativa. 

 Lei 2/2014 de 14 de abril para a igualdade de trato e non discriminación de 

lesbianas, gays,transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia (Capítulo 

V“Medidas no ámbito educativo“) 

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

comunidade autónoma de Galicia (DOG 22-07-2015) 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes 

 Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar 

 Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido 

no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria 

e do bacharelato nos centros docentes 

 Instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do 

disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as 

condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e modelo de 

Consello Orientador da ESO 

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

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación 

 ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 

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

do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación. 

 Resolución de 11 de junio de 2021, de la Secretaría General de Educación 

y Formación Profesional, por la que se regulan los Contratos-Programa 

Innova (CPInnova) para fomentar la innovación educativa en los centros 

docentes públicos dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y 

Universidad para el curso 2021/22 

 Resolución de 11 de junio de 2021, de la Secretaría General de Educación 

y Formación Profesional, por la que se regulan los Contratos-Programa 

Inclúe (CPInclúe) para fomentar la inclusión educativa en los centros 

docentes públicos dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y 

Universidad para el curso 2021/22. 

 RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
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desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2021/22 

 Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 aprobado no Comité 

Clínico do 06 de xullo de 2021 para dar resposta ás medidas e 

particularidades establecidas na Orde Comunicada da ministra de 

sanidade, de 4 de xuño de 2021, mediante a que se aproba, en 

coordinación coa conferencia sectorial de educación, a declaración de 

actuacións coordinadas en saúde Pública fronte á Covid-19 para centros 

educativos durante o curso 2021-2022 que entrarán en vigor unha vez 

remate o curso escolar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En Betanzos a 9 de novembro de 2021 

    

   Xefa Departamento de Orientación: 

   M.Jesús Amparo Mejuto Costa 
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