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1 Xustificación baseada no contexto 
 
1.1  Información sobre o centro 
 

Nome Código Situación Titularidade 

IES Antón Losada Diéguez Q-8655015-I A Estrada Público 

 
 

Ensinanzas Características 

O
fe

rt
a 

or
di

na
ria

 

  

 
 

 

ESO 

Dous grupos por nivel. 

Sección plurilingüe:E. Plástica Visual e Audiovisual 1º ESO 
Sección bilingües: Tecnoloxía en  2º e 3º de  ESO. 

 

Bacharelato 

Un grupo por nivel. 
Dúas modalidades: 
 Ciencias e Tecnoloxía  
  Humanidades e Ciencias Sociais 

Sección bilingües: Filosofía en 1º de Bacharelato.  

FPB Un grupo por nivel 

• Formación Profesional Básica de Servizos 
Administrativos (so segundo curso). 

• Formación Profesional Básica de Mantemento de 
vehículos. 

• Formación Profesional Básica de Informática de 
Oficina. 

• Formación Profesional Básica de Carpintería e 
Moble. 

FP  CM Carpintería e moble 

 CM Electromecánica de vehículos automóbiles 

 CM Sistemas microinformáticas e redes 

 CS Administración e finanzas 

Ed
uc

ac
ió

n 
de

 p
er

so
as

 a
du

lta
s 

(E
PA

) 
 

  

 
Ensinanzas 
básicas iniciais 
(EBI) 

 

 Nivel I  
 Nivel II  

. Un grupo por nivel. 

 
Ensinanzas de 
educación  
secundaria. (ESA) 
 
 

 ESA l 
 ESA ll 

Un grupo por nivel. 
Estas ensinanzas poden realizarse, con carácter xeral, en 
dous cursos académicos. 

 
 Dúas modalidades: 

 Ciencias e Tecnoloxía  
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Bacharelato  
 

  Humanidades e Ciencias Sociais 
Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, 
por curso completo, ou por materias de forma independente. 

 
 
 
 
 
 

Plans / Programas / Proxectos 

Proxecto ABALAR 

Plan de convivencia  

Plan de mellora de Bibliotecas Escolares / Clubs de lectura 

Normalización e dinamización lingüística / Proxecto lingüístico do centro 

Plan de Acción Titorial 

Programa de Habilidades Sociais 

Programa de Mediación entre Iguais 

 
Formación para o emprego (AFD)  
 
Proxectos internacionais: Erasmus+  
 
Programas do Plan Proxecta : Clases sen Fume, Querote+ 
 
Contratos programa: PROA. 
Mellora da Competencia Matemática. 
 
Mellora da convivencia e promoción da igualdade: Teatro 
 
1.2   Procedencia do alumnado 
 

Ensinanzas Procedencia 
 

 
1º ESO 

Centro adscrito: CEIP Figueroa , Casco urbán; concellos 

limítrofes de Cuntis e Silleda. 

 

Outros cursos da  
ESO 

Entorno rural de A Estrada e concellos limítrofes. 

FP De toda Galicia. 
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Bacharelato Concello de A Estrada e limítrofes 

EPA A Estrada e comarca. 

 
 

2 Identificación e valoración de necesidades 
 
2.1 Relación de posibles necesidades por ensinanzas 
 

Ensinanzas Posibles necesidades 
 

 
ESO 

• Non ter acadados os obxectivos de E.Primaria. 

• Medidas aplicadas en E.Primaria ou noutros centros, 

resultados e posibles propostas. 

• Nivel curricular baixo pero sen desfase. 

• Dificultades nas materias instrumentais. 

• Dificultades puntuais en diferentes materias. 

• Non responder as pautas de comportamento acorde ás 

da  súa idade. 

• Materias pendentes. 

• Exento de cursar o 2º idioma estranxeiro. 

• Trastornos de audición e linguaxe. 

• Desfase curricular, ACS. 

•  Relacionadas con discapacidades (cognitivas, visuais, 

auditivas, motoras, TDAH…) 

• Presentar dificultades no ritmo de aprendizaxe. 

• Ter avaliación negativa nalgunhas das materias da etapa 

precedente. 

• Altas capacidades.  

• Incorporación tardía ao sistema educativo: Necesidades 

de adquisición de linguas e ou de nivel de competencia 

curricular. 

• Relacionadas coa  autonomía, comunicación e relación 

entre iguais.  Precisar persoal auxiliar e ou outros 

recursos de acceso ao currículo. 

• Relacionadas coa integración entre iguais. 

• Atención individualizada. 
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• Relacionadas con dificultades familiares, sociais e ou de 

saúde. 

FP • Perfil académico de acceso: titulación de Graduado en 

ESO, CB de Formación profesional ou probas de acceso, 

obtención do título de ESO por ter superado un PCPI. 

• Modalidade de escolarización: ordinaria. 

• Módulos pendentes. 

• Técnicas e hábitos de estudo. 

• Reorientación. 

Bacharelato • Perfil académico de acceso: titulación de Graduado en 

ESO, PDC, CM de FP,... 

• Materias pendentes de 1º. 

• Repetición en 1º 

• Repetición en 2º. Modalidade de matrícula: só das 

materias pendentes ou de todo o curso. 

• Reorientación: cambio de modalidade, de estudos. 

EPA • Perfil de procedencia: Titulación alegada ou non, outros 

estudos, traballo, avaliación inicial para adscrición, 

medidas de atención á diversidade recibidas, tempo que 

leva sen estudar, ... 

• Contextuais: compatibilización con outras actividades, 

procedencia do estranxeiro,... 

• Ámbitos ou materias pendentes.. 

CB  FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

• Relacionadas con discapacidades (cognitivas,visuais, 

auditivas, motoras, trastornos do espectro autista, 

TDAH…) 

• Presentar problemas no ritmo de aprendizaxe. 

• Ter avaliación negativa nalgunhas das materias da etapa 

precedente. 

• Avaliación inicial: nivel de competencia. 

 
 
2.2 Identificación das necesidades. 
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Será tarefa prioritaria da persoa titora e de todo o profesorado implicado a detección 

temperá das dificultades para, unha vez detectadas, tomar as decisións máis 

axeitadas para superalas. 

A detección precoz das necesidades educativas posibilita ao alumnado  a superación  

das súas dificultades e permite unha mellor planificación do centro no que respecta 

aos recursos humanos. 

Os instrumentos, así como as fontes de información dos que nos servimos para  

coñecer, en xeral, ao alumnado e detectar, en particular,  as necesidades educativas 

aparecen a continuación. 

 

Instrumentos / fontes  de información  Localización / 
Responsables 

Informes facilitados polos centros de procedencia no 
caso do novo alumnado. 

• Secretaría 

Informes de avaliación final de curso, resultados das 
avaliacións (ordinaria e ou extraordinaria)  e informes 
psicopedagóxicos.  

• Secretaría 

• XADE 

• Departamento orientación (DO) 

Actas das xuntas de avaliación: propostas e acordos • Xefatura de estudos 

Avaliación inicial: información sobre o alumnado de cada 
grupo  proporcionada ao profesorado. É o punto de 
referencia para a toma de decisións relativas ao 
desenvolvemento do currículo, así  como para adoptar 
aquelas medidas de apoio e, ou outras, 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. 

• Titores  

• Departamento orientación 

• Departamentos didácticos 

Información proporcionada polo profesorado titor de 6º 
EP e do departamento de orientación do centro adscrito, 
nas reunións de coordinación co departamento de 
orientación do IES 

• Departamento orientación 

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. 

• Profesorado 

• Titores/as 

Información horaria do alumnado e profesorado das 
diferentes medidas de atención á diversidade. 

• Sala de profesores 

• Titores 

• Xefatura de estudos  

• Departamento orientación 
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Información aportada pola familia e outras institucións, 
organismos: inspección educativa, EOE, servizos sociais, 
profesionais da saúde, ONCE, asociacións,... 

• Titores 

• Secretaría 

• Departamento orientación 

A información obtida pola traballo realizado dende a 
acción titorial 

• Titores/as 

• Departamento orientación 

A información aportada polo profesorado especialista de 
apoio (PT) 

• Titores/as 

• Departamento orientación 

A información obtida pola realización de avaliación 
psicopedagóxica previa solicitude dos pais e /ou da xunta 
de avaliación. 

• Departamento orientación 

• Secretaría.  

 
 
2.3 Resposta ás necesidades identificadas. 

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 tal como se contempla no punto 4 deste plan. 

 

 

2.4 Persoal responsable do proceso 

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

información. Na toma de decisións das medidas oportunas participará activamente o 

departamento de orientación. 

 

2.5 Recursos do profesorado para atender ao alumnado 

O profesorado pode necesitar material e apoio para a atención ao alumnado, podemos 

sinalar algunhas actuacións para facilitala: 

 A coordinación titorial (unha hora á semana por cada curso con titoría 

presencial), a coordinación co departamento de orientación e a xefatura de 

estudos para ter información do alumnado. 

 A información aportada nas xuntas de avaliación polos titores/as e o 

departamento de orientación, así como as decisións adoptadas. 

 Nos diferentes departamentos existirán modelos de probas para determinar o 

nivel de competencia curricular. 

 Asesoramento e apoio do departamento de orientación na elaboración de 

obxectivos e contidos por niveis para as ACS e outras medidas. 

 A coordinación co profesorado de apoio, nas reunións de departamento de 

orientación. 
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3 Determinación de obxectivos 
 

Coa idea de dar unha resposta axeitada á diversidade e que esta non supoña un 

obstáculo para o desenvolvemento persoal e social dos nosos alumnos/as, e tomando 

como referencia á Lei orgánica a Lei orgánica 8/2013, do 9 de  decembro, para a 

mellora da calidade educativa que modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio (LOE), así como as conclusións do Consello da Unión Europea 

do 12 de maio de 2009 e ao 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 establecemos os seguintes obxectivos xerais: 

a. Conseguir que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal, 

intelectual, social e emocional posible facilitando unha educación adaptada as 

súas singularidades. 

b. Ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais do noso 

alumnado, no marco dos principios de normalización e inclusión e desde a 

consideración da diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto 

da sociedade. 

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

d. Mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación. 

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

f. Incrementar a creatividade e a innovación. 

Como obxectivos específicos do centro: 

a. Procurar a identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a 

súa valoración e  poder dar a resposta educativa máis axeitada. 

b. Asumir como centro que á atención á diversidade comprende o conxunto de 

medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 

motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

c. Favorecer a colaboración e coordinación cos centros adscritos para poder 

prever as necesidades e acadar unha mellor organización. 

d. Recoller con claridade as posibles medidas de atención á diversidade para 

facilitar a participación activa de todo o equipo docente no estudio e toma de 

decisións sobre solucións máis axeitadas ás necesidades do alumnado. 

e. Estruturar o reparto de tarefas e responsabilidades nun clima de colaboración e 

traballo en equipo. 
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f. Revalorizar a acción titorial e as funcións da xunta de avaliación  como 

elementos fundamentais na  mellora da atención á diversidade. 

g. Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar resposta 

ás necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con necesidades 

educativas de apoio educativo. 

h. Promover a implicación das nais, pais ou titores legais do alumnado no proceso 

educativo. 

 

4 Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a 
atención á diversidade  

 
4.1 Medidas de atención á diversidade. 

Hai que diferenciar entre  medidas ordinarias e medidas extraordinarias: 

 As medidas ordinarias son aquelas que facilitan a adecuación do currículo 

prescriptivo, sen alteración significativa  dos obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación, ao contexto sociocultural do centro educativo e ás características do 

alumnado. 

 As medidas extraordinarias  son todas aquelas dirixidas a dar resposta ao 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo que poden requirir 

modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no 

ámbito organizativo, nos elementos de acceso ou na modalidade de escolarización. 
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MMMeeedddiiidddaaasss      ooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaasss   MMMeeedddiiidddaaasss   eeexxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaasss   

 Adecuación da estrutura organizativa do centro e 
da organización e xestión da aula ás características 
do alumnado. 
 Adecuación das programacións ao contorno do 

alumnado. 
 Metodoloxías: traballo cooperativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos e outras que promovan a inclusión. 
 Adaptación dos tempos e instrumentos ou 

procedementos de avaliación. 
 Aulas de atención educativa e convivencia e 

medidas destinadas á mellora da convivencia. 
 Desdobramento de grupos. 
 Reforzo educativo e apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria. 
 Programas de reforzo nas áreas instrumentais 

básicas. 
 Programas de recuperación. 
 Programas específicos personalizados. 
 Programas de habilidades sociais. 

 Adaptacións curriculares. 
 Agrupamentos flexibles. 
 Apoio do profesorado de PT. 
 Flexibilización da duración do 

período de escolarización. 
 PMAR. 
 FP Básica. 
 Atención educativa ao alumnado 

que, por circunstancias diversas, 
presenta dificultades de asistencia 
continuada ao centro. 
 Grupo de adquisición das 

linguas. 
 Grupos de adaptación da 

competencia curricular. 
 

 

4.2 Medidas para dar resposta as necesidades do alumnado 

Posibles necesidades Medidas 

• Perfil de procedencia do alumnado en 

calquera etapa 

- Avaliación inicial para adscrición, se 
procede, en ESA. 
- Avaliación inicial na ESO. 
- Reorientación. 

ESO 

• Non ter superados os obxectivos de EP. 

• Nivel curricular baixo pero sen desfase. 

• Dificultades nas materias instrumentais. 

• Dificultades puntuais en diferentes materias. 

• Presentar problemas no ritmo de 
aprendizaxe. 

 

• Ter avaliación negativa nalgunhas das 
materias da etapa precedente.. 

 
-Adaptación dos tempos e instrumentos ou 
procedementos de avaliación. 
-Desdobramento de grupos. 
-Reforzo educativo e apoio do profesorado 
con dispoñibilidade horaria. 
-Programas de reforzo nas materias 
instrumentais básicas. 
-Programas específicos personalizados. 
-Apoio do profesorado de PT. 
-Agrupamentos flexibles 

• Materias pendentes na ESO -Programas de recuperación. 

• Materias pendentes en Bacharelato -Seguimento. 

• Módulos pendentes en FP -Actividades de recuperación 

• Materias ou ámbitos pendentes en ESA -Clases de repaso ou afondamento. 

• Repetición -Programas específicos personalizados. 
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• Dificultades na organización e traballo -Programas de TE. 

• Altas capacidades.  

 

-Flexibilización 
-Ampliación. 
-Grupos de adaptación de competencia 
curricular. 

• Trastornos de audición e linguaxe. -Apoio do profesorado de AL 

• Desfase curricular, ACS -Adaptacións curriculares. 
-Agrupamentos flexibles. 
-Apoio do profesorado de PT. 
-Flexibilización da duración do período de 
escolarización. 
-PMAR 

• Non responder as pautas de comportamento 
acorde ás da  súa idade. 

 

• Relacionadas con dificultades familiares, 
sociais e ou de saúde. 

 

• Relacionadas coa  autonomía, comunicación 
e relación entre iguais.    

• Relacionadas con discapacidades ( 
cognitivas, visuais, auditivas, motoras,TDAH 
…) 

 

• Precisar persoal auxiliar e ou outros recursos 
de acceso ao currículo. 

 

-Adecuación da estrutura organizativa do 
centro e da organización e xestión da aula 
ás características do alumnado. 
-Adecuación das programacións ao 
contorno do alumnado. 
-Acción titorial. 
-Adaptación dos tempos e instrumentos ou 
procedementos de avaliación. 
-Desdobramento de grupos. 
-Agrupamentos flexibles. 
-Aula de convivencia e medidas destinadas 
á mellora da convivencia. 
-Programa de habilidades sociais. 
-Protocolo de absentismo. 
-Protocolo de TDAH. 
-Colaboración e cooperación con outros 
organismos e ou Institucións. 

• Incorporación tardía ao sistema educativo: 
Necesidades de adquisición de linguas e ou 
de nivel de competencia curricular. 

-Grupo de adquisición das linguas. 
-Apoio do profesorado de PT, AL. 
-Adaptación dos tempos e instrumentos ou 
procedementos de avaliación. 
-Desdobramento de grupos. 
-Reforzo educativo e apoio do profesorado 
con dispoñibilidade horaria. 
-Programas de reforzo nas áreas 
instrumentais básicas. 
-Programas específicos. 
-Adaptacións curriculares. 

• Modalidade de escolarización -Compatibilidade. 
-Integración. 
-Combinada. 

• Outras -Atención individualizada. 
-Abalar: Apoio ao profesorado ou alumnado 
dentro ou fóra da aula. 

 

 

 12 



 

5 Determinación dos criterios para a organización e 
distribución e aplicación das medidas propostas. 

 

5.1 Criterios xerais de actuación. 

Temos en conta os principios xerais de actuación, artigo 4 do Decreto 229/2011, para 

a atención á diversidade: 

 Normalización e inclusión. 

 Equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación. 

 Flexibilidade e accesibilidade. 

 Interculturalidade e promoción de convivencia. 

 Autonomía dos centros docentes e participación de toda a comunidade 

educativa. 

 Atención a totalidade do alumnado. 

 Accións preventivas e a detección temperá. 

 Priorizar medidas de carácter ordinario e normalizador. As de carácter 

extraordinarios só se levarán a cabo  unha vez esgotada as anteriores. 

 Enfoque multidisciplinar e de colaboración e coordinación entre os diferentes 

profesionais. 

 Ás familias do alumnado recibirán, de forma individualizada,  a necesaria 

información e asesoramento respecto das características e necesidades do 

alumnado, así como das medidas que se deberán adoptar para a súa atención 

no centro. 
 

5.2  Criterios para determinar o alumnado que será obxecto destas medidas. 

A detección precoz das necesidades educativas específicas 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. 

 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. 
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 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, agrupamento flexible, programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento, … 
 

5.3 Criterios para a organización no centro 

Para dar resposta as medidas de atención á diversidade, recollidas neste plan no 

apartado 4,  establecemos os seguintes criterios: 

 

A) En canto ao reforzo educativo e apoio  

 O profesorado de apoio especialista (PT), prestará atención directa  aos 

alumnos con necesidades educativas especiais. Seguirá a seguinte prioridade: 

-     Ter ACS. 

- Ter desfase na competencia curricular de un ou máis cursos. 

- Alumnado proposto na avaliación inicial. 

- Aquel alumnado que requira atención máis individualizada e que xurda ao 

longo do curso, tendo preferencia  os dos cursos máis baixos. 

 Os apoios, con carácter xeral, faranse dentro da aula ordinaria e so se  

poderán facer fora en casos excepcionais  que estean contemplados nas 

adaptacións curriculares. 

 O horario das actividades de apoio coincidirá co da materia correspondente ao 

grupo clase, evitando que a realización dos mesmos coincida con outras  
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materias e a consecuente perda de horas de clase en materias que non son 

obxecto de reforzo. 

 Os apoios poderán ter carácter temporal ou durar todo o curso. 

 A decisión adoptada será revisada coincidindo cas distintas sesións de 

avaliación. 

 Aqueles alumnos e alumnas que recibiron apoios e que na avaliación 

extraordinaria se propón que continúen con eles no ano seguinte, comezarán 

con esas medidas, de xeito provisional, dende o inicio do curso ata a avaliación 

inicial.  

 O profesorado ordinario poderá dar apoios ao alumnado. 

 Os apoios realizaranse fundamentalmente nas materias instrumentais: lingua 

galega, lingua castelá e matemáticas. 

 As familias dos alumnos e alumnas que reciban apoio serán informadas 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). 

 A proposta de organización de atención ao alumnado por parte do profesorado 

especialista de PT e de ser o caso, doutros profesionais, será realizado pola 

xefatura de orientación de acordo cos criterios establecidos neste plan e en 

colaboración co titor/a do alumnado e os propios profesionais de apoio, tal e 

como se recolle no artigo 38 do Decreto 229/2011. 

 

B) Agrupamentos flexibles 

 Os xefes/as dos diferentes departamentos didácticos  presentaran na 3º 

avaliación unha listado de alumnos/as propostos, de cara ao próximo curso, 

para agrupamentos flexibles tendo en conta os criterios e procedementos de 

selección. 

 O profesorado que imparte no agrupamento pertencerá ao departamento da 

materia obxecto  de agrupamento. 

 O alumno/a proposto para incorporarse ao agrupamento terá que ter 

autorización do pai / nai / titor legal.  

 

C) Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 

 O equipo docente dos grupos de educación secundaria obrigatoria con 

alumnado que poida ser proposto para realizar ciclos formativos de formación 

profesional básica, xunto co xefe do  Departamento de Orientación, realizarán 

unha reunión onde se analice a situación escolar do alumnado en risco de non 
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alcanzar o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Nesta 

reunión establecerase unha relación de alumnado susceptible de se incorporar 

ás ensinanzas de formación profesional básica, que será asinado por todo o 

equipo docente e o xefe do Departamento de Orientación. Con carácter  xeral, 

esta reunión coincidirá coa sesión de avaliación final ordinaria no mes de xuño 

ou, de ser o caso, coa sesión de avaliación das probas extraordinarias do mes 

de setembro.  

 O departamento de orientación informará ás persoas propostas para cursar un 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica e aos seus pais sobre a 

posibilidade e a conveniencia da súa incorporación a estes. 

 Documentación: consello orientador, consentimento pais, comunicación 

dirección.  

 

D) Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR) 

• Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta 

razoada do alumnado que podería incorporarse ao programa para a mellora da 

aprendizaxe e do rendemento. Esa proposta concretarase nun informe 

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

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

aprendizaxe presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas e os 

motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno 

ou a alumna se integre nun programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento. Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de 

Orientación.  

• O xefe do Departamento de Orientación realizará unha avaliación 

psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo 

equipo docente para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento. No informe correspondente a esa avaliación deben constar, entre 

outros aspectos, as conclusións das reunións co profesorado titor e, se trata de 

alumnado menor de idade, cos pais, as nais ou titores/as legais de cada 

alumno e alumna, para lles formular a conveniencia da súa incorporación a un 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Deixarase constancia 

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

formulada.  

•  Posteriormente, unha comisión formada polo xefe de estudos, que exerce a 

súa presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de 

Orientación e o/a titor/a do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos 
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e a opinión, de ser o caso, do pai, a nai ou os/as titores/as legais, realizando 

unha proposta ao director sobre a incorporación ao programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento.  

• Compete ao director do centro docente elevar a proposta de autorización sobre 

a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento ao servizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude 

achegaráselle a relación de alumnado proposto e a relación de profesorado 

que vai impartir cada un dos ámbitos do programa.  

 

E) Adaptación curricular significativa  

(Orde do 6 de outubro de 1995; DOG 07/11/1995), proposta para o alumnado que 

presenta un desfase de máis dun ciclo ou dous cursos e que afecte á maioría das 

áreas ou materias: As adaptacións curriculares que modifican os elementos de acceso 

e/ou preceptivos do currículo, dirixidas ao alumnado que presenta necesidades 

educativas derivadas de discapacidade ou graves trastornos de conduta; as 

dificultades específicas de aprendizaxe; altas capacidades intelectuais; incorporación 

tardía ao sistema educativo ou aquelas derivadas de condicións persoais e sociais 

desfavorables. A adaptación curricular permitirá adecuar e adaptar o currículo 

ordinario a un alumno ou alumna ou a un grupo, priorizando, substituíndo, modificando 

ou eliminando algúns aspectos prescriptivos curriculares para facilitar o 

desenvolvemento das  competencias básicas. 

A elaboración dunha A.C. é a consecuencia final dun proceso de decisións no 

que intentouse previamente atopar solucións en niveis menos específicos, mais 

normalizados, é dicir unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención 

educativa. 

Adaptacións curriculares son as modificacións dun o mais elementos do 

currículo, como son os obxectivos , os contidos e os criterios de avaliación,  para 

atender ás necesidades educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha 

determinada dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. 

O referente de toda A.C. serán os obxectivos xerais/estádares de aprendizaxe 

no P.C. para cada nivel. 

Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinta do 

que curse o alumno obxecto da A.C. 
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Decidirase a conveniencia de facer unha A.C. para un/a alumno/a determinado, 

unha vez esgotadas as medidas ordinarias de intervención educativa, permanencia 

dun ano máis no mesmo nivel, reforzo educativo,… 

As Adaptacións Curriculares necesitarán autorización da inspección educativa 

correspondente. 

• Serán elementos do currículo susceptibles de modificacións os obxectivos , 

que poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados, 

se é o caso; os contidos que tamén poderán ser  modificados,  complementados  e  

mesmo  suprimidos;  e  os  criterios    de avaliación, que poderán adaptados 

complementados, modificados e mesmo suprimidos. 

• Estarán dirixidos a alumnos e alumnas que por diversas razóns educativas, 

sociais, culturais, por padecer déficit de calquera orden ou por posuír cualidades 

excepcionais, non poden seguir o proceso ordinario de ensino- aprendizaxe sen 

medidas de modificación esencial do currículo de referencia. 

• O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor  ou 

profesora que imparte a área ou materia ó/á alumno/a, co asesoramento do 

responsable da orientación educativa do centro e, se é o caso de calquera  outro 

profesional que participe na atención ó devandito alumno. 

• Terán a duración mínima dun curso. 
 

• O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do posible, nas 
accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 

 

Proceso de elaboración : 

O centro fará unha reunión coordinada polo xefe de estudos á que asistirá o 

orientador, ó/a titor/a , os profesores/as que imparten as áreas ou materias que se 

consideran obxecto da A.C. Nesta reunión decidirase a pertinencia da Adaptación 

Curricular, así como aqueles elementos do currículo que , se é o caso, deberán ser 

modificados. 

Elaborarase a adaptación do currículo de referencia nas áreas ou materias acordadas. 

A avaliación inicial/diagnóstica, o documento de adaptación curricular e o informe do 

Servizo da Inspección educativa formarán parte do expediente do alumno ou alumna e 

terán carácter confidencial. 

A avaliación destes alumnos/as realizarase tendo en conta os criterios de avaliación 
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da ACs. O profesor/a que realice a ACs elaborará un informe ao final de curso do 

progreso realizado polo alumno/a o cal formará parte da AC e que será coñecido pola 

familia. Trimestralmente informarase á familia. 

 

Solicitude e autorización: unha vez recompilados todos os datos e plasmados no 

documento de ACS, o director do centro enviará a proposta de adaptación á 

Inspección educativa, que remitirá resposta xustificada aprobando ou desestimando 

dita proposta.  

 Avaliación e rexistro: para a avaliación do alumnado con ACS teremos en conta que 

os criterios de avaliación e promoción serán os recollidos na propia adaptación .(  

 

Revisión: 

As ACs revisaranse periodicamente , polo menos unha vez ao remate de cada curso. 

As posibles modificacións só requirirán unha nova autorización no caso de que se 

produzan en referencia ós obxectivos e ós criterios de avaliación do curso sobre o que 

se elabora a AC. 

 

6 Concreción das actuacións dos distintos profesionais en 
relación coas medidas deseñadas para o centro. 

 

Asumimos que a atención á diversidade do alumnado, ordinaria e extraordinaria, é 

responsabilidade de todo o profesorado do centro. Todos están implicados, achegando 

cada un a súa visión e capacitación profesional complementarias, tanto nos niveis de 

planificación e de organización como na posta en práctica das medidas que, no seu 

caso,  se propoñan. E entre eles, hai que sinalar o papel diferenciado que debe xogar 

o equipo directivo, como unha instancia dinamizadora de todos os procesos dirixidos a 

optimizar a atención ao conxunto do alumnado e, especificamente, o rol da xefatura de 

estudos como coordinador/a de todo o relacionado coa atención á diversidade. 

Esta tarefa será apoiada polo departamento de orientación que pode realizar 

propostas e asesorar ao equipo directivo e ao resto do profesorado tanto de índole 

organizativa como curricular, co fin de dar resposta ás necesidades que existen no 

centro. 
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MMMeeedddiiidddaaasss      ooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaasss   PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaaiiisss   

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

- Equipo directivo: Plan xeral, grupos, 
horarios, titores,. … 

 Adecuación das programacións ao contorno 
do alumnado. 
 Metodoloxías: traballo cooperativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe 
por proxectos e outras que promovan a 
inclusión. 
 Adaptación dos tempos e instrumentos ou 

procedementos de avaliación. 

-Xefes de departamentos: programación. 
 

-Profesorado: programación, traballo na 
aula, metodoloxía, actividades fóra da 
aula. 

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

- Equipo directivo. 
- Responsable aula convivencia. 
- Equipo coordinación  convivencia. 

 Mediación entre iguais -Equipo directivo 
-Coordinador da mediación 
-Titores 
-Alumnado mediador 

 Desdobramento de grupos. 
 Reforzo educativo e apoio do profesorado 

con dispoñibilidade horaria. 
 Programas de reforzo nas áreas 

instrumentais básicas. 
 Programas de recuperación. 
 Programas específicos personalizados. 

-Xefatura de estudos: facilitar as 
medidas nos horarios do profesorado e 
dos grupos, realizar a carpeta de 
información e horarios  para a sala de 
profesorado. 
-Orientador: coordinar, solicitar permiso 
ás familias e informar á xefatura e aos 
titores/as. 
-Profesor de apoio: impartir a medida, se 
é o caso, coordinarse co profesorado e 
informar ás familias. 
-Titor/a: informar ao profesorado do 
grupo e ás familias. 
-Profesor/a da materia: impartir a 
medida, se é o caso, coordinarse co 
profesor de apoio e informar ás familias. 

 Programas de habilidades sociais. -Xefatura de estudos: deriva ao alumno/a. 
-Departamento de orientación traballa o 
programa co alumnado e informa aos 
titores, familias e profesorado. 

 

MMMeeedddiiidddaaasss   eeexxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaasss   PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaaiiisss   

 Adaptacións curriculares. - Profesorado das materias. 
- DO 
- Xefatura de estudos 
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 Agrupamentos flexibles. - Profesorado titor 
- Xefatura departamentos didácticos 

 Apoio do profesorado de PT . - Profesorado titor 
- Profesor/a da materia 
- DO 
- Xefatura de estudos 

 Flexibilización da duración do período de 
escolarización. 

- DO 
- EOE 
- Inspección educativa 

 PMAR 

 FPB 

- Equipo docente 
- Profesorado titor 
- DO 
- Director 

 Atención educativa ao alumnado que, por 
circunstancias diversas, presenta dificultades de 
asistencia continuada ao centro. 
 Grupo de adquisición das linguas. 
 Grupos de adaptación da competencia curricular. 

 

 

7  Mecanismos de coordinación e colaboración internos, así 
como con outras etapas e cos centros adscritos. 
 

7.1 Colaboración e coordinación internos. 

Para un adecuado funcionamento das actividades de apoio é necesario establecer 

unha coordinación entre o profesorado de apoio e o das materias instrumentais co 

obxecto de asegurar a conexión e continuidade entre o traballo que se realiza na aula 

e o que se realiza nas sesións de apoio.  

Procurarase que todo o profesorado implicado participe nesa coordinación. Así o xefe 

de estudos convocará unha reunión antes de que comecen os grupos de apoio e 

posteriormente outras con carácter trimestral antes de cada sesión de avaliación (ver 

anexo: Esta coordinación poderá ser máis frecuente en caso de que se considere 

necesario. 

Estas sesións de coordinación servirán para: 

Adecuar a programación didáctica da materia ao alumnado que vai recibir os apoios, 

priorizando os contidos mínimos e, cando sexa o caso, afianzando os contidos de EP. 

Establecer os criterios e procedementos de avaliación, tendo como referencia os 

obxectivos e contidos establecidos e traballados. 

Facer o seguimento individual do alumnado de apoio, valorando a consecución dos 

obxectivos previstos e, tamén, a permanencia ou non dos apoios, tendo en conta a 

súa evolución. 
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O remate do curso deberanse recoller  os aspectos que funcionaron adecuadamente 

coa finalidade de mantelos e/ou, se procede, facer as modificacións pertinentes. Será 

realizado de forma coordinada entre os profesores de área  e o de apoio. 

Para o alumnado con necesidades educativas específicas, establécense os seguintes 

mecanismos: 

- Ao inicio de curso, reunión, na xunta de avaliación inicial, do orientador co 

equipo docente para informar das características do alumnado,necesidades 

educativas,  medidas adoptadas e aspectos de aprendizaxe. 

- Xuntas de avaliación. 

- Reunións extraordinarias equipo docente,  xefatura de estudos e orientador. 
 

7.2 Coordinación cos centros adscritos. 

 Reunións trimestrais coa orientadora do CEIP Figueroa para acadar, entre 

outras, información que facilite a identificación do alumnado con dificultades de 

aprendizaxe que pasa a secundaria e coordinar as xornadas de preacollida do 

alumnado de 6º EP. 

 Reunión, ao remate do curso, coa  orientadora do centro adscrito e orientador 

do IES, coa finalidade de que haxa unha colaboración máis coherente e 

coordinada entre as etapas de primaria e secundaria. Incidir na actualización 

do nivel de competencia básica do alumnado e no traspaso de información 

(entre outras, as medidas que se propoñen para alumnado que promociona 

sen acadar os obxectivos en tódalas áreas, proposta do alumnado con 

exención de 2º idioma,... ). 

 Reunión, para o alumnado de primeiro de ESO, de sesión de avaliación inicial, 

á que se invitará ao profesorado titor e á orientadora  de primaria . 

 Reunións cos pais, nais e titores legais dos alumnado de 6º EP no mes de 

xuño. 

 Revisar os expedientes, polo departamento de orientación, dos alumnos e 

alumnas que se incorporan por primeira vez ao centro e dos cales se dispón de 

información proporcionada pola orientadora do CEIP (informes 

psicopedagóxicos, logopédicos, AC, informes individuais  finais de EP do 

alumnado con n.e.e. ...). 

 Informar, por parte do departamento de orientación, nas sesións de avaliación 

inicial proporcionando ao profesorado os aspectos máis relevantes da 

información recollida do alumnado, sobre todo dos que poidan precisar 

medidas educativas especificas. 
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8  Canles de colaboración coas familias e cos diferentes 
servizos externos. 
 

8.1 Colaboración e participación das familias 

 As nais, pais ou titores legais do alumnado deberán compartir o esforzo 

educativo, participando e colaborando, nos termos legalmente establecidos, 

nas decisións que afecten a escolarización e os procesos educativos do 

alumnado. 

 A implicación das familias na vida académica e nas dinámicas dos centros de 

forma cooperativa provoca que os estudantes obteñan mellores resultados. 

Este centro promove a implicación das familias en todas aquelas medidas 

destinadas ao desenvolvemento integral do alumnado, especialmente nos 

ámbitos referidos á mellora da autonomía, esforzo, autoestima, participación e 

convivencia. 

 As familias deben colaborar no proceso de avaliación inicial do alumnado así 

como no das posibles avaliacións psicopedagóxicas. 

 O xefe de estudos, o orientador, o profesorado de apoio e/ou profesorado titor 

comunicarán, das medidas, ás familias e solicitarán as autorizacións 

correspondentes segundo proceda. 

Algunhas accións para mellorar a implicación das familias: Escoitándolles activamente, 

mostrando interese polas súas inquedanzas e favorecendo o diálogo familiar. 

Mantendo unha relación fluída e de respecto mutuo co titor ou titora do centro 

educativo. Debemos evitar as situacións nas que se poña en dúbida a autoridade do 

profesorado ante as alumnas e os alumnos, procurando coñecer todos os puntos de 

vista no caso de que xurda algún conflito. Participando nas actividades que organiza o 

centro educativo para a comunidade educativa ou especificamente para as familias, 

porque así valoramos todo aquilo que os centros educativos realizan e, en 

consecuencia, o estudo e o esforzo. As familias poderán participar no funcionamento 

dos centros docentes e subscribir compromisos pedagóxicos e de convivencia. As 

familias poden animar aos seus fillos e fillas a participar para poder ser elixido membro 

do Consello Escolar. 
 

8.2  Vías de participación 

A participación da familia pódese dar tanto na aula, como no centro e ata desde as 

súas casas. 

Dentro da aula: conta contos, historias, outras culturas, obradoiros de disfraces, 

presentación de profesións. Fora da  aula: actividades complementarias, as que se 
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realizan dentro do horario escolar; actividades extraescolares, as que se realizan fora 

do horario escolar. 

No centro. Consello Escolar. ANPAs. Festas de Entroido, magosto, día da paz…Clubs 

de lectura….teatro…   

Nos seus fogares.  Fomentado hábitos de estudo. Achegando material que se lles 

solicite. 
 

8.3 Colaboración cos diferentes servizos externos 

O orientador mantén reunións de coordinación cos Servizos Sociais do Concello. 

Intercambio de información con outros profesionais implicados no desenvolvemento do 

alumnado: médicos especialistas, educadoras de atención ao menor.. 

Co EOE intercambio de información e solicitude de intervención segundo protocolo 

establecido na súa web. 

Con outros organismos: FADENGA, USC, ONCE, … utilízase a comunicación 

telefónica e o correo electrónico cando sexa preciso e mesmo os informes escritos se 

é necesario. 

 

9  Protocolo para a solicitude e/ou autorización das medidas 
extraordinarias 
 

9.1 Protocolo de actuación. 

Mentres non saia publicada a normativa que vai desenvolver o Decreto 229/2011, o 

protocolo de actuación, en liñas xerais, para calquera medida extraordinaria será o 

seguinte: 

Protocolo de actuación para as medidas extraordinarias 

Actuacións Responsable/s 

1º Solicitude ou demanda de actuación. -Familia. 
-Profesorado. 
-Servizos externos. 

2º Entrevista coa familia. -Titor/a. 
-Xefe do departamento de orientación. 

3º  Avaliación psicopedagóxica. 
      -Elaboración do Informe. 

- Xefe do departamento de orientación. 

4º Comunicación dos resultados e das 
propostas de medidas á familia. 

- Xefe do departamento de orientación. 

5º Autorización. -Familia. 

6º Elaboración dos diferentes documentos. -Profesorado. 
-Titores/as. 
-Xefe de estudos. 
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-Xefe do departamento de orientación. 

7º  Elaboración do Ditame de Escolarización, 
se procede. 

- Xefe do departamento de orientación. 
-EOE, se procede. 

8º Solicitude de autorización á Inspección / 
Xefatura Territorial 

-Director. 

9º Autorización -Inspección / Xefatura territorial. 
 
 
9.2. Documentos de solicitude e autorización para as medidas extraordinarias. 

No anexo aparecen os diferentes modelos e documentos necesarios para realizar 

algunhas das medidas extraordinarias. 

 

10   Proceso de seguimento, avaliación e mellora do plan 
 
O departamento de orientación elaborará a memoria do plan e as propostas de 

mellora. 

O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación 

do PXAD, segundo se recolle no punto 3 da sección III do capítulo II do Decreto 

229/2011. 

 
Consideramos este documento aberto a posibles transformacións que puideran 

derivarse de cambios na propia normativa ou de cambios  doutras variables como: 
 

- Escolarización de novo alumnado ao longo do curso. 

- Cambios nos grupos por traslado de alumnado  a outros domicilios. 

- Variacións nos ritmos de aprendizaxe. 

- Calquera outra causa que xurda e xustifique a súa modificación. 

 

Indicadores a avaliar: 
 

- Grao de consecución dos obxectivos. 

- Organización dos recursos. 

- Sobre cada unha das medidas programadas: 

• Grao de aplicación. 

• Adecuación ás necesidades que se propuña atender. 

• Grao de participación/coordinación dos distintos implicados. 

• Grao de satisfacción dos profesionais que  interviren no seu 

• desenvolvemento. 

• Grao de satisfacción do alumnado atendido,  das familias. 
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• Dificultades encontradas. 

 

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, e establecerá, de ser o caso, as pertinentes propostas de 

mellora. Esta memoria incorporarase á memoria do Departamento de Orientación e, en 

consecuencia, á memoria anual do centro. 

 
 
 
 
ANEXO  
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Acta de reunión coordinación servizos 
Concello 

Órgano convocado  

Lugar de reunión Despacho de orientación Ordinaria X Extraordinaria  

Nº de reunión  Data  Hora inicio  Hora remate  

PROPÓSITO Coordinar as intervencións de persoal externo 

Asistentes   

Temas tratados e decisións adoptadas 

 
 
 

ACORDOS: 
 
 

 
 
Asdo:  
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Acta de reunión coordinación servizos 
sociais do Concello 

Órgano convocado  

Lugar de reunión  Ordinaria  Extraordinaria  

Nº de reunión  Data  Hora inicio  Hora remate  

PROPÓSITO Coordinar as intervencións de persoal externo 

Asistentes  

Temas tratados e decisións adoptadas 

 
 
 
 
 
 

ACORDOS: 
 

 
Asdo:  
 
Asdo:  
 
Asdo:  
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Acta de reunión de toma de decisións sobre adaptacións curriculares 
significativas 

Órgano 
convocado 

Equipo docente  

Lugar de 
reunión 

 Ordinaria  Extraordinaria  

Nº de reunión  Data  Hora inicio  Hora remate  

PROPÓSITO Toma de decisións sobre Adaptación Curricular Significativa  

Asistentes   

Temas tratados e decisións adoptadas 

 

 
 
Asdo:  
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Acta de reunión de coordinacion Apoios 
Órgano convocado Equipo docente 

Lugar de reunión  Ordinaria  Extraordinaria  

Nº de reunión  Data  Hora inicio  Hora remate  

PROPÓSITO Coordinación apoios profesora de PT 

Asistentes  

Temas tratados e decisións adoptadas 

 
 

ACORDOS: 
. 

 
 
 
Asdo: 
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Acta de reunión 
Órgano convocado  

Lugar de reunión  Ordinaria  Extraordinaria  

Nº de reunión  Data  Hora inicio  Hora remate  

PROPÓSITO  

Asistentes  

Temas tratados e decisións adoptadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDOS: 
 

A Estrada,__de_____de_____ 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nome 
Cargo 
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CONSELLO ORIENTADOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

DATOS PERSOAIS 
 

Apelidos: Nome: 

Data de nacemento: DOI: Nacionalidade: 

Enderezo: CP: Concello: Provincia: 

Teléfono: Correo-e: Código Xade: 

 
DATOS ACADÉMICOS 

 

Ano académico: Curso: Grupo: 

Medidas curriculares: □ Adaptación curricular □ Reforzo 

Medidas organizativas:  
Materias pendentes:  

 
REPETICIÓNS DE CURSO 

 

Educación primaria 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 5º □ 6º □ 

Educación Secundaria Obrigatoria 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE RECIBIDAS NA ETAPA 
 

ANO 
ACADÉMICO 

 
CURSO 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  □ Adaptación curricular □ Reforzo □ Medidas organizativas:    

  □ Adaptación curricular □ Reforzo □ Medidas organizativas:    

  □ Adaptación curricular □ Reforzo □ Medidas organizativas:    

  □ Adaptación curricular □ Reforzo □ Medidas organizativas:    

 
MANIFESTA INTERESE POR: 
□ Non seguir estudando □ Seguir na ESO □ Cursar bacharelato □  Cursar formación profesional 

 
 

PROPOSTA EDUCATIVA (Incorporarase ao historial académico do alumno) 
 

□ Promoción ao curso seguinte 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ □ Reforzos □ Outros: 

□ Repetir curso 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ □ Reforzos □ Outros: 

Opción matemáticas 3º ESO □ Académicas □  Aplicadas 
 
Opción 4º ESO 

□ Ensinanzas académicas 
□ Ensinanzas aplicadas 

 
□ Incorporación a PMAR 

 
2º □ 3º □ 

 

□ Incorporación a Formación Profesional Básica 
 

□ Incorporación a Formación Profesional de Grao Medio 
 

□ Incorporación a Programa Formativo 
 

□ Incorporación a ensinanzas de adultos 

□ Outra:  
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CONSELLO ORIENTADOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 
 

 
*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Insuficiente, Suficiente, Ben, Notable ou Sobresaliente 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓNS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En …………………………….. a …….. de ……………………..de ………….. 
 

V. e pr. 
O/A titor/a O/A orientador/a O/a director/a 

 
 

Selo do centro 
 
 
 
 

Asdo:………………………………………  Asdo: …………………………………………..   Asdo: ……..………………………………….. 

GRAO DE ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS  CLAVE 
COMPETENCIA CUALIFICACIÓN* 

 
Comunicación lingüística 
 

 

 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

 

 
Competencia dixital 
 

 

 
Aprender a aprender 
 

 

 
Competencias sociais e cívicas 
 

 

 
Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor 
 

 

 
Conciencia e expresións culturais 

 

 

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS DA ETAPA 
 

 
□ Non acadou os obxectivos. 

 

 
□ Acadou  os obxectivos suficientemente 

 

 
□ Acadou os obxectivos de xeito destacado 
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ANEXO III 

 
CONSENTIMENTO DE INCORPORACIÓN Á FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
DATOS DO/DA ALUMNO/A 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 
    

 
DATOS DOS PROXENITORES OU REPRESENTANTES LEGAIS (campo obrigatorio no caso de 

solicitudes demenores de idade). 

O documento de consentimento deberá ser asinado por calquera dos/das titulares da patria potestade ou 

representantes legais. No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os dous 

proxenitores, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria 

potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, será necesario presentar, xunto co 

documento, a resolución xudicial correspondente para que o centro educativo a cotexe. 

 

 
 
 
 

 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE 
    

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE 

    
 

 
CONFORMIDADE 
O centro educativo facilitoulles información das características xerais e das finalidades dos ciclos formativos 

da formación profesional básica, entregoulles e coñecen o consello orientador, no que o equipo docente 

recomenda a incorporación do/da seu/súa fillo/a á formación profesional básica. 

Atendendo ao disposto no artigo 15 do Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos 

específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en 

Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos, expresan a súa conformidade para 

que o/a seu/súa fillo/a se incorpore a un ciclo formativo de formación profesional básica no curso 20     /     . 

 
SINATURAS 
PAI / REPRESENTANTE LEGAL NAI / REPRESENTANTE LEGAL 

  

 
Asdo: 

 
Asdo: 

Lugar e data 

 ,  de  de  

 
 

DIRECTOR/A OU TITULAR DO 
CENTRO EDUCATIVO 
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ANEXO IV 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE INCORPORACIÓN Á FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

DATOS DO/DA ALUMNO/A 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    
 

COMUNÍCOLLES 
Que o/a alumno/a foi proposto/a polo equipo docente de      de ESO para se incorporar á formación profesional 

básica no curso académico 20   /    e que o seu pai, a súa nai ou os/as representantes legais deron o seu 

consentimento. 

 
E para que conste e teña efectos onde proceda, expido esta comunicación. 

 

SINATURAS 
O/A DIRECTOR/A TITULAR DO CENTRO O/A SECRETARIO/A 
Visto e prace: 
 
(selo do centro) 

 

 
Asdo: 

 
Asdo: 

Lugar e data 
 ,  de  de  
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INFORME INDIVIDUALIZADO DO TITOR/A 

PROPOSTA RAZOADA DO EQUIPO DOCENTE DE INCORPORACIÓN AO 

PROGRAMA  PARA A MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO  

(Decreto 86/2015, do 15 de xuño e Resolución do 27/07/2015, DOG 29/07/2015) 
 

ALUMNO/A....................................................................................CURSO........ GRUPO............ 

CENTRO: IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ. A ESTRADA. 

TITOR/A:........................................................................................................................................................................ 

 

 DATOS PERSOAIS 
 
Data de nacemento:                                                   Idade:   
Enderezo:                                                                  fno: 
Localidade:                                                            Provincia: 
 

 NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR DO ALUMNO OU ALUMNA EN 
CADA MATERIA ( Adxuntar o n.c.c. ). 

 

 

 DIFICULTADES DE APRENDIZAXE PRESENTADAS 

Áreas nas que presenta maiores dificultades:............................................................................... 
 
Dificultades principias (no seu caso): 

Compresión lectora               �                 Expresión oral e/ou escrita   �   
Organización de ideas           �                Resolución de problemas     �   
Razonamento lóxico              �                  Cálculo                                 �   
Pouco interés e motivación   �                  Asistencia irregular               �   
Outras (Especifique) 
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• MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APLICADAS 

(Cursos repetidos, apoios recibidos, agrupamentos específicos, ACI, .......). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROPOSTA RAZOADA DO EQUIPO DOCENTE 
(Motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno se integre nun 

programa de diversificación curricular). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En A Estrada  a ........ de .......................... de ....................................... 
 

Asdo. o/a titor/a.:................................................................................... 
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SOLICITUDE EXENCIÓN 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

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

pai/nai ou Titor/a legal do alumno/a........................................................................................ 

que inicia  o ensino secundario obrigatorio no IES Antón Losada Diéguez” de A Estrada.  

EXPÓN:  

Que o meu fillo/a presentou claras dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe na etapa ou curso anterior, tal como consta no informe da persoa titora. 

 

SOLICITA ANTE Á DIRECCIÓN:  

Que, polo tanto,  quede exento de cursar a materia común de segunda lingua 

extranxeira, recibindo reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as 

dificultades, tal como figura no ARTIGO 5  DA RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, 

da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 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 da Comunidade Autónoma de Galicia. 

En,...................................................... a........ de............... 20..... 

 

 

 

Asdo:................................................................................... 

 
 
 
Sr. Director do Ies Antón Losada Diéguez 
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COMUNICACIÓN Á FAMILIA. ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
CURSO 20../.. 

 
D/Dna………………………………………………………………………………. 

con DNI……………………….…………….. como pai/nai/ titor/ titora legal do 
alumno/a……………………………………………………………………… 
escolarizado no centro IES Antón Losada Diéguez de A estrada. 

EXPÓN que, 
 

- Son coñecedor/a das dificultades de aprendizaxe que presenta o meu 
fillo/a. 

- Fun informado/a das materias obxecto de adaptación para o meu 
fillo/a para este curso (como medida extraordinaria) e que son as que 
a continuación se mencionan:  

 
- Que entendo que esta medida permiten modificar e incluso suprimir 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación. E que polo tanto, os 
referentes de avaliación serán os marcados na adaptación curricular, 
o que implica que aínda que se supere a adaptación non se supere a 
área ou materia do curso. 

 
 

Sendo coñecedor/a de todo o anteriormente exposto,  
 

Autorizo 
 
Non autorizo 
 

ao desenvolvemento desta medida de atención á diversidade. 
 
 
 
 

A Estrada a  ……………..de…………………..de 20.… 
 

 
Asdo:…………………………………………. 

Pai/Nai/titor/titora legal) 
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AUTORIZACIÓN DOS PAIS E NAIS/TITORES LEGAIS PARA A 
INCORPORACIÓN DUN ALUMNO/A A UN PMAR 

 
D/Dna ………………………………………………..........………………………., 

pai/nai/titor legal do/a alumno/a ……………………………………………..…………. 

e o propio alumno/a, que cursou ………..................no IES Antón Losada 

Diéguez. 

Ante a proposta do Equipo Educativo e da Xunta  de Avaliación sobre a 

incorporación a un Programa de Mellora do Aprendizaxe e o Rendemento 

académico.   

 MANIFESTAN QUE: 

Foron informados polo Xefe do Departamento de Orientación  da situación  escolar 

do seu fillo/a e da conveniencia da súa incorporación a un Programa de Mellora do 

Aprendizaxe e o Rendemento Académico, proposto polos axentes educativos coa 

finalidade de que poida cursar 4º da ESO por vía ordinaria a fin de obter o titulo de 

Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, segundo se establece na normativa 

vixente  (Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria). 

 E, para que así conste sinalo que: 
 Estou de acordo coa proposta. 

 Non estou de acordo coa proposta. 

 

En A Estrada, a            de                  de 20…. 

 

 

O pai/nai/titor legal     O alumno/a 

 

 

 

Asdo.:       Asdo.: 
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AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA APLICACIÓN 

 

PROTOCOLO TDAH 
 

(Intervención do Departamento de Orientación) 
 

ALUMNO/A………………………………………………………………………… 
DATA DE NACEMENTO……………………CURSO………………………….. 
TITOR/A …………………………………………………………………………… 
 
Don/Dona.................................................................................................................

con D.N.I..........................................en calidade de pai/nai/ ou titor/a legal, fun 
informado/a da dinámica da aplicación do protocolo TDAH da Xunta, por parte do 
Xefe do Departamento de Orientación, co fin de acadar un axeitado desenvolvemento 
do/a meu/fillo/a afectado/a e minimizar as súas posibles repercusións negativas. 

 

Polo que, 

AUTORIZO(declaro que fun debidamente informado/a). 

NON AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a). 

 
En …………………………… a …… de ……………………… de 20…… 

 

 
A/O pai nai ou titor/a legal 

 

 
Asdo …………………………………… 
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AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

Don/Dona.................................................................................................. en 
calidade de pai/nai/ou titor/a legal do 
alumno/a….............................…............................................................... matriculado 
neste centro no curso............. da etapa de ………………………., fun debidamente 
informado/a das necesidades educativas que presenta o meu fillo/a 

 

Polo que AUTORIZO que : 
         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de 
pedagoxía terapéutica, fora da aula ordinaria, para o seu mellor 
desenvolvemento académico. 
         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de 
pedagoxía terapéutica dentro da aula ordinaria, para o seu mellor 
desenvolvemento académico. 
____  Adaptación curricular 

 
Polo que NON AUTORIZO que : 

         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de 
pedagoxía terapéutica, fora da aula ordinaria, para o seu mellor 
desenvolvemento académico. 
         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de 
pedagoxía terapéutica dentro da aula ordinaria, para o seu mellor 
desenvolvemento académico. 
       Adaptación curricular 

 
O/A pai/nai, ou titor/a legal 
 
(sinatura)………………………………… 

 

En A Estrada a ………. de ……………….... de 20….. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE AC 
NOME: ………………………………………………………………………………… 
 
CURSO:……………………………………………………………………………….. 
 
……….   AVALIACIÓN 
 
 
MATERIA: ……………………………. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO DE CONSECUCIÓN 
ACADADO EN  PROCESO NON ACADADO 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
En A Estrada a ………………… de ……………………….. de 20…. 

Asdo:………………………………………. 
 

Prorfesor/a de materia adaptada 
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