
CONCRECIÓN PAD 

 

AVALIACIÓN DE NECESIDADES 

A diversidade do alumnado debe ser respondida dende o centro 
educativo partindo da identificación das súas necesidades para así dar unha 
resposta educativa adecuada. 

Para a avaliación das necesidades do centro, en canto á atención á 
diversidade, seguimos unha metodoloxía cualitativa utilizando os seguintes 
procedementos: 

 Análise da documentación do centro.  
 Revisión e organización da información do alumnado. 
 Reunións co equipo directivo.  
 Entrevistas con profesores/as e titores/as.  
 Observación directa e das súas características. 
 As avaliacións psicopedagóxicas. 
  

As necesidades puntuais detectadas ata o momento  resúmense nos 

seguintes puntos: 

 Con respecto das características do alumnado cabe salientar que: 

 Hai bastante alumnado con dificultades de aprendizaxe relacionadas 
con aspectos básicos de lectura, escritura. 

 Hai bastante alumnado con dificultades de aprendizaxe relacionadas 
con aspectos básicos de razoamento lóxico matemático e cálculo.  

 Hai alumnado que forma parte dun grupo de 3º ESO PMAR. 
 Hai alumnado diagnosticado de TDAH, con e sen medicación, aos 

que debemos prestar especial atención.   
 Hai alumnado con adaptacións curriculares.  
 Hai alumnado con necesidade de asesoramento académico e 

profesional por parte do alumnado da ESO. 
 Hai demanda de asesoramento académico e profesional por parte do 

alumnado de bacharelato. 
 Con respecto ás demandas do profesorado relacionadas con: 

 A existencia de dificultades no alumnado que lles dificulta seguir o 
ritmo ordinario da clase.  

 A necesidade de asesoramento na posta en marcha de MAD. 
(Reforzos,Protocolos, ACs, Apoios,…). 

 A necesidade de asesoramento para a elaboración de material 
axeitado para os diferentes casos. 

 A necesidade de orientación académica no alumnado da ESO e 
Bacharelato. 

 Con respecto ás familias: 

 É moi importante que as familias do alumnado con dificultades de 
aprendizaxe estean informados das medidas de atención á 



diversidade existentes no centro, así como que participen nestas coa 
súa conformidade. 

 É preciso favorecer a comunicación e colaboración entre as familias e 
o centro, especialmente do alumnado con aneae.  

Unha vez detectadas as necesidades o departamento de orientación 

colaborará cos distintos axentes da comunidade educativa para establecer o 

tipo de intervención máis axeitada, dentro das medidas ordinarias de atención á 

diversidade ou programando e organizando medidas de carácter extraordinario, 

se foxen necesarias e participando no seu seguimento. 

A  profesoras  de pedagoxía terapéutica en Primaria (no CEIP “Pérez 

Viondi”) e Secundaria do IES, desenvolverán a súa labor de apoio co 

alumnado que necesite atención individualizada na clase ordinaria; así mesmo, 

cando sexa aconsellable por cuestións didácticas e/ou organizativas realizará 

apoio fóra da aula, cos alumnos que o precisen, desenvolvendo programas 

básicos de lectura e comprensión lectora, expresión oral e escrita, razoamento 

lóxico e cálculo, atención,... Colaborará, de igual modo, na elaboración das 

Adaptacións Curriculares e na elaboración e deseño de diferentes materiais, se 

foxe necesaria a súa realización, cos diferentes profesores implicados e co 

departamento de orientación. 

 

As accións a realizar no presente curso serán:  

 Compatibilizar as actuacións da profesora de pedagoxía terapéutica, co 

profesorado e alumnado do grupo-clase, e intercambiar información 

pertinente coas familias. 

 Revisión, actualización e realización das adaptacións currículares.  

 A elaboración de medidas de reforzo educativo con varios alumnos/as 

escolarizados na ESO. Atendendo a normativa vixente neste curso 

realizaranse, tamén, programas de reforzo nas áreas instrumentais 

básicas quedando o alumnado exento de cursar a materia de 2ª lingua 

estranxeira. Os apoios a este alumnado están sendo coordinados a 

través dos departamentos didácticos implicados, conxuntamente coa 

orientadora e o xefe de estudos.  

 Colaborar na revisión dos documentos orgánicos do propio centro e os 

de referencia, a fin de garantir a súa coherencia e continuidade. 

 Participar co profesorado en accións encamiñadas ao coñecemento 

dentro do grupo, en función das necesidades do grupo-clase, facilitarlle 

ao profesorado estratexias para atender á diversidade.  

 Colaborar cos Servizos Sociais do Concello e do Centro de Saúde 

(educadora familiar e traballadoras sociais) no seguimento do alumnado 

con situacións sociofamiliares desfavorecidas, en coordinación cos 

profesores das áreas, titores e profesorado de apoio. 

 Proporcionar asesoramento e apoio aos alumno/as, familias e 

profesorado ante posibles circunstancias de índole aptitudinal, 



motivacional, social..., que puideran interferir no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 

Hai que contar, tamén, coas demandas de valoración e liñas de intervención 

relacionadas con problemas vinculados a ausencia de pautas e hábitos de 

traballo, carencias na adquisición de aprendizaxes básicos instrumentais, e 

necesidades educativas asociadas a retrasos de aprendizaxe escolar e 

retrasos madurativos en secundaria. 

A IDENTIFICACIÓN TEMPERÁ  DAS NECESIDADES: A 

AVALIACIÓN  INICIAL 

A identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a  súa 
valoración e resposta educativa axeitada constitúen procesos necesarios para 
adecuar as medidas e recursos educativos á diversidade. 

A avaliación inicial constitúe un punto de partida con carácter preventivo por 
excelencia na atención a diversidade en xeral. No centro, ao principio do curso, no 
mes de outubro,e en todos os grupos, cursos e etapas educativas da ESO, faise 
unha avaliación inicial da situación, tanto dos grupos como dos/as alumnos/as 
individualmente, “como posta en común” e para coñecer a situación na que se 
atopan neste intre. Esta avaliación, referida aos niveis de competencia curricular 
de cada materia, deberá ser ampliada cando se trate de alumnos/as con 
necesidades educativas especiais a fin de adecuar os curriculums e poder 
programar as adaptacións curriculares e diseñar as accións educativas e reforzos 
co axuste preciso ao nivel de coñecementos dos/as  alumnos/as. 

A posibilidade de contar cunha información ordenada, completa e 
comparativa dos niveis competenciais daranos unha información moi valiosa para 
poder prever e compensar as dificultades cas que se atopan algúns alumnos/as 
ou incluso grupos de alumnos replantexando as distintas accións educativas xe 
sexan prescriptivas ou non do curriculum. 

 
ALUMNADO CON MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO CURSO 

2018/2019 

 

NECESIDADE EDUCATIVA 

 

CURSO 

 

Nº Al. 

TD / TDAH 1º ESO A 1 Varón 

1º ESO B 1 TOC Varón 

1ºESO C 2 Varóns 

2º ESO A 1 Varón 



2º ESO B 2 Varóns 

2º ESO C  

3º ESO A  

3º ESO B  

3º ESO C  

3º ESO PMAR 1 Varon 

4º ESO A  

4º ESO B  

4º ESO C 1 Varón 

Enxencións  

Segunda  

Lingua Estranxeira 

1º ESO 6 mulleres, 4 varons 

2º ESO 1 varón 1 muller 

Disgrafía 1º ESO 1 Varón 

2º ESO  1 varón 

DISCAPACIDADE 

INTELECTUAL 

2º ESO 2 Mulleres 

ALUMNADO 

ESTRANXEIRO 

  

ATENDIDOS  S.S.S.S.   

HIPOACUSIA 

BILATERAL 

4º ESO 1Varón GRAO DE  

MINUSVALÍA 

 Déficit auditivo biaural 

54.7% 

DISLEXIA º  1ESO 1 Varón e 1 Muller 

1º Bach 1Varón 



TRASTORNO DA 

APRENDIZAXE 

LECTOESCRITURA 

1º ESO 3 mulleres 1 varón 

2º ESO 1 Varón  

  

ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

1º ESO 1(Varón) 

2 Mulleres 

2º ESO 1Varón 

2 Mulleres 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Dentro destas  pódense sinalar: 

 Asesorar nas directrices para o desenvolvemento e mellora dos 
procesos E-A: Técnicas de Traballo intelectual, Organización e 
planificación do estudio, aprender a aprender, ... dentro do PAT.   

 Asesorar ós departamentos didácticos que o soliciten sobre criterios 
e técnicas de avaliación, aspectos metodolóxicos, atención á 
diversidade ... 

 Elaboración de programas / plans de intervención preventivos e de 
desenvolvemento.  

 Contribuír a realizar unha avaliación inicial do alumnado que inclúa 
aspectos persoais dos/as alumnos/as, e a valoración das súas 
capacidades e intereses; permitindo así,  que permitan detectar 
alumnos de risco, utilizando para elo e  como alternativa, reunións 
periódicas cos titores e se fose o caso co resto do equipo docente. 

 
Pasos a seguir: 
 

1.- Analizar a información aportada polo Equipo Docente do curso 

anterior, así como, a  documentación presentada polos/as alumnos/as para ver 

se nela consta algún tipo de referencia a programas de reforzo ou medidas de 

atención á diversidade. Se  fora o caso, buscar toda a información que sobre 

eles poida haber nos Centros de procedencia. Se neses centros hai 

Departamento de Orientación a relación será máis fácil e frutífera. 

2.- Solicitar dos Centros dos que proceden os/as alumnos/as os 

Informes Individualizados de Avaliación. 

3.- Asistir a Avaliación Inicial en Outubro para, reunidos tódolos 

profesores  contrastar toda a información que sobre o alumnado se poida ter: 



 Informes de avaliación. 
 Posibles informes doutros Departamentos de Orientación. 
 Datos das probas psicométricas aplicadas. 
 Informes dos profesores de cada materia. 
 Análise de producións. 
 ... 

 

Desta reunión de avaliación inicial sairán toda unha serie de alumnos/as 
con problemáticas específicas. Para cada un deles o Departamento, xunto co 
equipo docente, a profesora de Pedagoxía Terapéutica, e outros profesionais 
implicados, deberá  preparar un plan de actuación  axeitado a cada situación e 
necesidade. 

A) MEDIDAS ORDINARIAS 
 

As medidas ordinarias de atención á diversidade son todas aquelas 
que faciliten a adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración signficativa 
dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto 
sociocultural e as características do alumnado. Teñen como finalidade dar 
resposta ás diferenzas en comopetencia curricular, motivación, intereses, 
relación social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e están 
destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias 
establecidas. 

No noso centro as medidas ordinarias de atención a diversidade 

que se levan a cabo son: 

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

b) Adecuación das programacións  didácticas ao contorno e ao 
alumnado.Os distintos departamentos didácticos terán en conta as 
características particulares do contexto. 

 
c) Adaptación dos tempos, instrumentos e/ou procedementos 

metodolóxicos e de avaliación. É consellable levar a cabo unha revisión dos 
instrumentos, estratexias e criterios de avaliación tendo en conta, sobre todo, 
as posibles necesidades específicas de apoio educativo que se poidan 
presentar no centro (con necesidade de adaptar os instrumentos de 
avaliación ou a metodoloxía, por exemplo, co probas orais ou aumentando o 
tempo destas). En canto ao procedemento específico de detección e 
valoración de necesidades, cando o equipo docente dun alumno/a detecte 
dificultades que non se resolvan a través das medidas ordinarias, a través da 
persoa titora derivará o caso ao departamento de orientación, comunicando á 
familia a necesidade da realización dunha avaliación psicopedagóxica. 

 
d) Programas de recuperación ou atención a alumnos con materias 

pendentes: os departamentos didácticos marcarán as directrices para o 
seguimento e avaliación de materias pendentes. Estas directrices figurarán 
na programación anual dos distintos departamentos. Este alumnado poderá 
estar exento de cursar a materia de lingua estranxeira segundo o recollido na 



Circular 8/2009 que regula algunhas medidas de atención á diversidade na 
ESO. 

 
e) Medidas de asistencia/reforzo educativo proporcionadas polo 

profesor/a de materia e/ou profesor titor/a no seu grupo directa ou 
indirectamente  ou coa axuda e asesoramento da especialista de Pedagoxía 
terapéutica e a Orientadora. 

Son medidas que o propio profesorado deseña e aplica con aqueles 

alumnos e alumnas que teñen certas dificultades de seguimento da 

programación diaria, ben por exceso ou por defecto (traballos específicos de 

recuperación, traballos de ampliación, ...). 

O reforzo afecta aos elementos non prescritivos do currículo 
(secuencia de contidos, as formas e instrumentos de avaliación, á 
organización da aula, ós agrupamentos de alumnos e todo aquilo incluido 
dentro do ámbito da metodoloxía). As medidas de R.E. non suporán 
necesariamente medidas extraordinarias nin necesitarán de autorización para 
ser levadas a cabo. 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade 
que afecta  

O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario 
e polo profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa 
colaboración, se é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non 
poderá substituir en ningún caso a actuación habitual do profesor. 

 As medidas de RE serán elaboradas polo profesorado titor ou polo 
profesorado de área co coñecemento do titor/a, podendo  solicitar 
asesoramento do Departamento de Orientación e/ou da profesora de 
apoio. 

 O/a titor/a e ou o profesor/a que as aplique debe comunicarllo ao 
equipo directivo e ás familias. Farase constar no Documento Individual de 
Reforzo Educativo así como nas actas de avaliación e na información dos 
Boletíns de avaliación ás familias. 

 Debe constar como RE no expediente e historial académico do  
alumno/a. 

 Haberá que realizar un seguimento da evolución do/a alumno/a 
periodicamente para corrixir posibles desaxustes, alúmenos trimestralmente 
nas sesións de avaliación. 

  

Modalidades do Reforzo Educativo: 
 

Segundo as características do alumnado e seguindo o que se 
establece en cada Departamento nas súas Programacións, podemos 
establecer varias modalidades de Reforzo Educativo: 

 Reforzo educativo sen apoio: Medidas que o propio profesor/a deseña 
e aplica con aqueles alumnos/as que teñen certas dificultades de 
seguimento da programación. 

 Programas de reforzo educativo. 

 Programas de recuperación. 



 Programas específicos personalizados: Programas de desenvolvemento 
do currículo ordinario nos que se establecen as condicións básicas para 
a consecución dos obxectivos da etapa, a través de metodoloxías 
específicas, e/ou diferente organización de contidos. 

f) Programa de habilidades sociais: é elaborado polo DO e revisado cada 
curso académico para traballar co alumnado que presente Cs disruptivas de 
xeito reiterado 

g) A acción titorial, que permite garantir o seguimiento sistemático do 
alumnado para previr e detectar dificultades en todos os ámbitos, escolar, 
persoal e social co fin de dar resposta ás necesidades individuais.  

No Plan de Acción Titorial do centro inclúense as actuacións 
específicas para o alumnado con necesídades específica de atención 
educativa e as súas familias. 

h) Programas de enriquecemento curricular: terán como prioridade promover o 
desenvolvemento pleno e equilibrado das capacidades contempladas nos 
obxectivos xerais/estádares de aprendizaxe dos/as alumnos/as AACC. Tales 
modificacións, axustes diácticos, metodoloxías e/ou organizativas serán: 

 Gradación de actividades segundo o nivelde complexidade. 
 Propostas de traballo interdisciplinares que esixan a conexión entre 

conceptos e procedimentos de distintas áreas.  
 Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e 

individuais.   
 Profundización en contidos procedimentais.   
 Agrupamentos flexibles, no marco do grupo-clase e con outras 

clases,para determinados contidos ou  actividades.   
 Plantexamentos de Proxectos de traballo. 
 Planificación de actividades que fomenten a creatividad e o 

pensamento diverxente.   
 Introducción de técnicas de búsqueda e tratamento da información. 
 Adaptación de recursos e materiais didácticos. 
 Adecuación dos procedimentos e instrumentos de avaliación. 

B) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

Aplicarase unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por 
resultares estas insuficientes. 

Dun xeito xenérico deberase tender á solución dos problemas dentro do 
mesmo grupo con reforzo deseñado e levado adiante polo profesorado do 
grupo. Ás veces, e de maneira extraordinaria, será necesario o apoio, nos 
casos máis extremos, realizando unha avaliación psicopedagóxica previa e 
proporcionándolles a estes alumnos/as unha axuda externa sacándoos da aula 
normal durante algunhas horas  á semana. 

Cando se vexa que o alumno/a é incapaz de seguir a marcha do grupo, 
a pesar do programa de reforzo, será preciso elaborar conxuntamente cos/coas 
profesores/as e Departamentos correspondentes unha resposta educativa 
axeitada ás necesidades e posibilidades dos/as alumnos/as implicados/as. 
Nesa resposta deberanse indicar aqueles aspectos que se modifican 
(obxectivos, contidos e criterios de avaliación) e o sistema de atención que se 



propón para levar adiante esa adaptación (tempos dentro e fóra da aula, dentro 
da aula coa axuda do profesor de PT, etc.). Todo este proceso deberá facerse 
en contacto coa familia, que debe estar implicada e vela como algo favorecedor 
para o seu fillo/a. 

Son medidas extraordinarias no noso IES: 

a) Exención dunha segunda lingua estranxeira, para o alumnado 
que presenta dificultades de caracter lingüístico.(Resolución do 15 xullo de 
2016; art. 6). 

Neste caso e seguindo a lexislación vixente,  recibirá reforzo educativo 
naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades, logo do informe 
pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do 
Departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida 
adoptada. Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de 
exento/a. 

b) 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: 

c) Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica:  
As intervencións específicas que sexan precisas por parte da profesora 

especialista de pedagoxía terapéutica serán propostas e deseñadas polo 
departamento de orientación, do que forman parte, en colaboración co 
profesor/a titor/a do grupo ao que pertence o/a alumno/a. Tales actuacións 
levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto do resto do alumnado 
dese grupo, e poderán levarse fóra dela en casos que estean debidamente 
previstos nas adaptacións curriculares e durante un tempo que non excederá 
a terceira parte da xornada escolar. 

A coordinación desas actuacións, xunto coas do resto do profesorado, 
tendo en conta as programacións de aula, corresponde á xefatura de estudos 
do centro. 

Así o apoio desta especialista tamén se poderá dar ao profesorado nas 
aulas ou fora delas nos casos en que sexa necesaria unha atención máis 
individualizada. Os apoios realizaranse fundamentalmente nas áreas 
instrumentais básicas (linguas e matemáticas), priorizando un apoio de 
calidade a un de cantidade.  

No tócante á selección do alumnado cabe sinalar que recibirán apoio 
aqueles alumnos/as que presenten un desfase curricular, precisen de 
reeducación pedagóxica e se considere que só coa atención personalizada do 
profesor/a dentro do grupo clase non vai ser suficiente para que progrese 
adecuadamente. Este reforzo terá carácter provisional e poderá ser revertido 
cando o equipo docente, co asesoramento do departamento de orientación e 
a conformidade do equipo directivo considere que o/a alumno/a pode seguir 
con normalidade o seu proceso de aprendizaxe.  
 Os pais/nais dos alumnos/as susceptibles deste apoio serán informados, 
polos titores/as e o departamento de orientación, das medidas que se van a 
adoptar e dos obxectivos que se pretenden acadar. O departamento de 



orientación colaborará no asesoramento sobre a resposta educativa destes 
alumnos/as.  

Os horarios de atención ao alumnado con necesidade de apoio 
educativo realizaranse a comezos do curso escolar e na súa confección 
participarán a xefatura de estudos, a xefatura do departamento de orientación 
e a especialista en PT, tendo sempre en conta que a atención na aula de 
apoio non supere un terzo da xornada escolar do alumno/a, tal e como 
establece a Orde do 27 de decembro de 2002. 

No caso dos horarios do alumnado de apoio , éste será deseñado 

tendo en conta o horario xeral do Centro, o número de alumnos/as e a 

dispoñibilidade da PT. O tempo de atención concretarase tendo en conta as 

pautas e o informe do DO, e será coordinado todo o proceso pola Xefa de 

Estudos. 

d) Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (Decreto 
86/2015) son grupos que cunha metodoloxía específica, unha organización 
de contidos e materias do currículo diferente á xeral e unha axeitada 
elección de optativas, poderá configurar un currículo que amplíe o máis 
posible as súas opcións de futuro, incluso mais alá das actuais expectativas 
de determinado alumnado. Unha maior individualización do ensino no grupo, 
pode permitir un mellor aproveitamento do esforzo desenvolvido polo 
alumno/a, que o que permitiría nun grupo ordinario. 

e) Aplicación do protocolo TDAH . A recente reforma educativa, 
nunha clara aposta polo desenvolvemento persoal, intelectual, social e 
emocional de cada quen, incorpora, por primeira vez con rango de lei, o 
alumnado con TDAH entre o considerado con necesidade específica de 
apoio educativo. Isto comporta que se trata dun alumnado que é preciso 
identificar, e ao que hai que prover dos adecuados recursos e estratexias 
para acadar os obxectivos das distintas ensinanzas. 

Segundo este PROTOCOLO da Xunta,  se existe algunha orixe /sospeita de 
manifestacións TDAH no ámbito Educativo independentemente de cal sexa a 
fonte (familia, profesor/a de materia, titor/a ou orientadora) e que supoñan 
repercusións negativas no funcionamento do mesmo; faise necesaria a 
intervención (punto 5.3). 
 PROCEDEMENTO A SEGUIR. 

1. Solicitude da demanda de intervención do DO . 
2. Autorización de Avaliación Psicopedagóxica por parte da familia. 
3. Entrega por parte do DO  á familia dos Cuestionarios pertinentes para a 

súa cumplimentación. 
4. Entrega por parte do DO  ao profesorado dos Cuestionarios pertinentes 

para a súa cumplimentación. 
5. Análisedo informe médico. 
6. Exploración Psicopedagóxica. 
7. Elaboración do Informe Psicopedagóxico. 
8. Reunión co Equipo Docente para a información e adopción de MADs. 
9. Comunicación á familia. 

 



f) Protocolo de para a prevención e control do absentismo escolar.(Xunta 
de Galicia, 2014) 

Coa finalidade de establecer unhas pautas comúns de actuación fronte 
ao absentismo escolar, elaborouse o Protocolo para a prevención e o 
control do absentismo escolar en Galicia, que ten un carácter básico e de 
referencia, de xeito que cada centro educativo, dentro da súa competencia 
e autonomía, pode adaptalo á súa realidade. Recollido no NOF do noso 

centro. 

g) Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e 

ciberacoso escolar .(Xunta de Galicia, 2015). 

O fenómeno denominado acoso escolar, maltrato entre iguais ou bullying 
atopámolo presente en toda a historia, aínda que nos últimos anos adquire 
maior interese e relevancia social. As interaccións e relacións entre iguais 
inciden no desenvolvemento social dos nenos e adolescentes, pero non 
sempre estas relacións son de carácter positivo. Recollido no NOF do noso 
centro. 

h) Protocolo de atención educativa domiciliaria.(Xunta de Galicia) 

O obxecto deste documento é proporcionar un marco de referencia que 
facilite una resposta educativa axeitada ao alumnado que non poida asistir con 
regularidade ao centro docente no que está escolarizado por un período 
prolongado, por prescrición médica, debido a enfermidade ou lesión.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 No derradeiro trimestre do curso, a través da reunión trimestral 
que o departamento de orientación organiza coa orientadora do centro 
adscrito, recollese información sobre o alumnado de nova incorporación do 
curso seguinte (alumnado con adaptación curricular, alumnado que vai a 
precisara reforzo, etc). 

No mes de setembro a xefa do departamento de orientación en 
colaboración coa profesora de pedagoxía terapéutica revisan os informes 
finais de todo o alumnado de nova incorporación, así como do alumnado que 
recibiu algún tipo de medida de atención á diversidade o curso anterior. 

 Mes de setembro e outubro: análise da documentación e posterior 
avaliación Inicial 

Despois da análise e da avaliación Inicial cada titor/a cumprimenta a 
documentación pertinente na que figura o alumnado con NEE xa 
diagnosticados e os que pola súa problemática precisen dun estudo 
Orientador. 

 Mes de outubro: comezo das avaliacións pedagóxicas, programas 
de traballo, adecuación dos horarios de atención ás necesidades do 
alumnado, cumprimentación de protocolos, … 



A orientadora, unha vez analizadas as necesidades, inicia o estudo e 
diagnóstico do alumnado proposto e con dificultades . Posteriormente 
revisará os xa diagnosticados. No obstante, as posibles novas solicitudes de 
estudo sempre están abertas. 

 Final de trimestre: revisión de rendementos (avaliacións) e 
modificacións de programas e de horarios de atención ás necesidades se é 
o caso. 

 Final de curso: revisión de rendementos, propostas para o 
seguinte curso e cumprimentación de documentos. 

*** O alumnado que se matricule no Centro unha vez iniciado o curso 
e manifesten algún tipo de problemas, serán atendidos coa prioridade que o 
seu problema esixa. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS, TEMPOS 

E RECURSOS E APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

Á hora de levar a cabo as diversas medidas que recolle nesta concreción 
plan, teremos en conta que se lles dará gran importancia sempre ás medidas 
ordinarias e preventivas, de carácter normalizador, e que só se terán en conta 
medidas extraordinarias cando, esgotadas as anteriores, sexan a alternativa 
máis axeitada. 

De forma xeral, as medidas de atención á diversidade priorizarán a 
atención do alumnado: 

 Con necesidade específica de apoio educativo permanente 
(discapacidade física, psíquica ou sensorial, trastornos 
xeneralizados do desenvolvemento, TDAH, dislexia, altas 
capacidades…).  

 Alumnado con importante desfase curricular (enfermidade, 
absentismo, incorporación tardía...).  

 Alumnado con problemas de aprendizaxe nas áreas instrumentais 
básicas (lectoescritura, cálculo, razoamento).  

 Alumnado con problemas de conduta. 
 

Nos dous primeiros supostos será precisa a intervención do profesorado 
especialista PT , ademais da avaliación da orientadora ou de profesionais 
externos (servizos médicos, servizos sociais … ). Así mesmo, a atención á 
diversidade deberá contar cunha dotación adecuada de recursos, tanto 
materiais como humanos ou persoais, contando co profesorado especialista 
preciso. 

A avaliación inicial será o medio idóneo para a detección e derivación 
das necesidades educativas do alumnado e a formulación de propostas para a 
súa atención.  

Identificación das necesidades educativas doalumnado do centro adscrito 

No derradeiro trimestre do curso, a través da reunión trimestral que o 
departamento de orientación organiza coa orientadora do centro adscrito, 



recolle información sobre o alumnado de nova incorporación do curso seguinte 
(alumnado con adaptación curricular, alumnado que vai a precisara reforzo, 
etc). 

No mes de setembro a xefa do departamento de orientación en 
colaboración coa profesora de pedagoxía terapéutica revisan os informes finais 
de todo o alumnado de nova incorporación, así como do alumnado que recibiu 
algún tipo de medida de atención á diversidade o curso anterior. 

Determinación dos criterios nas adaptacións curriculares 
As condicións de realización no noso centro serán as seguintes: 

 Terán unha duración por curso, agás no caso do alumno/a repetidor/a 
que non acade os seus obxectivos. 

 O alumnado con adaptación curricular será obxecto de atención 
educativa por parte da profesora de pedagoxía terapéutica , tendo 
prioridade a atención nas áreas instrumentais (Linguas e Matemáticas). 
O horario de cada alumno/a dependerá da organización das 
necesidades educativas detectadas cada curso académico. 

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

 A avaliación diagnóstica, o documento de adaptación curricular e o 
informe do servizo da inspección educativa formarán parte do 
expediente do alumno ou da alumna e terán carácter confidencial. 

 A adaptación curricular reflectirase como AC (adaptación curricular) no 
expediente académico do alumno ou alumna e no informe aos pais ou 
responsables legais.  

 As adaptacións curriculares revisaranse periodicamente, polo menos 
unha vez ó 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 elaborara a adaptación. 

Determinación dos criterios da aula de apoio 
Para o alumnado que acuda á aula de apoio teranse en conta os seguintes 
criterios:  

            -Nivel competencial 

            -Curso no que está escolarizado/a 

Os agrupamentos serán de pequenos grupos ou atención individualizada, co fin 
de que a resposta educativa sexa efectiva. 

Aqueles alumnos que por falta de dispoñibilidade horaria, física ou de 
integración completa non podan ser atendidos directamente, apoiaráselles 
indirectamente, proporcionándolles axuda aos seus profesores/as en canto a 
material, metodoloxía e orientacións  para a súa atención, se fose necesario. 

Os agrupamentos estarán abertos á posible incorporación ou supresión do 
alumnado.  



Determinación dos criterios na actuación do alumnado con TDAH 

Realizouse por parte do departamento de orientación un resumo dos 

criterios e das medidas a adoptar o profesorado ante estes casos.Con data do 

25/09/18 , en reunión convocada, estableceuse no IES MGB A Estrada que o 

profesorado propiciaría a aplicación das medidas máis axeitadas a cada caso . 

Determinación dos criterios nos Programas de Mellora da Aprendizaxe e o 
Rendemento 
Poderán incorporarse a este programa o alumnado que se atope nalgunha das 
seguintes situacións: 

a) alumnos/as que repetisen cando menos un curso en calquera etapa 
e que, logo de cursado 1ºESO, non estean en condicións de 
promoción ao segundo curso. 

b) alumnos/as que logo de cursar o 2º curso non estean en condicións 
de promoción ao 3º. 

c) Excepcionalmente, alumnos/as que cursando 3º ESO, non estean en 
condicións de promoción a 4º (repetir terceiro curso). 
 

O programa co que contamos este ano 2018/2019 desenvolverase ao longo do 
curso  terceiro . 

Para a impartición dos ámbitos destes programas conformouse un  grupo de 
nove alumnos/as .  
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