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1 INTRODUCIÓN 

Na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación, modificada parcialmente pola  Lei 
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa; sinálase que “os 
centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de 
atención á diversidade (MAD) establecidas pola consellería con competencias en materia de 
educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa 
finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os 
diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si 
mesmo e promovan o traballo en equipo.” 

Segundo o disposto no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 
se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación; a 
diversidade, é unha realidade social, e, polo tanto, unha realidade en cada centro educativo. 
Esta realidade vén derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural de cada 
alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada unha das profesoras e dos 
profesores, tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa no seu 
conxunto. 

A resposta educativa a esa diversidade debe concretarse en cada un dos proxectos 
educativos, en cada unha das ensinanzas, na coordinación docente, na personalización da 
educación de cada unha das alumnas e alumnos, nos recursos e medidas educativas, nos 
compromisos familiares e sociais e en todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento 
persoal e social do alumnado e á súa preparación para convivir e participar, de forma 
autónoma, nunha sociedade democrática. É, por tanto, responsabilidade de cada profesor/a 
atender as necesidades que presenta o seu alumnado para contribuír a ese desenvolvemento. 

En definitiva, concíbese a atención á diversidade, tal e como se recolle no xa mencionado 
Decreto 229/2011, como “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.” Todas 
estas actuacións e medidas desenvolveranse no Plan xeral de atención á diversidade e 
concretaranse nos plans individuais. 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 MARCO LEGAL 

O Plan Xeral de Atención á diversidade fundaméntase nos seguintes referentes legais: 

a. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), modificada pola Lei Orgánica 
8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). 

b. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 
c. LEY 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 
d. Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 
escolar 

e. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

f. Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, 
no curso académico 2019/20, 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. 

g. Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 
imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

h. Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia 

i. Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada 
polo Decreto 120/1998 

j. Circular 10/2010 de la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e 
establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional 
na Comunidade Autónoma de Galicia.  

k. Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de atención 
específica ao alumnado procedente do estranxeiro. 

l. Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos 
alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de 
réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame 
de escolarización. 

m. Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e procedemento 
para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con 
necesidades educativas asociadas a condicións persoais de sobredotación. 

n. Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 
ensinanzas de réxime xeral. 



Página 7 de 57 
 

o. Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o 
alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. 

p. Circular 9/1999 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Profesional. 
q. Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as 
accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

r. Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en 
centros que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO 
e bacharelato. 

s. Orde do 12 de marzo de 2013 que desenvolve o procedemento para a admisión de 
alumnado. 

 

2.2 CONTEXTO DO IES DE MEAÑO 

a. Contexto socioxeográfico e cultural 

Tal como se recolle no Proxecto Educativo, o Instituto está situado no Concello de Meaño e 
máis concretamente no núcleo máis urbano deste, Dena.  

O Concello de Meaño, ten un total de 5.435 habitantes repartidos en sete parroquias, 
constituídas, a maioría delas por núcleos rurais. A maioría do alumnado ven ó instituto 
transportado nos autobuses escolares.  

b. Contexto Educativo 

O IES de Meaño é un centro de titularidade pública e comprende o período da escolaridade 
obrigatoria dos alumnos procedentes de dous Centros de Educación Infantil e Primaria 
adscritos: o CEIP “As covas” e o CEIP de “Dena-Coirón”.  

As características do alumnado son, en xeral, as propias dunha zona predominantemente rural. 
A poboación ten un nivel sociocultural medio e é dispersa, non conformando núcleos de 
poboación importantes. Polo que respecta á procedencia do alumnado Meaño provén nun 
99% dos centros: CEIPs de Coirón-Dena e o de “As covas”, procedendo dun entorno rural  
principalmente. 

A lingua predominante é o galego. A maioría das familias optan polo ensino relixioso. 

Os datos do alumnado matriculado no IES de Meaño, sobre o que se elabora este plan 
aparecen recollidos no ANEXO I 

3 IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES 

3.1 Identificación de necesidades 

Momentos e procedementos de detección de necesidades do alumando ao longo do curso: 
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a) Inicio de curso: Dende o departamento de orientación elabóranse unha táboas coa 
información máis relevante dos alumnos e das alumnas de cada grupo: repeticións, materias 
pendentes, principais necesidades, medidas de atención á diversidade recibidas, así como 
recomendacións para o curso e calquera outra información que se considere relevante. 

Para elaborar estas táboas revisamos o expediente de cada alumno/a, así como a información 
que sobre estes fomos rexistrando no departamento de orientación.  

En canto ao alumnado de nova incorporación, procedente dos centros adscritos, existe un 
proceso de coordinación con estes centros, dentro do plan de tránsito. Deste xeito, a finais de 
maio, o equipo directivo e o D.O. do IES reúnense cos titores de 6º curso e co D.O. dos centros 
de primaria, para recoller información individualizada de cada un dos alumnos e alumnas. 

Esta información trasládase aos titores e titoras e unha vez revisada por estes/as, compártese 
co resto do equipo docente a través dunha carpeta compartida. 

b) Avaliación inicial: Na avaliación inicial o profesorado, que tamén realiza o seu propio 
proceso de avaliación inicial co alumnado do seu grupo, informa das necesidades que presenta 
o alumnado na súa materia e informa das medidas que aplicará para paliar estas dificultades, 
de ser o caso.  A persoa titora recollerá todas as medidas de atención á diversidade que se lle 
vaian aplicar a cada alumno/a. 

c)  Sesións de avaliación trimestrais:Nas diferentes sesións de avaliación tamén se 
identificarán necesidades que non foron detectadas ao comezo do curso ou que xurdiron no 
desenvolvemento do trimestre. 

d) Ao longo do curso: realízase intervención e o seguimento titorial do  alumnado, 
principalmente daqueles que presentan algunhas necesidades, e que poden estar afectando 
ao seu rendemento académico. Para elo, o establécense as seguintes estratexias: 

● Reunións mensuais entre titores de nivel, xefe de estudos e orientadora. 
● Reunións coa familia. O equipo docente e o D.O. dispoñen dunha hora semanal de 

atención a familias. Así mesmo, dispoñemos de diferentes canles de comunicación 
coas mesmas, a través das cales, nos poden trasladar as súas necesidades. 

● Reunións mensuais entre a educadora familiar do concello e o D.O.  para realizar 
seguimento daqueles alumnos e daquelas alumnas que, debido a diversas 
circunstancias (desvantaxe social, familias desestruturadas, abuso novas tecnoloxías, 
dificultades de conduta, dificultades de relación social,…) están recibindo apoio dende 
o concello. 

Por outra banda, cando se observan necesidades de alumnado e non se ten a suficiente 
información para atendelas ou se precisa de máis información, procédese a realizar a 
avaliación psicopedagóxica segundo a Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a 
avaliaciónpsicopedagóxica. Nesta circunstancia o procedemento é o seguinte: 

1 Entrevista coa familia para explicar e solicitar a autorización (Anexo II). 
2 Entrevista co alumno/a e aplicación de probas psicopedagóxicas. 
3 Informe psicopedagóxico e devolución á familia e ao alumno/a dos resultados e as 

propostas de actuación e autorización, se procede. 
4 Información ao titor/a e ao resto de profesorado e organización e coordinación 

das medidas, se procede. 
5 Seguimento e avaliación das medidas de atención á diversidade. 
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3.1.1 Necesidades en relación ao alumnado 

En xeral, as necesidades que pode presentar o alumnado, e que poden variar dun curso a 
outro, aparecen na táboa seguinte. A táboa do ANEXO I reflicte os datos das necesidades que 
presentou o alumando durante o curso 2019-20. 

NEAE Definición de necesidades  
NEE: aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados 

apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos grave de conduta 

Discapacidade intelectual 
 

● Desenvolvemento cognitivo (limitacións na memoria, deficiencias 
nas funcións executivas e no control cognitivo, limitacións na 
transferencia das aprendizaxes,…) 

● Motivación e reforzo: aumentar seguridade ante as tarefas, partir 
do seu centro de interese, organizar contidos de xeito globalizado, 
reforzo positivo e autoreforzo, … 

● Xeneralización das aprendizaxes.  
● Mediación no proceso de E-A. (dispensar axudas pedagóxicas) 

Discapacidade motora 
 

● Adaptacións de acceso ao currículum: accesibilidade e mobilidade, 
axudas técnicas, material adaptado,… 

● Sistema alternativo/aumentativo de comunicación 
● Necesidades vinculadas á área socio-afectiva 
● Desenvolvemento cognitivo 

Discapacidade sensorial 
 

● Mediación no proceso E-A (adoitan ter un desfase curricular 
xeralizado debido á falta de estimulación co medio)  

● Adquirir sistemas alternativos ou aumentativos de comunicación  
● Necesidade de adquirir hábitos de autonomía persoal e 

adestramento específico en habilidades sociais 
● Fomento da autoestima e promoción da inclusión plena 
● Alumnos con discapacidade visual:  

– Favorecer a comprensión, adquisición e desenvolvemento 
conceptual, sobre todo de termos abstractos con grande 
influencia visual 

– Desenvolvemento da orientación espacial 
– Adaptacións de acceso ao currículum 

● Alumnos con discapacidade auditiva: 
– Estimulación e potenciación da percepción auditiva 
– Desenvolvemento semántico e morfosemántico, 

particularmente en escritura 
– Desenvolvemento a linguaxe oral 
– Desenvolvemento de habilidades cognitivas 

TEA 
 

● Desenvolvemento de habilidades cognitiva. Déficit na función 
executiva, polo que é preciso traballar as capacidades 
relacionadas co autocontrol: atender, razoar, memorizar 
(especialmente memoria de traballo), organizarse e planificar o 
proceso necesario para alcanzar a meta e regular a conduta 
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● Desenvolver habilidades sociais e comunicativas., xa que adoitar 
presentar deficiencias persistentes na comunicación social e na 
interacción social en diversos contextos 

● As alteracións na comunicación e na linguaxe verbal e non verbal 
poden levar á necesidade de establecer sistemas alternativos de 
comunicación 

● Alteracións na flexibilidade mental e no comportamento, que se 
poden mover desde un predominio das estereotipias motoras ata 
a presenza de contidos obsesivos e limitados de pensamento 

Trastornos graves de conduta 

● Adquisición de habilidades sociais (de interacción,  autodirección, 
autorregulación, planificación, flexibilidade, autonomía, etc.) que 
lle permita interactuar cos seus compañeiros e cos seus profesores 
de forma cada vez máis axustada e máis xeneralizada. 

● Alcanzar metas académicas realistas e funcionais que estean 
planificadas con antelación. 

● Mellora do uso da linguaxe verbal (ou de calquera outro sistema 
ou forma de comunicación) como elemento de interacción e de 
regulación da conduta.  

● Optimización das habilidades de procesamento da información 
(percepción, atención mantida e memoria), principalmente a 
atención mediante a utilización de programas que melloren e 
aumenten a  reflexividade, o control da  impulsividade e a propia 
atención.  

● Desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe que faciliten o 
desenvolvemento de hábitos de traballo cada vez máis 
autónomos.  

● Intervir e colaborar na elaboración de normas para facilitar a 
extinción das condutas  desaxustadas.  

● Desenvolverse en ambientes estruturados e predicibles, con 
suficientes claves visuais de organización espazo-temporal.  

● Adquisición da capacidade de anticipar e prever os resultados das 
propias condutas.  

● Participación en actividades que favorezan o desenvolvemento 
moral e ético. 

DIFICULTADES  ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE: cando o seu rendemento en relación á adquisición e uso 
dunha ou varias das capacidades de comprensión e expresión oral, lectura, escritura, razoamento e cálculo 

matemático é significativamente discrepante co seu potencial de aprendizaxe. 
● Dislexia 
● Disgrafía 
● Discalculia 
● Dificultades linguaxe oral 

Desenvolvemento das funcións executivas 
Desenvolvemento das capacidades cognitivas básicas (comprensión, 

memoria, razoamento lóxico,…) 
Mediación no proceso E-A 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS 
● Altas capacidades: cando 

manexa e relaciona, de xeito 
● Ampliación curricular 
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simultáneo e eficaz, nun nivel 
sensiblemente superior ao 
promedio, recursos cognitivos 
verbais, numéricos, lóxicos, 
memorísticos, espaciais e 
creativos. 

● Talentoso/a: alumnado que 
destaca especialmente e de 
xeito excepcional no manexo 
dun ou varios destes recursos. 

TDAH 

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

● Desatención. Obsérvase na 
existencia de comportamentos 
como a dificultade para manter 
a concentración nas tarefas, a 
falta de perseveranza durante a 
súa realización e a 
desorganización 

● Hiperactividade. Refírese ao 
exceso de mobilidade e á 
inquietude constante 

● Impulsividade. Ten que ver coas 
actuacións sen pensar nas 
consecuencias, coa procura da 
recompensa inmediata, así 
como á dificultade para agardar 
polos beneficios que se 
demoran no tempo 

● Precisan supervisión individual para comezaren as tarefas e para 
mantérense traballando nelas 

● Precisan instrucións individuais, porque non escoitan as 
instrucións xerais dadas ao grupo 

● É preciso respectar o seu ritmo de traballo, xa que traballan de 
xeito lento e/ou con frecuentes interrupcións e non dan rematado 
a tempo. Así mesmo, é preciso adaptar as tarefas e as probas de 
avaliación tendo en conta esta lentitude. 

● Producen un traballo escolar de pouca calidade (desordenado, con 
moitos erros, etc.) 

● Dificultade para entender e establecer relacións sociais  
● Necesidade de control emocional (frústanse facilmente, cambian 

de estado de ánimo con frecuencia, baixa autoestima e 
inseguridade) 

● canto máis intensa é a impulsividade-hiperactividade, teñen 
problemas para cumprir as normas e as instrucións da aula, 
manéxanse ruidosamente e distorsionan a súa marcha xeral 

INCORPORACIÓN TARDÍA 

● Necesidade de adaptación lingüística, a través da inmersión na 
nova lingua e trazos comunicativos da comunidade de referencia. 

● Necesidade de adaptación socio-cultural na nova comunidade. 
● Necesidade de desenvolvemento das súas capacidades cognitivas,  

motrices, lingüísticas e socioafectivas de acordo cunha visión 
integral do suxeito, conforme á súa idade e momento evolutivo e a 
través da compensación das posibles dificultades de 
desenvolvemento. 

● Necesidade de respecto ao alumno/a como individuo e de non 
discriminación á súa cultura e relixión de pertenza. 

● Necesidade de realizar a escolarización atendendo ás súas 
circunstancias, coñecementos, idade e historial académico, de 



Página 12 de 57 
 

modo que se poida incorporar ao curso máis adecuado ás súas 
características e coñecementos previos, cos apoios oportunos, e 
desta forma continuar con aproveitamento a súa educación (LOE,  
art. 78.2) 

● Necesidade dunha resposta educativa axustada a partir de 
programas específicos destinados aos alumnos que presenten 
graves carencias lingüísticas ou nas súas competencias ou 
coñecementos básicos, a fin de facilitar a súa integración no curso 
correspondente. 

CONDICIÓNS PERSONAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR: cando manifesta dificultades na evolución das súas 
aprendizaxes e na adquisición de obxectivos e competencias por motivos de saúde, por pertencer a 
determinados grupos sociais ou minorías étnicas, por situacións socioculturais desfavorables, por 

escolarización desaxustada o por la combinación de varios de los motivos mencionados. 
● Atención 

domiciliaria/hospitalaria 
● Minorías étnicas 
● Desvantaxe socio-educativa 
● Alumnado sometido a 

medidas de protección e 
tutela 

● Familias itinerantes 
● Alumnado sometido a 

medidas de responsabilidade 
penitenciaria 

● Alumnado afectado por 
medidas de violencia de 
xénero e/ou acoso escolar 

● Alumnado Absentista 
● Alumnado con risco suicida 
● Xoves embarazadas 

● As necesidades virán determinadas polo grao de desfase 
curricular ou risco evidente de padecelo ou polas graves 
dificultades de adaptación escolar. 

ALUMNADO REPETIDOR OU CON MATERIAS PENDENTES 

Se a atención á diversidade está dirixida a todo o alumnado, non se poden esquecer outras 
necesidades que presenta ou que pode presentar o alumnado e que dalgún xeito inflúen no 
seu proceso de aprendizaxe. Ditas necesidades teñen que ver con: 

● Necesidades propias da súa etapa evolutiva: puberdade e adolescencia. 
● Necesidades relacionadas coa xestión e organización do estudo. 
● Necesidades relacionadas coa construción socio-cultural da subxectividade das 

persoas: violencia estrutural, impulsividade, dificultades de relación social, pouca 
tolerancia á frustración, dependencias que non favorecen a autonomía e 
responsabilidade, desprestixio do saber e do esforzo. 

3.1.2 Necesidades en relación ás familias 

● Recibir e proporcionar a información das necesidades do alumnado, das medidas 
adoptadas e do seu seguimento. 
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● Asesoramento e coordinación cos titores/as, profesorado e departamento de 
orientación. 

● Facilitar a coordinación, se procede, con outros profesionais externos que atenden o 
alumnado. 

3.1.3 Necesidades en relación ao profesorado 

● Información das necesidades que presenta o alumnado. 
● Información e asesoramento de pautas, orientacións e materiais para atender ditas 

necesidades. 
● Coñecemento e utilización de metodoloxías que favorezan a inclusión. 
● Coñecemento dos protocolos de atención á diversidade. 
● Seguir un protocolo de actuación común de cara a toma de decisións e aplicación das 

MAD 
● Asesoramento e apoio do departamento de orientación na elaboración de obxectivos 

e contidos por niveis para as adaptacións curriculares significativas (ACS) e outras 
medidas. 

● Mellorar a coordinación e colaboración entre departamentos 

3.1.4 Necesidades en relación aos centros adscritos 

● Continuar na liña de mellora de intercambio da información. 
● Realizar actuacións conxuntas de prevención e intervención. 
● Construír un criterio común de atención ás necesidades especiais de apoio educativo e 

outras. 

3.1.5 Necesidades en relación ao contexto comunitario 

● Coordinación das diferentes actuacións en relación ás medidas de atención á 
diversidade (MAD). 

● Continuar co seguimento realizado do alumnado atendido pola educadora familiar do 
concello de Meaño. 

4 DETERMINACIÓN DE OBXECTIVOS 

4.1 Obxectivos xerais 

● Mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación. 
● Ofrecer unha resposta educativa no marco dos principios de normalización e inclusión, 

considerando a diversidade como elemento enriquecedor. 
● Contribuír ao desenvolvemento integral dos alumnos e das alumnas, axustando a 

resposta educativa ás súas necesidades. 
● Previr e detectar de xeito precoz dificultades de aprendizaxe, así como darlles unha 

resposta rápida e eficaz. 

4.2 Obxectivos específicos 

● Ter en conta a atención á diversidade nas diferentes decisións pedagóxicas do centro. 
● Definir con precisión as necesidades anuais. 
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● Definir medidas axustadas diferenciando claramente ordinarias e extraordinarias. 
● Sistematizar o seguimento dos protocolos que sexan precisos. 
● Establecer os criterios básicos que sirvan de referente e marco para que o centro poida 

concretar cada curso e en todo momento o axuste das respostas educativas 
apropiadas a cada alumno/a e o seu contexto. 

● Organizar os recursos persoais e materiais do centro co fin de facilitar unha resposta 
educativa adecuada a todo o alumnado, especialmente aos que presentan necesidades 
específicas de apoio educativo 

● Fomentar a titoría e a orientación como instrumentos para a prevención, detección e 
atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

● Potenciar a coordinación das liñas de actuación do profesorado que interveña no 
proceso educativo de cada alumno/a 

● Asesorar as familias sobre pautas educativas e recursos sociais, sanitarios, etc  
● Dar a coñecer o plan xeral de atención á diversidade a toda a comunidade educativa 

para favorecer a súa eficacia e utilidade. 

 

5 DESCRICIÓN DE ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Neste epígrafe incluímos todas as actuacións, medidas e programas das que dispoñemos para 
cada unha das situacións que se poidan producir. Isto non quere dicir que en cada curso se 
teñan que levar a cabo todas elas. Aqueles aspectos que estean en funcionamento 
especificaranse na concreción anual. 

5.1 Medidas de atención á diversidade dende a perspectiva legal 

5.1.1 Medidas ordinarias 

MEDIDAS LEXISLACIÓN QUE A REGULA 

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

LOMCE 8/2013 do 9 de decembro 

Adecuación das programación didácticas 
ao contorno e ao alumnado 

LOMCE 8/2013 do 9 de decembro 

Materias optativas LOMCE 8/2013 do 9 de decembro 
● RD 110/2014 de 26 de decembro polo que se 

establece o currículo básico da ESO e de Bacharelato 
(BOE 3/1/2015) 

● Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece 
o currículo da ESO e do Bacharelato en Galicia 

● Resolución do 11 de maio con instrucións para o 
desenvolvemento no curso académico 2018/2019, do 
currículo. 
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Acción titorial ● LOMCE 8/2013 do 9 de decembro 
● Reais Decretos e Decretos que desenvolven o 

currículo 

Desdobramentos de grupos Mención na LOMCE e no Decreto 229/2011 de 
atención á diversidade 

Reforzo educativo ● Orde 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as 
adaptación do currículo nas ensinadas de réxime 
xeral (DOG7/11/1995) 

Programas de enriquecemento 
curricular 

● Orde 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as 
condiciona e o procedemento para flexibilizar a 
duración do período de escolarización obrigatoria dos 
alumnos con lee asociadas a condición persoais de 
sobredotación intelectual. 

Exención da segunda lingua estranxeira 
na ESO 

● Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
● Resolución do 11 de maio con instrucións para o 

desenvolvemento no curso académico 2018/2019, do 
currículo. 

Programas de Reforzo nas áreas 
instrumentais básicas 

● Circular 8/2009 da D.X. de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
regulan MAD para o alumnado da ESO  

Programas de recuperación 

Programas específicos personalizados 

Programas de habilidades sociais 

Permanencia dun ano mais nun curso LOMCE 8/2013 do 9 de decembro 
● RD 110/2014 de 26 de decembro polo que se 

establece o currículo básico da ESO e de Bacharelato 
(BOE 3/1/2015) 

● Decreto 86/2015 do 25 de xuño. 

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

● DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 
convivencia e participación da comunidade educativa 
en materia de convivencia escolar 

● Circular 8/2009 da D.X. de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
regulan MAD para o alumnado da ESO 

No decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade aparecen 
nomeadas outras medidas (art. 8), pero non aparecen desenvolvidas: 
● Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 
● Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
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5.1.2 Medidas extraordinarias 

MEDIDAS LEXISLACIÓN QUE A REGULA 

Adaptación curriculares  ● Orde 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as 
adaptación do currículo nas ensinadas de réxime xeral 
(DOG 7/11/1995) 

Agrupamentos flexibles ● Orde do 27 de decembro de 2002, pola que se establecen 
as condicións e criterios para a escolarización en centros 
sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 
universitario co necesidades educativas especiais. (DOG 
30/01/2003) 

Apoio do profesorado 
especialista en Pedagoxía 
Terapéutica e/ou Audición e 
Linguaxe 

● Orde do 27 de decembro de 2002, pola que se establecen 
as condicións e criterios para a escolarización en centros 
sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 
universitario co necesidades educativas especiais. (DOG 
30/01/2003) 

Integración de materias en 
ámbitos de coñecemento 

● Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
● Resolución do 20 de xullo de 2017 con instrucións para o 

desenvolvemento no curso académico 2016/2017, do 
currículo. (Artigo 11.) 

Flexibilización da duración do 
período de escolarización 

● Orde do 27 de decembro de 2002. (DOG 30/01/2003) Art. 
27º,30º e 31º 

Programas de Mellora da 
Aprendizaxe e do Rendemento  

LOMCE, artigo 27 
● Decreto 86/2015 do 25 de xuño 
● Resolución do 20 de xullo de 2017 con instrucións para o 

desenvolvemento no curso académico 2016/2017, do 
currículo. (Artigo 10.) 

Atención educativa ao 
alumnado que non asiste 
continuadamente ao centro 
educativo 

● Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula 
a atención a diversidade. 

Grupo de adquisición de 
linguas 

● Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen 
as medidas de atención específica ao alumnado 
procedente do estranxeiro. (DOG 26/02/2004) 

Grupo de adaptación da 
competencia curricular 

● Orde do 20 de febreiro de 2004… (DOG 26/02/2004) 

Escolarización combinada ● Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula 
a atención a diversidade. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da dirección do 
centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da xefatura territorial ou da dirección 
xeral que proceda, e, se é o caso, informe xustificativo do Departamento de Orientación.  

(No punto 10 detállase o procedemento a seguir) 
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5.2 Programa de Titoría de Pendentes 

Este programa está destinado a todo o alumnado con avaliación negativa nalgunha materia 
tras a avaliación extraordinaria de setembro. Trátase dun programa para sistematizar, 
planificar, e realizar o seguimento do alumnado con materias pendentes e o seu proceso e 
procedemento de recuperación. Para facilitar este seguimento emprégase un “caderno de 
pendentes” incluído no anexo III. 

Para coordinar o proceso e procedemento de recuperación, o equipo directivo designará unha 
persoa que se encargue de titorizar ao alumnado con materias pendentes. 

Entre as FUNCIÓNS desta titora ou titor estarán: 
✔ Establecer canles de comunicación cos diferentes departamentos didácticos para 

recoller as directrices de recuperación de cada un deles. 
✔ Elaborar unha listaxe de alumnado con materias pendentes, establecendo unha 

clasificación de alumnado por materia e outra de alumnado na que se especifique as 
materias pendentes que ten cada un. 

✔ Convocar e reunirse cos alumnos con materias pendentes para informalos do proceso 
de recuperación de cada materia, con independencia de que cada profesor ou 
profesora implicada lle transmita dita información. 

✔ Realizar reunións de seguimento co alumnado. 
✔ Informar ás familias do procedemento de recuperación 
✔ Difundir entre o alumnado o calendario das probas de recuperación  

PROCEDEMENTO  

Ao finalizar o curso, o equipo directivo designará á persoa responsable de titorizar aos 
alumnos con materias pendentes para o vindeiro curso. 

Ao inicio de curso, a persoa titora solicitará ao persoal de administración,  a listaxe de 
alumnado con pendentes. 

Na primeira quincena de outubro, cada departamento didáctico deberá ter elaborado o seu 
plan de recuperación de pendentes, o cal será transmitido á persoa titora de pendentes (cubrir 
documento compartido en GOOGLE DRIVE).  

Na segunda quincena de outubro, a titora de pendentes convocará reunións co alumnado 
implicado, para transmitir esta información e explicar como vai a ser o proceso de 
recuperación de cada materia. Así mesmo, transmitirá esta información ás familias. 

Durante o curso, cada departamento didáctico fará un seguimento do alumnado con materias 
pendentes, do cal informará ó titor ou titora de cada alumno ou alumna. O titor ou titora, dará 
a coñecer a información que considere relevante, ao resto do equipo docente nas distintas 
sesións de avaliación. 

A titora de pendentes establecerá un calendario de reunións periódicas co alumnado con 
materias pendentes: 

● Reunión ao inicio de curso coa totalidade do alumnado con pendentes. Esta sesión 
será informativa. Tamén servirá para aclarar dúbidas en canto ao proceso e para 
establecer pautas de estudo para poder acadar os obxectivos de recuperación.  
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● Reunións personalizadas e individualizadas con cada alumno (mínimo unha). O 
obxecto destas reunións é o de coñecer as dificultades que ten cada alumno/a, as súas 
expectativas, redirixilos (de ser preciso), fixar metas  e motivalos cara a consecución 
das mesmas. 

No mes de  maio, o equipo directivo establecerá un calendario de probas de recuperación, o 
cal será difundido entre a comunidade escolar. 

A finais do mes de xuño, a persoa titora de pendentes, elaborará unha MEMORIA, na cal 
recollerá entre outros aspectos, o índice de aprobados de cada materia. 

 

5.3 Protocolos de acollida 

5.3.1 Protocolo de acollida ao alumnado 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO: ACOLLIDA AO ALUMNADO PROCEDENTE DOS CENTROS 
ADSCRITOS 

 

ACTUACIÓNS TEMPORALIDADE RESPONSABLES INDICADOR DE 
LOGRO 

Contacto cos D.O. 
dos centros adscritos 
para establecer 
calendario de 
reunións  

Inicio de curso Orientadora - Calendario 
establecido 

Reunións de D.O. 
Nestas reunións 
recolleranse as 
necesidades latentes, 
determinaranse as 
liñas de actuación a 
seguir, as medidas a 
adoptar,… 

Trimestralmente  Orientadora IES 

PT IES 

Orientadores centros 
adscritos 

- Necesidades 
recollidas 

- Determinación de 
liñas de actuación 

- Acordos recollidos 
en Acta 

 

Planificación da 
xornada de acollida 

Durante o segundo 
trimestre 

Comisión de 
convivencia e 
Comisión de 
Atención á 
diversidade 

- Cadro organizativo 

Visita do alumnado 
de 6º ao IES 

Finais de maio Profesorado do 
centro 

- Desenvolvemento 
segundo o 
previsto 
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Charla informativa 
aos alumnos e 
alumnas de 6º de 
primaria 

A principios de xuño, 
inmediatamente 
despois da visita 

Orientadora e Xefe 
de Estudos 

- Dúbidas resoltas 

Reunións nos centros 
de primaria cos 
titores de 6º curso. 

Principios de xuño, 
coincidindo coa 
charla informativa 

Orientadora IES 

PT IES 

Xefe de Estudos IES 

Titores de 6º curso 

Orientador/a CEIP 

- Relevancia da 
información 
recollida.  

- Informe para os 
titores de 1º ESO 

Dinámicas de 
cohesión grupal e 
outras actuacións 
dentro do PAT 

Principios de curso Titora 

Orientadora 

- nº de conflitos e/ou 
incidencias no grupo 

Proxecto titorando Principios de curso Titores 

Comisión de 
convivencia 

Alumnos de 3º ESO  

-Nº titores 
voluntarios 

- Reunións 
establecidas 

- Caderno cuberto de 
xeito correcto 

 
 

● Procedemento de coordinación pedagóxica 

Actuacións Temporalidade Responsables Indicador de logro 

- Contacto cos centros 
adscritos para crear 
unha comisión de 
coordinación 
pedagóxica 
intercentros 

-Outubro -D.O. 
- Equipo directivo 

- Creación comisión 

Reunión intercentros 
para coordinación 
pedagóxica 

Novembro Equipo Directivo 
D.O. 
1 profesor de 1º ESO 
do ámbito lingüístico 
1 profesor de 1º de 
ESO do ámbito 
científico 
Titores de 6º EP 

- Acordos acadados 
- Canles de 
comunicación 
creados 

Cubrir informe de 
coordinación 

Febreiro Comisión 
intercentros 

Informes cubertos e 
compartidos entre 
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pedagóxica 
compartido en drive 
(Profesorado>Atención 
á diversidade) 

as áreas de 
coñecemento 

Reunión comisión 
intercentros para 
posta en común 

Abril Comisión 
intercentros 

Presentación dos 
informes 

 

ACOLLIDA A NOVO ALUMNADO DURANTE O CURSO 

Actuacións Temporalidade Responsables Indicador de logro 

Entrevista coa familia No momento de 
formalizar a 
matrícula 

Xefe de estudos 
Titor/a 

- Realización da 
reunión 

Entrevista co alumno 
ou alumna 

Primeiro día de clase Titor/a 
Xefe de estudos 

- Realización da 
reunión 
- Información 
aportada 

Percorrido polos 
espazos e instalacións 
do centro 

Primeiro día de clase Xefe de estudos 
Delegado/a 

- Realización do 
percorrido polo 
centro. 

Presentación do novo 
alumno ou alumna ao 
resto da clase 

Primeiro día de clase Titor/a 
Delegado/a 

- Dinámica de 
presentación 

Nomear un 
compañeiro ou 
compañeira para 
acompañar ao novo 
alumno ou alumna 
durante a primeira 
semana 
(preferentemente 
voluntario/a) 

Primeiro día de clase Titor/a  - Que o novo alumno 
ou alumna estea 
acompañado/a en 
todo momento 

Avaliación 
competencial 

Primeiros días de 
clase 

Responsable de cada 
materia 

- Realización da 
valoración 

Reunións co alumno/a 
sobre o proceso de 
adaptación 

Tras os primeiros 
quince días e sempre 
que se considere 
oportuno 

D.O. 
Titor/a 

- Reunións realizadas 
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5.3.2 Protocolo de acollida a familias 

Actuacións Temporalidade Responsables Indicador de logro 

Xornada de portas 
abertas para as 
familias dos alumnos 
de 6º de Primaria dos 
centros adscritos 

Xuño - Equipo directivo 
-D.O. 

- Nº de asistentes 

Acto de inicio de curso Setembro (ó comezo 
das clases) 

- Equipo directivo 
- Titores/as 

- Nº asistentes 

Reunión coas familias Ao inicio de curso ou 
no momento de 
formalizar a 
matrícula 

Titor/a - Nº asistentes 

 

5.3.3 Protocolo de acollida ao profesorado de nova incorporación 

PROFESORADO INCORPORADO DENDE O COMEZO DO CURSO 

Actuacións Temporalidade Responsables Indicador de logro 

Reunión inicio de 
curso. Entrega de 
documentación. 

Semana anterior ó 
comezo das clases en 
setembro. 

Xefatura de Estudos Nº asistentes: 
Nº incidencias 
durante o curso: 

Visual do centro: sala 
de profesores/as, 
aulas, aulas 
específicas, pavillón… 

Despois da reunión 
de inicio de curso. 

Xefatura de Estudos Realización da visita: 

Alta na conta gmail do 
centro. 

Semana anterior ó 
comezo das clases 
(ou no momento que 
o profesor/a veña ó 
centro por primeira 
vez. 

Dirección Nº de incidencias:  

Toma de posesión. 
Alta no Xade. Alta no 
SIXA. 

A partir da data de 
toma de posesión.   

Administración (alta 
no SIXA é 
automática) 

Nº incidencias co 
SIXA:  
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PROFESORADO INCORPORADO DURANTE O CURSO 

Actuacións Temporalidade Responsables Indicador de logro 

Reunión con xefatura 
de estudos (*). 
Entrega de 
documentación. 

No momento da 
incorporación do 
profesor/a.  

Xefatura de Estudos. Realización da 
reunión:  

Visual do centro:sala 
de profesores/as, 
departamentos, aulas, 
aulas específicas, 
pavillón… 

Despois da reunión 
con xefatura de 
estudos. 

Xefatura de estudos. Realización da visita: 

Alta no gmail do 
centro. 

Despois da visual do 
centro. 

Dirección Nº de incidencias: 

Toma de posesión. 
Alta no xade. Alta no 
SIXA.  

Despois da visual do 
centro.  

Administración. A 
alta no SIXA é 
automática.  

Nº de incidencias: 

(*) En caso de que o xefe/a de estudos non estea dispoñible no momento da incorporación do 
profesor/a, será a persoa do equipo directivo que estea no centro nese momento a encargada de recibir 
ó novo profesor/a e darlle a información básica para que poida impartir as súas primeiras sesións de 
clase. En canto o xefe de estudos teña dispoñibilidade, terá lugar a reunión con toda a información. 

 

5.4 Protocolos de atención á diversidade e de mellora da convivencia 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coa “Estratexia de convivencia 
escolar en Galicia 2015-2020” pretende contribuír, a través dos obxectivos e das actuacións 
dos seus cinco eixes, a que o alumnado, en particular, e a sociedade, en xeral, saiban vivir e 
comportarse, de xeito pacífico e comprometido, na sociedade tecnificada deste primeiro 
cuarto do século XXI. Algúns destes eixes teñen que ver coa atención á diversidade e na páxina 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal propóñense diferentes plans e actuacións 
para termos en conta na atención á diversidade. 

Asemade, a Consellería pon a disposición dos centros un espazo que pretende ofrecer 
orientacións, recursos e enlaces de interese que contribúan na atención á diversidade e dean 
resposta a unha educación equitativa e de calidade, dentro dos principios inclusivos e de 
individualización da intervención educativa: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/es/diversidadeorientacion/1556 

5.5 Contratos programa 

Por outra banda cabe destacar, que o IES de Meaño, participa nunha serie de contratos 
programa. Así no curso 2019-2020 desenvólvense os seguintes: 

- Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia. 
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Esta actuación supón unha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán 
iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado. 

Dende fai  anos vimos realizando no centro unha serie de actividades relacionadas 
cotraballo por proxectos e detectamos a necesidade de darlle un impulso xa que 
moitos dos  nosos alumnos demandan a participación en proxectos de esta índole, 
ademais vimos observando como a implicación do alumnado vese incrementada de 
xeito espectacular cando participan neste tipo de actividades , o que permite afondar 
na adquisición de competencias e no traballo cooperativo, dada a natureza das 
actividades levadas a cabo. 

Esta actuación vai a ter como eixo vertebrador un PAI (proxecto de aprendizaxe 
interdisciplinar) que vai a implicar a todos os departamentos didácticos do centro. 
Neste proxecto o alumnado crea unha empresa de carácter Solidario, na que 
 traballando de xeito cooperativo terán que, deseñar produtos, fabricalos utilizando 
unha Impresora 3D e comercializalos. Os beneficios serán doados a unha ONG ou 
proxecto solidario, que a comunidade educativa decida.  

- REFÓRZA-T 

Con esta actuación preténdese mellorar as perspectivas escolares do alumnado con 
dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas 
básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás 
esixencias das diferentes áreas e materias. 

- CONVIVE + IGUÁLA-T 

Esta actuación incluirá todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora 
do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa. Farase 
fincapé en aspectos relevantes tales como a atención á diversidade, a inclusión 
educativa, a convivencia, as actuacións preventivas de condutas violentas ou 
discriminatorias, as actuacións de acollida, a mellora das habilidades sociais, a 
conciliación ou mediación escolar, a xestión de conflitos, o rexistro de condutas 
contrarias á convivencia, a mellora da intelixencia emocional, o desenvolvemento de 
dinámicas de grupo e traballo colaborativo, o traballo en coeducación, a igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres e o impulso de escolas de nais e pais, entre 
outros. 
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6 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN E 
DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E APLICACIÓN DAS MEDIDAS 
PROPOSTAS 

6.1 Medidas ordinarias 

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

Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo cos principios: 
normalización e inclusión, equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación, 
flexibilidade, interculturalidade e promoción da convivencia. 

Establécense como criterios para formar grupos, aprobados en Claustro Ordinario o 31 de 
Xaneiro de 2018, os seguintes: 

● A información que nos cedan os titores dos últimos cursos dos centros adscritos no 
mes de maio/xuño 

● A división por materias específicas elixidas: relixión ou valores éticos 
● A repartición do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) 
● A repartición do alumnado en canto ás medidas de atención á diversidade tomadas 
● Equilibrio en canto a igualdade de xénero e número 
● De haber irmáns no mesmo nivel educativo, terase en conta a opinión da familia ou 

titores legais. 

No que respecta aos espazos, priorizaranse as seguintes actuacións: 

● Crear ambientes acolledores, estimulantes, cómodos e personalizados. 
● Facilitar a organización flexible da aula. 
● Facilitar o acceso do alumnado aos departamentos didácticos, ao departamento de 

orientación, á biblioteca do centro, ao ximnasio, etc. 

6.1.2 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

No mes de setembro os xefes dos departamentos concretarán nas correspondentes 
programacións didácticas os elementos establecidos segundo a normativa vixente. 

Así mesmo, cada profesor/a, unha vez feita unha avaliación inicial do grupo, adaptará a 
programación didáctica do seu departamento a cada grupo de alumnado en particular, 
podendo modificar os seguintes aspectos: 

A. Obxectivos e contidos: 

● Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica. 
● Seleccionar e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e que 

lle permitan aprender por si mesmo. 
● Establecer secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e 

coñecementos de maior complexidade para algúns. 

B. Metodoloxía: 
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A metodoloxía dentro da aula debe ir encamiñada a lograr unha dinámica de traballo que 
facilite a construción de aprendizaxes significativos por parte do alumnado. Para conseguir 
este fin, o profesorado poderá establecer diferentes tipos de agrupamentos dentro da aula 
para atender a diversidade: 

● Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumnado e a 
cooperación na abordaxe das tarefas. Procurase a construción de grupos 
heteroxéneos. 

● Traballo cooperativo e aprendizaxe baseada en proxectos. É unha estratexia 
metodolóxica de deseño e programación que desenvolve un conxunto de tarefas 
baseadas na resolución de preguntas ou problemas (retos), mediante un proceso de 
investigación ou creación por parte do alumnado que traballa de maneira 
relativamente autónoma e cun alto nivel de implicación e cooperación e que culmina 
cun produto final presentado ante os demais (difusión). 

● Aprendizaxe entre iguais: Titorización nalgunhas actividades por un compañeiro/a da 
aula. 

● Traballo individual co alumnado cando se entenda que é necesario para facilitar a 
continuación do proceso de aprendizaxe. 

C. Actividades: 

● Diversidade de actividades. 
● Actividades secuenciadas segundo a súa dificultade. 
● Existencia de actividades de libre elección. 
● De reforzo (para todo o grupo como repaso ou para alumnado con dificultades de 

aprendizaxe). 
● De ampliación (para alumnado avantaxado). 

D. Avaliación: 

● Realizar unha avaliación inicial ao comezo do curso para comprobar cáles son os 
coñecementos previos do alumnado. 

● Seleccionar diversas técnicas e métodos de avaliación. 
● Fomentar a autoavaliación. 

6.1.3 Desdobramento de grupos. 

O desdobre do grupo pode ser total (en todas as materias) ou parcial (nalgunha/as materias en 
concreto).  

Os criterios para desdobrar un grupo son fundamentalmente os seguintes: 

- Dispoñibilidade de profesorado 
- Priorización de desdobre en 1º e 2º de ESO, por ser grupos que adoitan estar formados 

por un maior número de alumnado e por integrar unha maior porcentaxe de 
alumnado con NEAE. 

6.1.4 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

Seguindo o establecido na Orde do 6 de outubro de 1995  pola que se regulan as adaptacións 
do currículo; o reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta 



 

a elementos non prescritivos do currículum, é dicir, á 
instrumentos de avaliación, á 
aquilo incluído dentro do ámbito da 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión así como a adaptación 
dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación entre outras

(Ver outros exemplos de Reforzo no 

Pode aplicarse EN CALQUERA MOMENTO. É aconsellable aplicala tan pronto como se detecten 
dificultades de aprendizaxe para atallalas canto antes. A duración 

Levar a cabo un Reforzo educativo é moi importante, xa que pode ser requisito para aplicar 
outras medidas de atención á diversidade, sobre todo as máis extraordinarias. 

6.1.4.1 Criterios para aplicar o Reforzo Educativo

Aplicarase reforzo educativo, 
✔ Exista un desfase curricular

precisará doutras MAD). É dicir, nivel curricular inferior ó grupo, sempre e cando non 
supere un curso académico.

✔ Teña a materia pendente/suspensa do curso anterior
✔ Esforzándose, non consiga acadar os obxectivos

Aos alumnos e alumnas con exención da 2ª lingua estranxeira, aplicaráselle reforzo en Lingua 
Galega e Literatura e en Lingua Castelá e L

Tamén se recomenda aplicar reforzo a aqueles alumnos que non cumprindo estes criterios, 
teñan outras necesidades específicas de apoio educativo, tales como 
ATENCIÓN, COMPRENSIÓN E RAZOAMENTO
sempre e cando non poidan seguir o proceso de ensino aprendizaxe de xeito ordinario. Isto é; 
alumnos que, tendo boa actitude cara o proceso de ensino aprendizaxe;
✔ Se queden sempre atrás na execución das tarefas,
✔ Se perdan nas explicacións,
✔ Se bloqueen constantemente e non sexan capaces de avanzar,
✔ Teñan dificultades de comprensión e/ou expresión

 
 
 
 
 

a elementos non prescritivos do currículum, é dicir, á secuencia de contidos
, á organización da aula, ós agrupamentos de alumnos e a todo 

aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. 

O Decreto 229/2011 do 7 de 
decembro, polo que se regula a 
atención á diversidade recolle 
medidas ordinarias que ven 
poderían entrar dentro do que é 
un reforzo educativo. Entre elas 
cita as metodoloxías baseadas no 
traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión así como a adaptación 
rumentos ou procedementos de avaliación entre outras.  

(Ver outros exemplos de Reforzo no Anexo IV) 

Pode aplicarse EN CALQUERA MOMENTO. É aconsellable aplicala tan pronto como se detecten 
dificultades de aprendizaxe para atallalas canto antes. A duración desta medida é transitoria.

Levar a cabo un Reforzo educativo é moi importante, xa que pode ser requisito para aplicar 
outras medidas de atención á diversidade, sobre todo as máis extraordinarias. 

Criterios para aplicar o Reforzo Educativo 

rzo educativo, EN TODO CASO, cando se dean as seguintes circunstancias:
desfase curricular dun máximo dun curso académico (se o desfase é maior, 

precisará doutras MAD). É dicir, nivel curricular inferior ó grupo, sempre e cando non 
o académico. 
pendente/suspensa do curso anterior 

non consiga acadar os obxectivos de curso 
Aos alumnos e alumnas con exención da 2ª lingua estranxeira, aplicaráselle reforzo en Lingua 
Galega e Literatura e en Lingua Castelá e Literatura. 

Tamén se recomenda aplicar reforzo a aqueles alumnos que non cumprindo estes criterios, 
teñan outras necesidades específicas de apoio educativo, tales como DIFICULTADES DE 
ATENCIÓN, COMPRENSIÓN E RAZOAMENTO, ou UN RITMO DE APRENDIZAXE MÁIS LENTO
sempre e cando non poidan seguir o proceso de ensino aprendizaxe de xeito ordinario. Isto é; 
alumnos que, tendo boa actitude cara o proceso de ensino aprendizaxe; 

Se queden sempre atrás na execución das tarefas, 
Se perdan nas explicacións, 

nstantemente e non sexan capaces de avanzar, 
Teñan dificultades de comprensión e/ou expresión 
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contidos, ás formas e 
de alumnos e a todo 

Decreto 229/2011 do 7 de 
, polo que se regula a 

atención á diversidade recolle 
medidas ordinarias que ven 

entrar dentro do que é 
un reforzo educativo. Entre elas 
cita as metodoloxías baseadas no 
traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión así como a adaptación 
 

Pode aplicarse EN CALQUERA MOMENTO. É aconsellable aplicala tan pronto como se detecten 
desta medida é transitoria. 

Levar a cabo un Reforzo educativo é moi importante, xa que pode ser requisito para aplicar 
outras medidas de atención á diversidade, sobre todo as máis extraordinarias.  

, cando se dean as seguintes circunstancias: 
dun máximo dun curso académico (se o desfase é maior, 

precisará doutras MAD). É dicir, nivel curricular inferior ó grupo, sempre e cando non 

Aos alumnos e alumnas con exención da 2ª lingua estranxeira, aplicaráselle reforzo en Lingua 

Tamén se recomenda aplicar reforzo a aqueles alumnos que non cumprindo estes criterios, 
DIFICULTADES DE 

UN RITMO DE APRENDIZAXE MÁIS LENTO; 
sempre e cando non poidan seguir o proceso de ensino aprendizaxe de xeito ordinario. Isto é; 
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6.1.4.2 Procedemento a seguir 

En canto o profesor/a da materia detecte a necesidade de aplicar un reforzo educativo, 
considerando os criterios establecidos, procederá da seguinte maneira: 

1º Comunícao á persoa titora. 
2º A persoa titora traslada a información á familia, e o equipo directivo e o departamento 

de orientación (na sesión de avaliación). 
3º Seguimento. Nas avaliacións trimestrais o equipo de profesores fará unha valoración 

do reforzo educativo e poderá adoptar decisións sobre a modificación deste; estas 
decisións constarán en acta. 

4º Cando introduza as notas no XADE, fará constar a medida como RE. Ademais, no 
apartado de observación, especificará en que consiste dito RE. 

Xeralmente, na avaliación inicial adoptaranse decisións sobre os alumnos que precisan 
reforzo educativo e outras medidas de atención á diversidade. A información desa xuntanza e 
as propostas de actuación quedarán recollidas por parte do titor no informe da avaliación 
inicial (SIXA) 

6.1.5 Programas de enriquecemento curricular 

O enriquecemento curricular supón a formulación de experiencias e o axuste dos programas ás 
características e necesidades do alumnado con altas capacidades (superdotados e talentosos) 
para o traballo na aula. Non se trata de adiantar obxectivos senón de profundar neles a fin de 
enriquecer e ampliar as programacións. Trátase, de ir introducindo na programación da aula 
unha serie de técnicas metodolóxicas e actividades que complementen a oferta educativa 
ordinaria. Así terán importancia as estratexias de busca de información; as estratexias auto 
organizativas: establecemento de prioridades, organización dos recursos; estratexias 
inventivas e creativas; estratexias analíticas; estratexias para a toma de decisión. 

A continuación, sinálanse algunhas estratexias que podemos desenvolver para levar a cabo 
unha ampliación de contidos desde as diferentes materias. Trátase de incluír nas 
programacións didácticas, aspectos que permitan o afondamento nos contidos: 

● Realizacións de tarefas de consulta ou investigación sobre un tema obxecto de estudo. 
● Formular actividades como retos a alcanzar. 
● Incluír tarefas de ampliación de contido opcionais ao finalizar cada unidade didáctica 

(“Para saber máis… “). 
● Incluír tarefas con diferentes niveis de complexidade. 
● Combinar diferentes metodoloxías: expositiva, interactiva e por descubrimento. 

En todo caso 

Outras NEAE 

Desfase curricular pouco significativo 
Non consigue alcanzar os obxectivos 
Materia suspensa do curso anterior 
 
Exentos 2ª lingua estranxeira: RE en Lingua 
Galega e Lingua Castelá 

Se quedan sempre atrás 
Pérdense nas explicacións 
Bloquéanse 
Dificultades de comprensión e/ou expresión 
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● Traballo Baseado en Proxectos como unha estratexia metodolóxica. 
● Empregar a figura do alumno axudante, de tal xeito que os alumnos máis avantaxados 

poidan axudar a outros alumnos que teñen un ritmo máis lento de aprendizaxe. 
● Habilitar recunchos  ou talleres de enriquecemento, e asinar un tempo para traballar 

nos mesmos. 
● Introducir contidos extracurriculares. 
● Contemplar a inclusión de novas tecnoloxías e recursos multimedia que favorezan a 

aprendizaxe autónoma do alumnado. En https://conteni2.educarex.es/?e=3 podemos 
ver unidades didácticas interactivas clasificadas por materias. 

● Realización de actividades que potencien o pensamento creativo. Por exemplo;  
o en lugar de realiza as seguintes operacións…. Inventa operacións que dean 

como resultado….;  
o en lugar de resolve o seguinte problema,… inventa un problema cos seguintes 

datos e resólveo…;  
o en lugar de analiza a seguinte oración,… escribe unha oración que teña os 

seguintes elementos… ;  
o en lugar de lee o texto e contesta as seguintes preguntas,… inventa unha 

historia e logo formula preguntas sobre a mesma; 
o en lugar de escribir os países europeos e as súas capitais nun mapa mudo, 

deseña unha viaxe polas principais capitais e cidades europeas, indicando 3 
lugares imprescindibles de visita ou outros datos. Calcula que distancia 
percorrerías utilizando o Google Maps. Plasma o traballo nun mural. 

● Avaliación que nos permita valorar os procesos, non só os contidos. 
● Crear momentos para a reflexión sobre a propia aprendizaxe (AUTOAVALIACIÓN). 
● Exposicións por parte do alumnado. 

6.1.6 Optatividade: O Consello Orientador 

Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai ou 
aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha 
proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do 
itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, 
do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes 
que xustifica a proposta. 

Este consello orientador, será elaborado polo profesor ou a profesora titora co asesoramento 
do departamento de orientación, unha vez recollidos os datos na sesión da avaliación final. 
Levará a sinatura do profesorado titor, da xefa ou do xefe do Departamento de Orientación e o 
visto e prace da dirección do centro docente. O consello orientador incluirase no expediente 
do alumno ou da alumna. 

6.1.6.1 Criterios para recomendar ensinanzas académicas ou aplicadas: 

✔ Preferencias  e motivacións do alumnado recollidas na solicitude de matrícula (optativas) 
✔ Resultados e rendemento académico de cada alumno/a 

⮚  Alumnado que arrastra dificultades académicas xeralizadas, especialmente nas 
materias instrumentais (linguas e matemáticas), non imputables a unha falta de 
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esforzo ou estudo, será recomendado para que continúe os seus estudos pola 
modalidade de ensinos aplicados. 

✔ Intereses académicos e profesionais.Expectativas de continuación de estudos en función 
ao interese manifestado de cada alumno/a.  
⮚  Orientarase, preferentemente, cara a ensinanzas aplicadas ao alumnado que teña 

claro que desexa realizar estudos de Formación Profesional.  
⮚  Orientarase cara a ensinanzas académicas ao alumnado que desexe cursar Bacharelato 

de Ciencias ou de Ciencias Sociais ao rematar a ESO. 
⮚  No caso do alumnado que desexe cursar Bacharelato de Humanidades ou Artístico, 

poderá recomendarse indistintamente unha ou outra opción, tendo en conta as 
circunstancias persoais de cada alumno/a (materias nas que arrastra dificultades, 
esforzo realizado e resultados obtidos, medidas de atención á diversidade aplicadas, 
motivacións e interese polas diferentes materias,…) 

 

6.1.7 Programas de habilidades sociais e mellora da convivencia escolar 

Na circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado 
de ESO, indícase que lle corresponde á Xefatura do Departamento de Orientación: 

1. Elaborar un PROGRAMA BÁSICO DE HABILIDADES SOCIAIS que contemple  “actuacións para 
o desenvolvemento cognitivo, para o autocoñecemento e a mellora da autoestima; programa 
que se incorporará ao plan de acción titorial, de tal xeito que todo o alumnado utilice ou 
incorpore estratexias para comunicarse e afrontar adecuadamente aquelas situacións de 
conflito ás que poida verse exposto na súa vida escolar e social.” 

2. “Para dar cumprimento do establecido no art. 5º f da Orde do 24 de xullo de 1998 pola que 
se establece a organización e o funcionamento da orientación educativa e profesional en 
Galicia, regulada polo Decreto 120/1998, elaborar e desenvolver un PROGRAMA DE 
HABILIDADES SOCIAIS para o alumnado REMITIDO REITERADAMENTE Á AULA DE 
CONVIVENCIA, coa finalidade de corrixir condutas disruptivas e mellorar a integración no 
centro”. 

3. “Seguindo a normativa citada no epígrafe anterior, elaborar e desenvolver un PROGRAMA 
DE HABILIDADES SOCIAIS para aquel alumnado que sexa SANCIONADO CON SUSPENSIÓN DO 
DEREITO DE ASISTENCIA OA CENTRO”. 

Neste sentido, elabórase un: 
1) Un programa básico de habilidades sociais, recollido no PAT (prevención) 
2) Un programa de habilidades sociais para alumnado remitido reiteradamente á 

aula de convivencia (Sobre problemas de convivencia puntuais), recollido no Plan 
de Convivencia. 

Axuntamos os programas no Anexo V 
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6.2 Medidas extraordinarias 

6.2.1 Adaptacións curriculares 

Seguindo a orde do 6 de outubro de 1995, entenderase por adaptacións curriculares as 
modificacións dun ou de máis elementos prescritivos do currículo, como son os obxectivos, os 
contidos e os criterios de avaliación, para atende-las necesidades educativas dun alumno ou 
alumna motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como polas súas 
capacidades excepcionais. Aos elementos prescritivos citados temos que engadir as 
competencias clave e os estándares de aprendizaxe (LOMCE). 

Ditas modificacións poden consistir en reaxustar, reducir, suprimir, complementar ou 
ampliar. O referente para a introdución de ditas modificacións serán as competencias clave e 
os obxectivos xerais de etapa, concretados no proxecto curricular do centro para cada curso. 

6.2.1.1 Criterios para a súa aplicación 

Cando un alumno ou unha alumna non poida seguir o proceso ordinario de ensino 
aprendizaxe, por presentar NEAE elaborarase unha AC, sempre e cando cumpra cos seguintes 
requisitos: 
✔ Xa lle foron aplicadas outras medidas ordinarias: Reforzo educativo, adaptacións de 

acceso ao currículo, programas personalizados de recuperación e permanencia dun 
ano máis no curso (ou ter esgotadas as posibilidades de permanencia de etapa e ter 
promocionado por imperativo legal). 

✔ Desfase curricular significativo. Este termo resulta ambiguo e pouco delimitado na 
lexislación. En concreto aparece o concepto en referencia a alumnos con graves 
carencias nas linguas, pero por xeneralización estendémolo a todo o proceso 
diagnóstico, sendo un elemento moi clarificador da situación e das necesidades 
curriculares do alumnado con NEAE. Na práctica, adoitamos referirnos a un desfase 
MÍNIMO DE DOUS CURSOS. 

✔ Nalgúns casos de incorporación tardía ao noso sistema educativo cun desfase 
curricular moi significativo podería valorarse a elaboración dunha AC, sempre e cando 
no centro non teñamos en funcionamento outras medidas grupais destinadas a este 
alumnado (grupo de adaptación da competencia curricular, grupo de adquisición de 
linguas). 

✔ Non cumprindo estes requisitos, teña diagnosticado un déficit sensorial ou motórico 
que lle impida alcanzar certos obxectivos e estándares de aprendizaxe, e polo tanto, 
sexa preciso reaxustalos ou suprimilos 

✔ Alumnado con altas capacidades. Será preciso ampliar o currículo con obxectivos e 
estándares de aprendizaxe de curso/s posterior/es cando as medidas ordinarias 
aplicadas (traballo por proxectos, afondamento nos contidos de referencia, tarefas de 
ampliación,…) non sexan suficientes 

Así mesmo, é conveniente aplicar adaptacións curriculares de ampliación na materia de música, a 
aqueles alumnos e alumnas que cursen simultaneamente a ESO e estudos profesionais de 
música ou danza, e non obtivesen as validacións oportunas. 

Nestes casos, tamén se adaptará a materia de Educación Física, de cara a potenciar e preservar a parte 
anatómica relacionada coa parte de música e danza que o alumno estea cursando. 
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6.2.1.2 Procedemento para a súa aplicación 

 

NO CASO DE QUE UN ALUMNO NON TIVESE AC NO CURSO  ANTERIOR 

1º ANÁLISE DE NECESIDADES 

Nos primeiros días de SETEMBRO, dende o departamento de orientación revisaranse as 
mediadas de atención á diversidade aplicadas no curso anterior e comprobarase que hai algún 
alumno ou algunha alumna susceptible de precisar AC. Esta información será transmitida á 
persoa titora a comezos de curso. 
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2º EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓXICA . Tras a avaliación inicial 

Para levar a cabo a adaptación curricular en calquera das áreas ou materias do currículum, o 
departamento de orientación, coa colaboración do EOE, de ser o caso,  deberán realizar unha 
avaliación diagnóstica1 na que se recollerán os seguintes datos: 

-Datos persoais do alumno ou da alumna. 

-Datos físicos e de saúde.  

-Datos psicosociais máis relevantes.  

-Datos do contorno sociofamiliar.  

-Datos do contorno escolar.  

-Datos pedagóxicos.  

-Profesionais participantes 

Esta avaliación pode ser solicitada tanto polo equipo docente como pola familia ou pode ser 
incoada por parte do D.O. tras apreciar un desfase significativo. 

2º TOMA DE DECISIÓNS. Tras a avaliación inicial e unha vez realizada a avaliación 
psicopedagóxica 

Os centros deberán realizar unha reunión coordinada polo xefe de estudios á que asistirán o 
titor, os profesores que imparten as áreas ou materias que se consideran obxecto de 
adaptación curricular e os profesionais que participaron na avaliación diagnóstica. Nesta 
reunión decidirase a pertinencia da adaptación curricular, así como aqueles elementos do 
currículum que, se é o caso, deberán ser modificados. Levantarase acta (ANEXO VI.A)  na que 
conste o acordo ou decisión tomada, así como as discrepancias que poidan xurdir, de ser o 
caso. 

3º INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

As familias dos alumnos ou alumnas que sigan algunha adaptación curricular recibirán a 
información pertinente das decisións adoptadas sobre a mesma. A persoa encargada de 
transmitir esta información será o titor ou titora, co apoio do Departamento de Orientación, 
de ser o caso. Para isto, convocará unha reunión, da cal se levantará unha acta na que se 
explique a información que se lle facilitou á familia. (ANEXO VI.B: Carta comunicación) 

No caso de desacordo poderán reclamar perante o director ou directora do centro e, de 
persistir na súa desconformidade, perante o servizo de inspección correspondente, que deberá 
resolver. 

Se os pais/nais solicitan copia por escrito da adaptación curricular debería facilitárselles, 
deixando constancia no centro de que se entregou copia. 

 

 
 
1Seguirase o procedemento establecido para a realización da avaliación psicopedagóxica regulada na 
Orde do 31 de outubro de 1996 e no Decreto 229/2011 de Atención á diversidade 
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4º PLANIFICACIÓN DO CURRÍCULO ADAPTADO. (outubro – novembro) 

Elaborarase a adaptación do currículum de referencia nas áreas ou materias acordadas, 
segundo o establecido na presente orde.  Modelo de AC no Anexo VII 

5º SOLICITUDE E AUTORIZACIÓN. ( Novembro) 

O director ou directora do centro enviará a proposta de adaptación curricular ó 
correspondente servizo provincial de inspección 

6º REXISTRO. 

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. 

7º SEGUIMENTO 

No caso, de alumnado que no 1º TRIMESTRE non lle foi aplicada AC, pero tras a avaliación se 
considere conveniente a súa elaboración, poderá solicitarse a inspección a súa autorización  co 
tempo suficiente para a súa aprobación ANTES DA AVALIACIÓN. Seguirase o mesmo procedemento 
que o indicado anteriormente 

 

NO CASO DE QUE XA TIVESE AC NO CURSO ANTERIOR 

1º REVISIÓN DE EXPEDIENTES. Primeira quincena de setembro 

Durante a primeira quincena de setembro a orientadora e a profesora de P.T. revisarán os 
expedientes do alumnado elaborando un listado de alumnos con AC (sinalando se a AC está 
superada ou non). Esta información será reflectida á persoa titora, quen á súa vez informará ó 
profesorado afectado. 

2º REVISIÓN ADAPTACIÓN ANTERIOR. Inicio de curso 

O docente da área afectada, revisará a AC do curso anterior de cara a coñecer o punto de 
partida no que se atopa o alumno ou alumna, os obxectivos alcanzados, os criterios de 
avaliación considerados, … e en xeral o nivel de competencia curricular. 

3º TOMA DE DECISIÓNS. Avaliación inicial 

Coa información recollida na revisión de expedientes, a revisión da adaptación anterior, as 
probas de avaliación inicial e transcorrido un mes de curso realizarase a sesión de avaliación 
inicial onde se tomará a decisión sobre os alumnos e as áreas nas cales se realizará unha nova 
adaptación curricular ou se modificará a que xa tiña. 

Así mesmo, no caso de considerar que o alumno ou a alumna pode continuar a programación 
ordinaria co apoio e reforzo por parte do profesorado da materia e/ou do especialista de PT, 
sen necesidade de Adaptación Curricular, tamén se fará constar. 

Nesta reunión, levantarase acta. 

A continuación, seguirase o mesmo procedemento que para os alumnos que non tiñan 
adaptación: comunicación ás familias, modificación/elaboración AC, solicitude de 
autorización (de ser o caso), rexistro e seguimento. 



 

Igualmente que no caso anterior, ó alumnado que no 1º TRIMESTRE non lle foi aplicada AC, pero tras 
a avaliación se considere conveniente a súa elaboración, poderá solicitarse a inspección a súa 
autorización  co tempo suficiente para a súa 
procedemento que o indicado anteriormente

 

6.2.2 Apoio por parte da especialista en Pedagoxía Terapéutica

Son FUNCIÓNS propias do/a especialista en Pedagoxía terapéutica, segundo o establecido na 
Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 
orientación educativa e profesional en Galicia

a) Asistir ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica.

Igualmente que no caso anterior, ó alumnado que no 1º TRIMESTRE non lle foi aplicada AC, pero tras 
a avaliación se considere conveniente a súa elaboración, poderá solicitarse a inspección a súa 
autorización  co tempo suficiente para a súa aprobación ANTES DA AVALIACIÓN. Seguirase o mesmo 
procedemento que o indicado anteriormente 

Apoio por parte da especialista en Pedagoxía Terapéutica 

Son FUNCIÓNS propias do/a especialista en Pedagoxía terapéutica, segundo o establecido na 
xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional en Galicia, as seguintes: 

a) Asistir ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica. 
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Igualmente que no caso anterior, ó alumnado que no 1º TRIMESTRE non lle foi aplicada AC, pero tras 
a avaliación se considere conveniente a súa elaboración, poderá solicitarse a inspección a súa 

aprobación ANTES DA AVALIACIÓN. Seguirase o mesmo 

 

Son FUNCIÓNS propias do/a especialista en Pedagoxía terapéutica, segundo o establecido na 
xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 
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b) Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á educación secundaria obrigatoria 
e, cando sexa necesario, naquelas sesións de avaliación que afecten a alumnado con 
necesidades educativas especiais. 

c) Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares individuais, 
así como das medidas de reforzo, no seu caso, e daqueloutras dirixidas á atención á 
diversidade do alumnado.  

d) Prestar atención docente directa ao alumnado con necesidades educativas especiais que 
así o requira, atención que, en xeral, prestarase no grupo no que está integrado. 

Atendendo a isto último, a continuación trataremos de definir cándo e cómo se prestará esta 
atención. 

TIPOS 
✔ Directos 

° Dentro da aula (individual ou grupal) 
° Fóra da aula (individual ou grupal): so en casos excepcionais 
✔ Indirectos. Axudas e orientacións que a PT como especialista, aporta ó/á titor/a e ó 

equipo docente ou ó Claustro, naqueles aspectos referidos ás necesidades específicas de 
apoio educativo (recursos específicos, adaptacións, elaboración de materiais, 
planificación conxunta de programas, aspectos metodolóxicos, …) 

6.2.2.1 Alumnos susceptibles de recibir apoio por parte PT 

Serán alumnos e alumnas susceptibles de recibir apoio educativo por parte de PT aqueles que: 
✔ Cursando 1º ou 2º estean exentos da 2º lingua estranxeira. 
✔ Teñan dificultades de aprendizaxe nalgunha ou en todas as materias instrumentais 

básicas e sexa preciso aplicarlle un R.E. nas mesmas. 
✔ Teñan AC nalgunha materia. 

 
O apoio por parte da persoa especialista en PT, aplicarase preferentemente en 1º e 2º de ESO. 

6.2.2.2 Procedemento a seguir 

Segundo o establecido no Decreto 229/2011 de Atención á Diversidade, a proposta de 
organización da atención ao alumnado por parte do profesorado de Pedagoxía Terapéutica e, 
no seu caso, de outros profesionais específicos, será realizada pola xefatura do Departamento 
de Orientación, de acordo cos criterios establecidos no Plan Xeneral de Atención á Diversidade 
e coa participación do profesorado titor do alumnado e do propio profesorado de Pedagoxía 
Terapéutica. 

Esta proposta organizativa será realizada na primeira quincena de Setembro, sen prexuízo da 
necesidade de levar a cabo modificacións durante o desenvolvemento do curso académico.  

Seguiranse os seguintes pasos: 

1. Identificación de alumnado susceptible de recibir apoio educativo por parte de 
especialista en PT. 

2. Información á familia a través do titor ou titora.  
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3. Proposta de apoio do departamento de orientación (elaboración do plan de 
intervención por parte da especialista en PT) 

4. Información á Xefatura de Estudos.  

5. Autorización da Dirección. 

6. Seguimento trimestral do apoio 

6.2.3 Exención 2ª lingua estranxeira 

Segundo o establecido na RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento, no curso académico 2018/19, 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; 

“O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas no proceso de 
aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursar a materia 
de Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso 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.” 

6.2.3.1 Criterios para a selección do alumnado 
✔ Informe motivado da persoa titora do curso anterior, conforme debe estar exento da 

segunda lingua estranxeira. (Requisito imprescindible). 

✔ Que recibira reforzo nalgunha das linguas durante os últimos cursos de educación 
primaria (para que se poida motivar debe constar no XADE como RE, de non ser así 
non ten efectos legais) 

✔ Que traia lingua castelá e/ou lingua galega sen superar 

✔ Que tivese repetido algunha vez na educación primaria 

Serán seleccionados directamente aqueles que cumpran 3 ou máis destes criterios.  

No caso de alumnado que cumpra 2, estudarase a conveniencia ou non de incluílos na exención, de 
xeito individualizado, tendo en conta aspectos tales como:  

✔ motivacións alegadas no informe da persoa titora do curso anterior, 

✔ medidas de atención á diversidade adoptadas durante a educación primaria, 

✔ dificultades noutras áreas/materias,   

✔ esforzo do alumno ou alumna,  

✔ carencia hábitos e técnicas de estudo 

✔ nivel de madurez 
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6.2.3.2 Procedemento a seguir 

 

 

No mes de maio ou xuño, levarase a cabo unha reunión cos titores de 6º curso dos centros adscritos, 
na que se recollerá información relevante do alumnado de nova incorporación. A esta reunión 
asistirá o xefe de estudos, a orientadora e a especialista en Pedagoxía Terapéutica do IES. 

Na última semana de xuño, os centros adscritos ao IES, remitirán a este a seguinte documentación: 

✔ Expediente académico do alumnado 

✔ Informe individualizado de final de etapa 

✔ A proposta  motivada de exención de segunda lingua estranxeira, de ser o caso. 

✔ Informes do departamento de Orientación, de ser o caso 

Na primeira semana de xullo, unha vez revisada toda a documentación aportada, o departamento de 
orientación elaborará unha listaxe de alumnos e alumnas candidatos á exención.  

A comezos de curso, o departamento de orientación remitirá ás familias dos alumnos e alumnas 
exentos/as, a información pertinente acerca desta medida (ANEXO VIII), acompañada dun 
modelo no cal a familia exprese a súa conformidade ou desconformidade coa mesma (Anexo 
VIII). 

Oídas as familias, elevarase o documento coa listaxe do alumnado proposto ante a dirección do 
centro, a listaxe de alumnado  candidato á exención, para a súa aprobación. 

No caso de haber alumnos ou alumnas que foran propostos polos centros adscritos, pero non 
seleccionados por considerar que non cumprían os requisitos, volveranse a valorar logo da 
avaliación inicial (outubro) tendo en conta os resultados desta avaliación e a argumentacións 
do equipo docente. 

No caso de considerar necesaria a exención de algún outro alumno ou alumna seguirase o mesmo 
procedemento tras a avaliación.  
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6.2.4 Flexibilización do período de escolarización 

6.2.4.1 Criterios para aplicar esta medida 

PERMANENCIA DUN ANO MÁIS 

Poderase permanecer, de forma excepcional,  un ano máis na Educación Secundaria 
obrigatoria, respecto ao establecido con carácter xeral.  Con todo, esta medida non será de 
aplicación nun curso no que xa se permaneceu un ano máis. 

Esta medida non será de aplicación, no curso no que xa tivese permanecido un ano máis. 

Está destinada a alumnado que cumpre as seguintes características: 

✔ Alumnado con NEE  
✔ Imprescindible a constatación da aplicación previa doutras medidas de adaptación 

curricular ou organizativas previstas para a atención das necesidades específicas do 
alumno ou da alumna. 

Así mesmo, cando necesidades de apoio específico así o xustifiquen, poderase autorizar 
excepcionalmente a fragmentación dos cursos terceiro e cuarto de educación secundaria 
obrigatoria. Neste caso o alumno deberá permanecer escolarizado todo o horario e, en 
consecuencia, durante os períodos correspondentes ás áreas que non estea a cursar 
deberáselle prestar atención adaptada ás súas necesidades específicas. 

REDUCCIÓN DUN ANO 

Poderá reducirse un ano a escolarización na ESO cando na avaliación psicopedagóxica que 
acredite a sobredotación intelectual do/a alumno/a, se prevexa  que dita medida é a máis 
axeitada para o desenvolvemento persoal e social, e se considere que globalmente ten 
adquiridos os obxectivos  do curso que lle corresponde seguir. 

Esta medida, so poderá contemplarse cando se dean conxuntamente as seguintes 
circunstancias: 

✔ Alumnos con Altas Capacidades (intelixencia moi superior á media + alto nivel de 
creatividade) que teñen adquiridos os obxectivos do curso que lles correspondería. 

✔ Aplicación previa doutras medidas de enriquecemento e de adaptación curricular 
(ampliación) ou organizativas previstas para a atención das necesidades específicas do 
alumno ou da alumna, non sendo suficientes.  

✔ Equilibrio entre o ámbito intelectual, afectivo e de inserción social. 

6.2.4.2 Procedemento a seguir 

A solicitude farase NO MES DE SETEMBRO, COINCIDINDO CO PRAZO DE MATRÍCULA. Esta 
solicitude incluirá:  

✔ Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o alumno/a 
expresada nun informe do titor/a. (acta avaliación extraordinaria) 

✔ Informe da xefatura do D.O. que xustifique a necesidade da medida (conclusións da 
avaliación psicopedagóxica). 

✔ Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas e, de ser o caso, as 
oportunas medidas de reforzo educativo.  
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✔ Proposta de adaptación do currículo segundo o disposto na Orde do 6 de outubro de 
1996. 

✔ Conformidade do alumno/a, a dos seus pais ou representantes legais. 

Dirección remite a solicitude, (acompañada da documentación anterior e dunha copia do libro 
de escolaridade do/a alumno/a) no prazo de 7 días á inspección para que o remita á Dirección 
Xeral de Educación, á que corresponderá a autorización ou denegación da fragmentación.  

6.2.5 PMAR 

6.2.5.1 Requisitos 
a) Circunstancias.  

✔ Ter dificultades relevantes de aprendizaxe,  

✔ ter sido obxecto doutras medidas de atención á diversidade sen que estas 
resultasen suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe 
detectadas,  

✔ existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa poderán 
cursar o cuarto curso pola vía ordinaria. 

b) Situacións.  

✔ alumnado que teña cursado por primeira vez o primeiro curso da ESO, tendo 
repetido en Primaria, ou que cursou por segunda vez o primeiro curso da ESO e 
non estea en condicións de promocionar ao segundo curso da ESO, poderá 
incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se 
desenvolverá ao longo dos cursos segundo e terceiro.  

✔ alumnado que teña cursado por primeira vez o segundo curso da ESO e non estea 
en condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO, tendo repetido en 
Primaria e/ou en primeiro curso da ESO, poderá incorporarse ao programa de 
mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do 
terceiro curso.  

✔ alumnado que teña cursado por segunda vez o segundo curso da ESO e non estea 
en condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO poderá incorporarse ao 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao 
longo do terceiro curso.  

✔ Con carácter excepcional, o alumnado que teña cursado por primeira vez o 
terceiro curso da ESO e non estea en condicións de promocionar ao cuarto curso 
da ESO, sen ter repetido ou tendo repetido unha vez na etapa, poderá 
incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se 
desenvolverá ao longo do terceiro curso. 

6.2.5.2 Procedementos de selección e proposta 

1º Unha vez realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta 
razoada do alumnado que se podería incorporar 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 
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aprendizaxe e do rendemento. Ese informe trasladarase á xefatura do departamento de 
Orientación.  

2º A persoa que exerza a xefatura do departamentodeOrientación 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 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.  

3º Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a 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 e a opinión, de ser o caso, do pai, 
a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a 
incorporación ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.  

4º Compete ao director/a 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.  

5º O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización expresa para o 
desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que 
cumpran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos centros docentes antes do 
comezo do curso.  

6º Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non 
superarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de cinco. 

6.2.6 Modalidade de escolarización combinada 

6.2.6.1 Requisitos 

O alumnado que teña NEE, asociadas a condicións persoais de discapacidade,  de carácter 
significativo e permanente, e requirira de recursos específicos non dispoñibles no IES, pode 
ser escolarizado a tempo parcial en unha aula ou centro específico de educación especial. 

A proposta de escolarización combinada realizarase tendo en consideración as características 
persoais e escolares do alumnado, así como as súas habilidades funcionais e  adaptativas, coa 
finalidade de lograr o seu máximo desenvolvemento nas áreas social, afectiva e de 
comunicación. 

Ao establecer a escolarización combinada terase en conta: 

a) A facilidade de acceso, en caso necesario, aos servizos complementarios, tales como 
transporte, de acordo ao establecido na normativa vixente. 

b) A flexibilidade e organización dos horarios dos centros docentes e dos profesionais 
implicados. 
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6.2.6.2 Procedemento 

A necesidade de adoptar a modalidade de escolarización combinada en cada caso 
determinado virá xustificada no correspondente informe psicopedagóxico e no ditame de 
escolarización elaborado pola orientadora. 

Para a solicitude da escolarización combinada, seguirase o establecido na normativa vixente 

 

6.2.6.3 Plan de coordinación entre modalidades 

Autorizada a modalidade de escolarización combinada, os equipos directivos dos centros 
docentes implicados, asesorados polo D.O., establecerán os criterios de organización e 
coordinación para asegurar que a resposta educativa favoreza o progreso do alumnado. 

A configuración do horario do alumnado en cada un dos centros organizarase en xornadas 
completas. 

Os distintos profesionais que interveñen no proceso educativo do alumnado, co asesoramento 
dos D.O., elaborarán un único plan de traballo individual.  

O profesor ou a profesora titora do/a alumno/a en escolarización combinada pertencerá ao 
centro no que estea matriculado/a, e corresponderalle a coordinación das atencións 
educativas que se proporcionen nos dous centros, co apio do D.O. En todo caso, as decisións 
que afecten o progreso educativo do alumno deberán acordarse entre todos os profesionais 
que atenden ao alumno, fundamentalmente a través dos profesores titores de ambos os 
grupos, que exercerán de coordinadores en cada un dos seus centros. 

Ao finalizar cada curso os titores dos centros implicados recollerán as propostas de 
modificación do plan de traballo individual do alumnado para o curso seguinte coa 
participación dos equipos docentes e os orientadores implicados, informando delas aos pais ou 
titores legais. 

Pola súa banda, os equipos directivos dos centros docentes implicados favorecerán a 
existencia de espazos e tempos para establecer sesións periódicas de coordinación entre os 
titores que, en todo caso, deberán ter carácter trimestral. A estas sesións poderán asistir os 
orientadores dos centros cando sexa necesaria a súa colaboración. 

A documentación xustificativa da adopción da modalidade de escolarización combinada, 
deberá quedar recollida no centro onde o alumnado estea matriculado. Dadas as especiais 
características desta modalidade de escolarización, unha copia da documentación 
custodiarase, igualmente, no centro asociado. 

6.2.6.4 Definición de prioridades na parte ordinaria 
A definición de prioridades na parte ordinaria establecerase atendendo ás necesidades de cada 
alumno/a, tentando priorizar, en todo momento, as materias instrumentais básicas, así como 
os contidos transversais e funcionais. 
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6.2.7 FPB 

6.2.7.1 Requisitos 

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea: 

✔ Ser proposto/a polo equipo docente 
✔ Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais 
✔ Facer 15 ou 17 anos no ano de inicio do ciclo formativo 
✔ Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, 

excepcionalmente, ter cursado o segundo curso 
De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes 

requisitos: 
✔ Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo 
✔ Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro 

título que acredite a finalización de estudos secundarios completos 
 

6.2.7.2 Procedementos de selección e proposta 

1º Reunión do equipo docente do grupo de ESO con alumnado susceptible de realizar FPB, 
xunto co xefe de estudos e a orientadora, onde se analice a situación académica do 
alumnado con risco de non titular. Con carácter xeral, coincidirá coa sesión de avaliación 
final ordinaria no mes de xuño, ou de ser o caso, coa sesión de avaliación das probas 
extraordinarias de setembro. Nesta reunión establecerase unha relación de alumnado 
susceptible de incorporación á FPB, que será asinada polo equipo docente, o xefe de 
estudos e a orientadora.  

2º A persoa titora elaborará para cada alumno ou alumna o consello orientador, coa axuda 
do D.O. onde se fará constar: 
✔ O grao de logro dos obxectivos e de adquisición das competencias que xustifican a 

proposta. 
✔ As dificultades de aprendizaxe presentadas. 
✔ As medidas de atención á diversidade aplicadas, de ser o caso. 
✔ Os motivos razoados polos que o equipo docente considera a conveniencia de 

que o alumno ou a alumna se incorpore a unha FPB 
Emitirase por duplicado (un para as familias e outro axuntase ao expediente) e irá asinado pola 

persoa titora, o director e a orientador. 
3º A dirección do centro comunicaralle á familia do/a alumno/a, que este/a foi proposto/a 

para a incorporación a un ciclo de FPB, e entregaralles un exemplar do consello 
orientador, xunto co documento de consentimento de incorporación a estas ensinanzas, o 
cal deberán asinar. 

A orientadora colaborará coa dirección do centro para informar ao alumnado proposto e ás súas 
familias acerca das características xerais da FPB. 

4º O documento de consentimento deberá vir debidamente cuberto e asinado por calquera 
dos titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou 
divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos 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 (presentar resolución xudicial) 
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5º Unha vez firmado o consentimento no prazo establecido, o director entregaralles por 
duplicado o documento de comunicación de incorporación á FPB. Un dos exemplares 
deberá ser entregado no centro onde o alumno ou a alumna solicite a súa admisión. 

(Documentación incluída no Anexo IX) 

6.2.8 Atención educativa domiciliaria ou hospitalaria 

6.2.8.1 Requisitos 

 HOSPITALARIA DOMICILIARIA 

TEMPO 

Ingresado nun centro 
hospitalario: 

- A partir de 15 días: 
atención educativa en 
coordinación co IES 

- Menos de 15 días: 
actividades educativas 
xerais 

- Permanecer no domicilio por un período 
de tempo superior a un mes. 

- Padecer enfermidade crónica e 
ausentarse ao centro 6 ou máis días 
continuados ao mes dentro dun período 
mínimo de 6 meses. 

DOCUMENTACIÓN 

 - A familia presentará ante a dirección do 
IES a solicitude (Anexo protocolo) de 
incorporación ó programa, acompañada 
do 

- informe médico (Anexo protocolo) que 
xustifique a convalecencia e a estimación 
do período de tempo durante o cal o 
alumnado non pode asistir á clase. 

- Informe do/a titor/a (Anexo protocolo) no 
que consten os resultados da avaliación e 
as medidas de atención á diversidade 
recibidas. 

- No prazo de 5 días dende a solicitude, a 
dirección do IES traslada documentación a 
Inspección (Ver solicitude en Anexo 
protocolo) 

Procedemento 

 

1. Unha vez que a 
persoa titora teña 
coñecemento desta 
situación, deberallo 
comunicar á xefatura 
de estudo. 

2. A xefatura de estudo, 
convocará ao equipo 
docente para 
establecer o 

Unha vez que a persoa titora teña 
coñecemento desta situación, 
deberallo comunicar á xefatura de 
estudo. 

1. O xefe de estudos, poñerase en 
contacto coa familia para informar 
sobre o procedemento de atención 
domiciliaria. 

2. Se a familia solicita atención 
domiciliaria, seguirase o 
procedemento estipulado no 
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procedemento a 
seguir. Este 
procedemento 
incluirá o 
nomeamento dunha 
persoa coordinadora 
co centro 
hospitalario, que 
será, 
preferentemente, o 
titor ou titora. 

 

protocolo(proceso indicado arriba) 

 

6.2.8.2 Procedementos de coordinación co profesorado externo 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 

1º Unha vez autorizado o programa e nomeado o docente de atención educativa domiciliaria, 
a dirección do centro convocará unha reunión á que deban asistir, este docente e o titor ou 
titora do/a alumno/a, o xefe de estudos, e o D.O. na súa totalidade (incluídos profesores de 
ámbitos). Nesta reunión, definirase o programa individualizado que seguirá o alumno ou 
alumna en cuestión. Tomaranse como referencia, as programacións didácticas (as cales serán 
facilitadas ó profesorado de atención domiciliaria)  

2º O profesorado de atención educativa domiciliaria elaborará un programa individualizado, 
segundo Anexo protocolo, o cal estará centrado no desenvolvemento das competencias clave 
e das materias intrumentais que garantan o axeitado retorno á actividade educativa cotidiá. 

3º O profesorado de atención educativa domiciliaria desenvolverá o currículo mediante a 
agrupación de materias en ámbitos: comunicación, científico-tecnolóxico e sociedade. 

4º O profesorado de atención educativa domiciliaria, elaborará un informe mensual e/ou 
previo a cada avaliación, para permitir o seguimento do alumno ou da alumna. 

5º Así mesmo, cubrirá unha folla de rexistro semanal de incidencias, segundo Anexo protocolo, 
a cal será entregada á xefatura de estudos. 

6º Ao finalizar o programa, o profesor ou profesora responsable, elaborará un informe final 
(Anexo protocolo) 

7º A avaliación e as decisión de promoción e titulación, serán competencia do equipo docente 
do IES, seguindo a normativa xeral. 

AVALIACIÓN DO ALUMNADO EN ATENCIÓN HOSPITALARIA OU DOMICILIARIA 

 Traballos realizados polo alumnado  

 Probas teóricas a través do profesor de atención educativa domiciliaria/hospitalaria, 

elaboradas polo profesor ou profesora de materia. 

 Tamén se promoverá o uso de ferramentas TIC 
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6.2.8.3 Alumnos con enfermidade crónica 

Os alumnos e as alumnas con algunha patoloxía crónica suceptible de descompensación con 
compromiso vital, deberán comunicar esta situación, na folla de recopilación de datos que lles 
entregará a persoa titora ao inicio de curso. Así mesmo, deben sinalar se están dados de alta 
no programa Alerta Escolar. De non ser así, convocarase aos responsables legais, para 
informalos acerca deste programa e da conveniencia de darse de alta no mesmo. 

Considéranse patoloxías crónicas, a este aspecto, as seguintes: 

- Crises alérxicas (anafilaxia) pro exposición a alérxenos. 
- Crises comiciais (epilepsia) 
- Crises diabéticas 

Unha vez que temos o coñecemento de alumnado con enfermidade crónica, procederase do 
seguinte xeito: 

1º Solicitar á familia toda a información relevante recollida en informes médicos (Titor/a). 

2º Reunión plenaria convocada pola dirección do centro, á que acudirá todo o persoal docente 
e non docente. Nesta reunión abordaranse as peculiaridades da enfermidade e darase a 
información pertinente ou instrucións para que todos poidamos atender ó alumno ou á 
alumna en caso de urxencia. Poderase contar con persoal especializado dos servizos de saúde. 

3º Titor/a explicará ao grupo de clase, a situación do seu compañeiro/a. 

4º Se o alumno ou a alumna con enfermidade crónica precisa de apoio educativo, 
establecerase un plan de atención individualizado (Ver modelo no protocolo) 

 

Chamarase ao 061, activando a resposta de Alerta Escolar, sempre e cando: 

- Existan dúbidas sobre a gravidade 
- Situación de urxencia é manifesta: perda de consciencia, confusión grave, 

convulsións,… 

6.2.9 Alumnado de incorporación tardía con desfase curricular 

6.2.9.1 Criterios 

✔ A escolarización realizarase atendendo ás súas circunstancias, nivel de competencia, 
idade e historial académico. 

✔ Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis dun 
ciclo, poderán ser escolarizados no curso inferior ao que lle correspondería pola súa 
idade. 

✔ Para este alumnado adoptaranse as medidas de reforzo necesarias que faciliten a súa 
inclusión escolar e a recuperación do seu desfasamento e favorezan o éxito escolar.  

✔ Cando presenten graves carencias na lingua castelá, recibirán unha atención 
específica que será, en todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos 
ordinarios, cos que compartirán o maior tempo posible do horario semanal. 
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✔ Á hora organizar os apoios fora da aula, os alumnos de incorporación tardía non 
deben saír xunto con alumnos de necesidades educativas especiais. 

6.2.9.2 Procedemento 

Actuacións coa familia 

✔ Entrevista inicial coa familia e recollida de información: Nivel de escolarización 
anterior. Idade na que comezou a escolarización. Perspectivas de permanencia no 
centro. Condicións de vida nas que se atopa a familia e que van condicionar a 
escolarización do alumno/a. Nivel de estudos dos pais. 

Actuacións co alumnado 

✔ Entrevista persoal co alumno ou coa alumna 
✔ Avaliación competencial inicial en cada materia 
✔ Avaliación psicopedagóxica por parte do D.O., se fose precisa 

Actuacións co profesorado 

✔ O Equipo Directivo xunto co departamento de Orientación trasladará ao equipo 
directivo a información necesaria para a súa adaptación á aula e aproveitamento do 
proceso de ensino.  

✔ Adoptaranse as medidas curriculares e metodolóxicas necesarias para lograr o 
obxectivo anterior e se fose necesario realizar o plan de traballo individualizado. 

6.3 Contratos programa: REFÓRZA-T 

Será destinatario/a deste programa, aquel alumnado con dificultades de aprendizaxe 
especialmente nas áreas instrumentais básicas non imputables a unha falta de traballo ou 
esforzo. Trátase de alumnos e alumnas con dificultades para progresar adecuadamente coas 
actividades ordinarias que realizan nas clases e requiren un apoio específico para conseguilo. 

Criterios para a selección: 

● Voluntariedade (decisión voluntaria da familia e do alumno ou da alumna) 
● Nivel. 1º e 2º ESO 
● Competencia. Alumnos que acumulan atrasos ao comezar a Educación Secundaria, 

levan arrastrando dificultades ou problemas xeralizados de aprendizaxe desde cursos 
anteriores, necesitan dedicar maior tempo á realización de actividades escolares ou 
non teñen hábitos de estudo nin autonomía de traballo. Dentro destes, priorizaranse 
os que non reciban outros apoios externos. 

● Superación. Alumnado, que teña posibilidades fundadas, de que coa incorporación ao 
programa mellorará as súas expectativas e os seus resultados académicos 
posibilitando a obtención do Título de Graduado en ESO. Son alumnos/as que na 
primeira avaliación teñen resultados negativos algunha materia, pero están cerca do 
aprobado (3-4). 

● Continuidade. Alumnado PROA/REFÓRZA-T en cursos anteriores que seguiu con 
aproveitamento o programa. 

● Actitude. Boa actitude cara a aprendizaxe. Alumnado que se esforza e ten un bo 
comportamento. 
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7 CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS 
PROFESIONAIS EN RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS 
PARA O CENTRO 

7.1 Medidas ordinarias 

7.1.1 Elaboración de grupos 

Responsables Temporalidade Recursos 
● Equipo directivo  
● Asesora DO 

● Setembro 
● Informes xuntas avaliación 
● Informes centros adscritos 

7.1.2 Desdobramento de grupos 

Responsables Temporalidade Recursos 

● Equipo directivo  
● Asesora DO 

● Setembro  
● Necesidades organizativas 
● Informes xuntas avaliación 
● Informes centros adscritos 

7.1.3 Reforzo educativo 

Responsables Temporalidade Accións 
● Profesor/a  (elabora) 
● DO (asesora) 
● Xunta avaliadora 

● En calquera momento 
do curso 

● Comunicación aos pais 
● Seguimento 
● Rexistro no XADE 

Sempre que sexa necesario implicará modificación metodolóxica sobre elementos 
non prescriptivos incluíndo procedementos de avaliación (protocolos TDAH/TEA) 

7.1.4 Apoio do profesorado dentro da aula 

Responsables Temporalidade Lugares 
● Equipo directivo (decide) 
● DO (asesora) 
● Profesor responsable da 

materia (elabora e avalía) 
● Profesorado con 

dispoñibilidade horaria 

● En calquera momento 
do curso 

● Dentro da aula 
● Puntualmente fóra 

7.1.5 Programas de enriquecemento curricular 

Responsables Temporalidade Accións 
● Eq. directivo (supervisa e 

executa) 
● En calquera momento 

do curso 
● Comunicación aos pais 
● Rexistro no XADE 
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● Asesora DO 
● Profesor (elabora) 

7.1.6 Programa de titoría de pendentes 

Responsables Temporalidade Accións 

● CCP establece mecanismos  
● Departamentos 
● Eq. Directivo (supervisa) 
● Titora de pendentes 

(coordinación e 
seguimento) 

● A principio do curso 
● Seguimento ao longo 

do mesmo 

● Comunicación aos pais (titor 
de pendentes) 

● Reunións co alumnado 
(seguimento) 

● Reflectirase nas 
programacións (non pode 
limitarse a unha proba 
extraordinaria) 

7.1.7 Programa de habilidades sociais e mellora da convivencia 

Responsables Temporalidade Accións 

● DO 
● CCP (aproba) 

● Ao longo do curso 

● Programas nos recreos 
● Incluír no PAT 
● Programa de intervención 

específico individualizado 

 

7.2 Medidas extraordinarias 

7.2.1 Adaptacións curriculares 

Responsables Temporalidade Accións 
● Equipo docente (decide) 
● DO (asesora) 
● Profesor/a materia 

(elabora) 

● Ao longo do primeiro 
trimestre 

● Comunicación aos pais 
● Rexistro no XADE 

7.2.2 Apoio PT 

Responsables Temporalidade Accións 

● Equipo directivo decide 
● DO (asesora) 
● Profesor (seguimento) 
● PT/AL (implementa) 

● En calquera momento 
do curso 

● Comunicación aos pais 
(fóra da aula) 

● Elaboración do plan de 
traballo 

● Seguimento pola titoría 

7.2.3 Flexibilización do período de escolarización 

Responsables Temporalidade Accións 
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● Equipo docente (propón) 
● DO (asesora) 
● Eq. directivo (tramita) 
● EOE (asesora) 
● Inspección (informa) 
● DX (aproba) 

● Ao remate do curso 
● Comunicación aos pais 
● Autorización da Dirección 

Xeral 

7.2.4 Modalidade de escolarización combinada 

Responsables Temporalidade Accións 
● Equipo docente (propón) 
● DO (asesora) 
● Eq. directivo (tramita) 
● EOE (asesora) 
● Inspección (informa) 
● XT (aproba) 

● Ao remate do curso 

● Comunicación aos pais 
● Seguimento trimestral 
● Coordinación co centro de EE 
● Autorización da Xefatura 

Territorial 

7.2.5 PMAR 

Responsables Temporalidade Accións 
● Xunta avaliadora 

(propón) 
● Eq. directivo (valora e 

tramita) 
● Inspección (aproba) 

● Antes do inicio do curso 
● Comunicación aos pais 
● Autorización da 

inspección 

7.2.6 FPB 

Responsables Temporalidade Accións 
● Xunta avaliadora 

(propón) 
● Eq. directivo (valora e 

tramita) 
● DO (asesora) 

● Na avaliación 
extraordinaria  

● Comunicación aos pais 
● Solicitude no centro que se 

desexa 

 

7.2.7 Exención 2ª lingua estranxeira 

Responsables Temporalidade Recursos 

● Equipo directivo  
● Asesora DO 

● Setembro 
● Informes xuntas avaliación 
● Informes avaliación inicial 
● Informes centros adscritos 
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7.2.8 Atención hospitalaria ou domiciliaria 

Responsables Temporalidade Accións 
● Equipo directivo 
● Equipo docente 

(coordinación e 
seguimento) 

● DO (asesora) 
● XT (autoriza) 

● Ao longo do curso 

● Solicitar documentación médica (titor) 
● Envío de anexos á Xefatura Territorial 
● Elaboración de plan de coordinación 

co profesorado externo 
● Autorización do XT 

7.2.9 Alumnado de incorporación tardía  

Responsables Temporalidade Accións 

● Equipo directivo  
● DO 

● En calquera momento do 
curso 

● Comunicación aos pais 
● Definición do tempo e 

carga horaria 

 

8 MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 
INTERNOS, ASÍ COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E 
COS CENTROS ADSCRITOS 

8.1 Reunións no propio centro 

✔ Reunións mensuais do departamento de orientación 
✔ Reunións semanais da Comisión de atención á diversidade 
✔ Sesión de avaliación inicial 
✔ Sesións trimestrais de avaliación 
✔ Reunións periódicas do departamento de orientación e o equipo directivo 
✔ Reunións da CCP 

8.2 Reunións cos centros adscritos 

✔ Reunións trimestrais cos D.O. dos centros adscritos 
✔ No mes de maio. Visita do departamento de orientación e o equipo directivo aos 

centros adscritos e reunión cos titores. 
✔ Procedemento de coordinación pedagóxica entre titores de 5º e 6º EP. e 1 profesor de 

cada ámbito (lingüístico e matemático) do IES. 
✔ Colaboracións e participación en actividades intercentros. 

8.3 Reunións cos centros onde exista alumnado en escolarización 
combinada 

Establecer comunicación fluída. 
Reunións de avaliación trimestrais. 
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8.4 Reunións cos profesionais que atenden alumnado en atención 
domiciliaria ou hospitalaria 

Temporalidade segundo plan de coordinación elaborado. 

8.5 Reunións coa educadora familiar do concello 

Reunións mensuais para facer seguimento do alumnado con necesidade de apoio específico 
por condición de desvantaxe sociocultural ou de historia persoal  

9 LIÑAS DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS E CON DIFERENTES 
SERVIZOS EXTERNOS 

9.1 Colaboración con familias ou titores legais 

O centro debe garantir aos pais, nais ou titores legais do alumnado, en especial do que 
presente necesidade específica de apoio educativo, ou ao propio alumnado na medida que a 
súa idade e capacidade o permita, unha información precisa, comprensible e continuada de 
todas as decisións e medidas curriculares, organizativas e de recursos que se vaian a adoptar 
para a súa atención educativa. A comunicación fluída coas familias facilitará unha mellor 
resposta educativa ao alumnado.  

CANLES DE COLABORACIÓN COS PAIS/NAIS  

✔ Xornada de acollida. Constitúe o primeiro acercamento dos pais/nais ó centro. Esta 
xornada desenvólvese ao inicio de curso e nela convócase ós pais/nais dos futuros 
alumnos a unha reunión informativa acerca do funcionamento do centro e da etapa 
educativa.  

✔ Xornada de portas abertas para as familias dos alumnos que se incorporan á Educación 
Secundaria Obrigatoria. (Xuño) 

✔ Reunión inicial dos titores cos país/nais de grupo. Ó comezo de curso convócase a 
tódolos pais/nais dos alumnos a unha reunión inicial co titor do grupo do seu fillo. Nela 
ofrécese información sobre o grupo no que estará o seu fillos, horario de titoría do 
profesor, normas básicas e restricións, sistema de control do alumno, importancia da 
colaboración da familia, etc.  

✔ Titorías cos pais/nais. Cada titor de grupo dispón dunha hora semanal de atención ós 
pais/nais do seu grupo. Cando os pais/nais presenten algunha dificultade para asistir 
ás entrevistas de forma presencial, tamén se poderán desenvolver entrevistas 
telefónicas e/ou telemáticas.  

✔ Reunión dos profesores de materia cos pais/nais. Cada profesor do centro dispón 
dunha hora semanal de atención ós pais/nais.  

✔ Entrevista dos pais/nais co departamento de orientación e/ou membros do equipo 
directivo. Aqueles pais/nais que o precisen, poderán solicitar, previa cita e despois de 
seguir os pasos previos axeitados, unha entrevista co departamento de orientación ou 
cos membros do equipo directivo  
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✔ Participación no Consello Escolar. Aqueles pais/nais que o desexen poderán 
presentarse como representantes no Consello Escolar e participar nas decisións deste 
órgano de goberno. 

✔ Abalar móbil, como ferramenta de comunicación inmediata coas familias 
✔ Comunicación inmediata cando se produza algún incidente que sexa importante 

comunicar (vía telefónica, por medio da axenda, correo electrónico, correo 
convencional,…) 

 

9.2 Colaboración con instancias externas 

Os convenios de colaboración con instancias externas estarán baixo a coordinación e 
supervisión do centro. 

Actualmente realízanse colaboracións co Concello de Meaño e coa Deputación de Pontevedra. 

Así mesmo, establécense canles de cooperación coa asociación BATA. 

 

9.3 Procedemento de solicitude de intervención do Equipo de 
orientación específico 

Cando se precisa a intervención dun especialista do EOE é preciso cubrir unha solicitude, que 
se envía, xunto co informe psicopedagóxico, ao servizo provincial de Inspección educativa. A 
solicitude descárgase no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/4456 

10 PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE/AUTORIZACIÓN DAS 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

En liñas xerais seguirase o proceso que se detalla a continuación, sen prexuízo das indicacións 
específicas que se contemplan para cada medida.  

1. Unha vez detectada unha necesidade específica de apoio educativo, ben sexa a través 
do profesorado ou da familia, será comunicada á persoa titora.  

No momento no que detectamos dita necesidade, procedemos a tomar, na medida do posible, 
as medidas oportunas, para dar resposta inmediata a esa necesidade. 

2. A persoa titora solicitará a intervención do D.O. especificando o motivo da mesma.  
3. Dende o D.O. procederase, en primeiro lugar, a revisar a documentación oportuna que 

dispoñemos sobre ese alumno ou alumna en cuestión (existencia de informe durante a 
educación primaria, medidas que se lle aplicaron con anterioridade, expediente,…).  

4. Entrevista da orientadora co alumno ou alumna e coa familia, de ser o caso. 
5. De considerarse necesario, o D.O. realizará unha avaliación psicopedagóxica do 

alumno ou da alumna e redactará o informe correspondente, no cal se especifique as 
medidas que se deben tomar. Se fose preciso, solicitaríase a colaboración do EOE para 
a realización de dita avaliación. 

6. De ser necesaria a aplicación dunha medida extraordinaria; 
a. Información á familia e solicitude do seu consentimento (Titor/a) 



 

b. Solicitude de autorización á Inspección (Dirección). Dita solicitude, irá 
acompañada da documentación requirida para cada medida.

7. No expediente académico, quedará constancia das medidas aplicadas.
8. Estas medidas serán avaliadas trimestralmente.

 

 
 

11 MEDIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS PROTOCOLOS

Para contribuír á mellora da atenci
educativo,  a Consellería ten publicado unha serie de protocolos dispoñibles no seguinte 
enlace:  http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764

11.1 Protocolo TDAH 

Neste punto destácanse os ane
intervención psicoeducativa deste protocolo. Especialmente o 8.1.1 (Prevención e intervención 
na organización do centro educativo) e o 8.1.2. (Prevención e intervención dentro da aula), xa 

Solicitude de autorización á Inspección (Dirección). Dita solicitude, irá 
da da documentación requirida para cada medida. 

No expediente académico, quedará constancia das medidas aplicadas.
Estas medidas serán avaliadas trimestralmente. 

MEDIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS PROTOCOLOS

Para contribuír á mellora da atención e á redución das dificultades específicas de apoio 
educativo,  a Consellería ten publicado unha serie de protocolos dispoñibles no seguinte 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764 

 

Neste punto destácanse os anexos do punto 8 de Orientacións xerais para a Prevención e a 
intervención psicoeducativa deste protocolo. Especialmente o 8.1.1 (Prevención e intervención 
na organización do centro educativo) e o 8.1.2. (Prevención e intervención dentro da aula), xa 
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Solicitude de autorización á Inspección (Dirección). Dita solicitude, irá 
 

No expediente académico, quedará constancia das medidas aplicadas. 

 

MEDIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS PROTOCOLOS 

ón e á redución das dificultades específicas de apoio 
educativo,  a Consellería ten publicado unha serie de protocolos dispoñibles no seguinte 

xos do punto 8 de Orientacións xerais para a Prevención e a 
intervención psicoeducativa deste protocolo. Especialmente o 8.1.1 (Prevención e intervención 
na organización do centro educativo) e o 8.1.2. (Prevención e intervención dentro da aula), xa 
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que son o referente do noso centro para as programacións dos departamentos didácticos no 
apartado de medidas de atención á diversidade e o punto de partida para a intervención 
contextualizada no noso centro, que se detalla na seguinte táboa: 

 

 

Necesidades Actuacións 

Organización do 
centro 

✔ Ter en conta, na constitución de grupos-clase, un reparto 
equilibrado de alumnado con NEAE, e neste caso con TDAH. 

✔ D.O. Informar aos titores sobre o alumnado con este diagnóstico. 
✔ D.O. SÍNTESE pautas de intervención educativa con alumnos con 

TDAH (ANEXO XI) 
✔ Traballo titorial e de orientación, informando o resto do equipo 

docente (SESIÓN DE AVALIACIÓN INICIAL) do traballo respecto ás 
necesidades que, en xeral, pode presentar este alumnado: pouca 
tolerancia á frustración, pouca capacidade de espera, dificultade 
coa idea de proceso e de aceptación de normas, a dificultade co 
esforzo e o interese por aprender e a pouca capacidade de 
autonomía e polo tanto unha baixa autoestima. 

Organización na aula ✔ Potenciar a aprendizaxe cooperativa na aula. 
✔ Utilización da axenda. 
✔ Pactar o tempo e o xeito de realizar os exames, se procede. 
✔ Evitar a realización de probas ás últimas horas da mañá.  
✔ Ofertar MAD segundo as necesidades específicas que presente o 

alumno/a, se procede. 

Axuda para a 
intervención externa 
se procede 

Reunión coas familias para informar sobre a tramitación de axudas 
do MECD. 

Coordinación con 
Asociacións ou 
gabinetes externos 
nos que reciban apoio 

Establecer canles de comunicación entre o D.O. e organismos 
externos que interveñan co alumnado con TDAH, para poder 
responder eficazmente ás súas necesidades. 

11.2 Protocolo TEA 

 

Necesidades Actuacións 

Organización do 
centro 

✔ Ter en conta, na constitución de grupos-clase, un reparto 
equilibrado de alumnado con NEAE. 

✔ D.O.  Informar aos titores sobre o alumnado con este 
diagnóstico. 

✔ D.O.  SÍNTESE pautas de intervención educativa con alumnos 
con TEA e difusión entre o profesorado 
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Organización na aula ✔ Potenciar a aprendizaxe cooperativa na aula. 
✔ Nos traballos grupais, coidar de que nunca se quede sen grupo. 
✔ Utilización da axenda. Supervisar o seu uso axeitado. Empregala 

para comunicación coa familia. 
✔ Exames moi estruturados. Deixando espazo suficiente para 

responder entre pregunta e pregunta. 
✔ Pactar o tempo e o xeito de realizar os exames, se procede. 
✔ Ofertar MAD segundo as necesidades específicas que presente o 

alumno/a, se procede. 

Axuda para a 
intervención externa 
se procede 

Reunión coas familias para informar sobre a tramitación de axudas 
do MECD. 

Coordinación con 
Asociacións ou 
gabinetes externos 
nos que reciban apoio 

Establecer canles de comunicación entre o D.O. e organismos 
externos que interveñan co alumnado con TEA, para poder 
responder eficazmente ás súas necesidades. 
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11.3 Protocolo Absentismo  

 

 

12 PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MEMORIA 

Tal e como o recolle o Decreto 229/2011 de atención á diversidade, “o Departamento de 
Orientación de cada centro 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.” 

A valoración deste Plan realizarase analizando os seguintes indicadores: 

a) Necesidades detectadas 
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b) Diversidade de medidas postas en marcha e adecuación ás necesidades detectadas 
c) Resultados académicos do alumnado con MAD 
d) Coordinación do profesorado respecto ás MAD, medida en termos de “Moi boa”, 

“Aceptable”, “Insuficiente” 

Actuación Grao de cumprimento 

Información ás persoas titoras sobre as NEAE 
do seu grupo  

 

Proposta de medidas ou orientacións para 
atendelas 

 

Seguimento do alumnado con NEAE entre 
Titores e D.O. 

 

Coordinación de Apoios do profesorado PT 
dentro e fóra da aula 

 

Seguimento e revisión das medidas nas 
sesións de avaliación 

 

Coordinación cos centros adscritos  

Coordinación PROA  

e) Actuacións dirixidas aos pais/nais respecto ás MAD, medidas en termos de “Moi boa”, 
“Aceptable”, “Insuficiente” 

Actuación Grao de cumprimento 

Información das MAD.  

Entrevistas de seguimento.  

Entrevistas de información de resultados e 
propostas MAD. 

 

Coordinación cos servizos externos  

Comunicación resultados avaliación 
psicopedagóxica 

 

 


