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CONCRECIÓN DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERDIDADE 

CURSO 2018-19

INTRODUCIÓN

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, é responsabilidade do

Departamento  de  Orientación   elaborar  a  concreción  anual  do  Plan  Xeral  de  Atención  á

Diversidade para cada curso escolar, en función das necesidades educativas presentadas polo

noso  alumnado  e  co  obxectivo  educativo  de  conseguir  que  todo  el,  acade  o  máximo

desenvolvemento  persoal  e  social  posible.  Isto  require  que  se  lle  facilite  unha  educación

adaptada á súa singularidade, que se lle garanta unha igualdade efectiva de oportunidades e

que  se  ofreza  os  recursos  necesarios,  tanto  ao  alumnado  como  ao  centro  onde  estean

escolarizados.

Atendendo ao citado Decreto e baseándonos no contexto sociocultural e económico no que se

atopa o IES Pazo da Mercé (As Neves) concretamos o noso Plan cun conxunto de medidas e

accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características,

potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe do alumnado e tamén as motivacións, intereses

e  situacións  sociais  e  culturais  de  todos  eles.  Correspóndelle  a  comunidade  educativa  a

aplicación destas medidas e a implicación no seu desenvolvemento.

IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES EDUCATIVAS PARA O CURSO 2018-19

Tal como se reflectiu no Plan Xeral de Atención á Diversidade as necesidades detéctanse e

abranguen as tres etapas educativas que impartimos no Centro: ESO, Bacharelato e Formación

Profesional.

Clasificación destas necesidades:
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· Alumnado con Discapacidade Intelectual leve.

· Alumnado con Trastorno do Espectro Autista.

· Alumnado con TDAH.

· Alumnado con  Trastorno de Conduta.

· Alumnado con Trastorno Específico de Aprendizaxe.

· Alumnado con absentismo escolar.

· Alumnado con medio  social desfavorecido.

· Alumnado de incorporación tardía.

· Alumnado con dificultades de  aprendizaxe nas áreas instrumentais, con dificultade para
acadar as competencias clave.

· Alumnado  con dificultades de  aprendizaxe que presenta  desmotivación  e ausencia  de
estratexias de aprendizaxe.

 OBXECTIVOS

1) Organizar os recursos humanos e materiais do centro co fin de dar unha resposta educativa

axeitada a todo o alumnado, e en especial a aquel que presenta  necesidades específicas  de

apoio educativo.

2)  Atender  e  dar  resposta  á  heteroxeneidade  de  capacidades,  intereses  e  motivacións  do

alumnado, desde o currículo ordinario e a través de medidas ordinarias.

3) Dar ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, unha resposta axeitada e

de calidade que lle permita alcanzar o maior desenvolvemento persoal e social.

4) Promover a implicación das nais, pais ou titores legais do alumnado no proceso educativo.

5) Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o profesorado.



MEDIDAS ORDINARIAS

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.

 Metodoloxías  baseadas  no  traballo  cooperativo  en  grupos  heteroxéneos,  titoría  entre

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión.

 Adaptación  dos  tempos  e  instrumentos  ou  procedementos  de  avaliación.  Exames de

reforzo.

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

convivencia.

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria para o alumnado

exento da Segunda Lingua Estranxeira.

 Reforzo educativo a cargo do profesorado con dispoñibilidade horaria para atender ao

alumnado con dificultades de aprendizaxe nas áreas de Linguaxe e Matemáticas.

 Programas  de  recuperación  para  o  alumnado  con  materias  pendentes  dos  cursos

pasados.

 Programa de Habilidades Sociais.

IMPLEMENTACIÓN

A exención da segunda Lingua Estranxeira en 1º de ESO, solicitarase na avaliación final de 6º

de Educación Primaria. O/A titor/a elaborará coa colaboración da Xefa/e do Departamento de

Orientación o  informe que xustifica dita medida. É dicir, virá motivado dos CEIPs adscritos.

Para o alumnado que xa está matriculado na ESO, a exención da 2ª Lingua Estranxeira, poderá

solicitarse ben na sesión de  avaliación inicial, ben nas sesións de avaliacións extraordinarias.

Reforzo educativo a cargo do profesorado con dispoñibilidade horaria para atender ao alumnado

con dificultades de aprendizaxe nas áreas de Lingua e Matemáticas, solicitarase na sesión de

avaliación inicial do curso escolar ou na 1ª avaliación.

A solicitude de reforzo  realizaraa o titor  ou titora,  a  partir  da  folla-rexistro  de necesidades

educativas do alumnado que precisa reforzo. 



Reforzaranse principalmente as áreas de máis dificultade. A área reforzada coincidirá coa que

se estea impartindo nese momento no grupo-clase. Poderase utilizar o mesmo material da aula

ou outro diferente, en función das características e necesidades do  alumnado. 

Os reforzos  realizaranse prioritariamente dentro da aula, aínda que ocasionalmente poderán

aplicarse fóra. 

A organización dos reforzos revisarase polo menos tres veces ao longo do curso coincidindo co

final do trimestre. É aconsellable ter en conta  o traballo realizado polo alumnado nos reforzos, á

hora da avaliación.

A actuación  didáctica  levada a cabo con este  alumnado será  deseñada polo  profesor/a  da

materia xunto  coa  profesora que imparte reforzo educativo. 

O  titor/a  xunto  coa  Orientadora  será  o/a  responsable  da  coordinación  de  dita  actuación

didáctica. 

Os grupos serán flexibles e estarán suxeitos a cambios, dependendo da evolución e progreso

individual do alumno/a ou por necesidades organizativas do Centro.

Informarase ás familias cando o alumnado reciba atención ocasional fóra da aula.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

*Apoio  da  profesora  especialista  en  Pedagoxía  Terapéutica  ao  alumnado  con  necesidade

específica de apoio educativo, con ACS ou con déficits significativos que teñen dificultade para

seguir o ritmo da clase ordinaria. Farase dentro da aula ordinaria.

*Adaptacións  curriculares: para  o  alumnado  que  precisa  unha  modificación  dos  elementos

prescriptivos do currículo. Neste curso necesitarán ACS dous alumnos/as de 1º de ESO.

*Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR), para o alumnado de 2º e 3º

de ESO.

*Formación Profesional Básica.

Aplicaranse unha vez esgotadas as ordinarias*.



SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN

O seguimento e a avaliación do Plan de Atención á Diversidade farase en dous momentos

diferenciados:

1) Nas sesións de avaliación trimestrais valorarase a adecuación das medidas adoptadas ás

necesidades do alumnado e o seu resultado.

2)  Ao  final  de  curso  decidirase  a  continuación  ou  modificación  das  medidas  adoptadas,

contrastando  as  experiencias  nunha  reunión  entre  o  profesorado,  valorando  que  medidas

redundaron nunha mellor adecuación ás necesidades do alumnado e modificando aquelas que

se considere necesario.

LEXISLACIÓN

Lei 8/2013 , LOMCE, para a mellora da calidade educativa.
Decreto 86/ 2015, do 25 de xullo, polo que se establece o currículo da ESO e Bacharelato na CAG.
Decreto 114/2010 de 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema
educativo de Galicia.
Resolución do 11 de maio de 2018,  da DX de Educación,  FP e IE,  pola  que se ditan instrucións no curso
académico 2018/2019 para a implantación do currículo da ESO e Bacharelato.
Decreto 229/2011 do 7 de decembro,  polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE.
Orden 31 de outubro de 1996, pola que se regula a avaliación psicopedagóxica do alumnado con NEE.
Orden do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as AC.
Orden do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración
do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con NEE derivadas de sobredotación intelectual.
Orden do 27 de decembro de 2002, pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en
centros públicos do alumnado de ensinanzas non universitarias con necesidades.
Orden 20 de febreiro/2004, pola que se establecen as medidas de atención específica do alumnado procedente do
estranxeiro.
ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilinguismo
no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega. 
Orde do 13 de xullo de 2015, pola que se regulan as ensinanzas de FP Básica, así como o acceso e a admisión.
Circular 9/1999 pola que se dictan instruccións para la atención á diversidade na ESO.
Circular 8/2009, da D.X. De Educación, F.P. E Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de
atención á diversidade para o alumnado de ESO.
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Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.
Protocolo de atención educativa domiciliaria.
Protocolo de consenso para o TDAH no ámbito educativo e sanitario.
Protocolo educativo para a intervención co alumnado con TEA.
Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero.
Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo.
I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.
Protocolo de Urxencias Sanitarias.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

As Neves, outubro de 2018
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