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1. Introdución. 

 

Desde o modelo de escola inclusiva ao que responden os postulados 

pedagóxicos do noso centro, a diversidade considérase non só unha 

característica inherente aos grupos escolares, senón tamén un factor 

enriquecedor dos mesmos que podemos e debemos operativizar para 

contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado. Dende esta óptica, todas 

as persoas somos diferentes en multitude de aspectos: intereses, motivacións, 

capacidades, necesidades… E pola súa vez, estas fontes de diversidade non 

son estáticas, senón modificables, permeables ao cambio, o que posibilita a 

intervención educativa que, por outro lado, debe adaptarse ás peculiaridades 

de cada suxeito.  

Partindo desta concepción, consideramos a atención á diversidade pode 

considerarse 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. 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade [PXAD] (que formará parte do Proxecto 

Educativo) será o instrumento que guíe a planificación anual das medidas 

educativas de atención a diversidade do centro, no marco da Programación 

Xeral Anual, e coa seguinte base normativa: 

LOMLOE (Lei 3/2020) pola que se modifica la Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de Educación con cuxa entrada en vigor xa se comezan a aplicar 

diversas modificacións e que estará plenamente implementada no curso 

2023/2024. 

LOE (Lei 2/2006) no seu preámbulo sinálase que a atención á diversidade 

establécese como principio fundamental que debe rexer toda a ensinanza 

básica, co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha educación 

axeitada ás súas características e necesidades. 

No artigo 22, referido aos principios xerais da educación secundaria obrigatoria, 

indícase que esta etapa organizarase de acordo cos principios de educación 

común e de atención á diversidade do alumnado. 
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Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas de educación secundaria 

obrigatoria, no artigo 13, apartado 2 sinálase que no caso de detectarse 

dificultades de aprendizaxe os centros deberán poñer en funcionamento as 

medidas de atención á diversidade que se consideren máis convenientes ás 

características do seu alumnado e que poden ser tanto organizativas como 

curriculares. 

Decreto 229/2011 regúlase a atención á diversidade do alumnado coa 

finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumno e 

alumna e o seu potencial de aprendizaxe, facilitándolle a adquisición das 

competencias e a consecución dos obxectivos xerais previstos na etapa da 

educación secundaria obrigatoria. 

As finalidades do no Plan de Atención á Diversidade son: 

● Servir de referente criterial para que o centro poida concretar 

anualmente o axuste da resposta educativa ás necesidades que presenta o 

alumnado. 

● Ser o instrumento que facilite ao centro, unha vez valoradas as 

necesidades educativas da diversidade do alumnado, planificar e organizar os 

apoios e priorizar os recursos persoais de que dispón, para axustalos ás 

necesidades grupais e/ou individuais do alumnado que precise destas medidas. 

Guiar a concreción de criterios para priorizar a resposta educativa á 

diversidade dentro da aula -medidas de adaptación curricular e de flexibilidade 

organizativa- ou, de forma complementaria, fóra da aula, de xeito 

preferentemente grupal, coa acción coordinada de orientación, acción titorial, 

profesorado titor, profesorado de área, apoios de profesorado ordinario e 

especializado.  

● Establecer as medidas e pautas a seguir no centro para a acollida e 

inclusión do alumnado inmigrante e de minorías socioculturais dentro dun Plan 

de Acollida. 

● Prever unha planificación que permita introducir cambios ante novas 

necesidades que poidan xurdir ao longo do curso, con medidas organizativas 

flexibles que conduzan ao necesario reaxuste das intervencións do profesorado 

ordinario e dos especialistas cos que conta cada centro ao comezo de curso, 

para adecuarse, se é o caso, á atención de novas necesidades educativas. 
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2. Xustificación baseada no contexto.  

O Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe “Pedra da Aguia”, está ubicado 

na localidade da Ponte do Porto (Camariñas). É un centro público situado nas 

aforas desta localidade, nas proximidades do límite entre os concellos de 

Camariñas e Vimianzo, no lugar denominado A Devesa,  ao pé do monte  

"Pedra da Aguia", que lle dá nome ao centro. 

Era un instituto  previsto inicialmente para 16 unidades de ESO na rede de 

centros, e creado definitivamente no Decreto 269/1998 do 24 de setembro, do 

98 con 14 unidades de Educación Secundaria Obrigatoria (DOG 6/10/98) coa 

denominación de IES de Camariñas. Empeza a funcionar a principios do curso 

escolar 1998/99. Mediante a Orde de 15 de febreiro de 2001 (DOG 22/3/01) 

autorízase o cambio de denominación do centro proposta polo Consello 

Escolar, pasando a chamarse Instituto de Educación Secundaria “Pedra da 

Aguia”. 

Este instituto está aberto a todas/os as/os estudantes que cumpran os 

requisitos académicos legalmente establecidos, domiciliados no contorno 

próximo do centro.  

Nel impartise a etapa completa de Educación Secundaria Obrigatoria. No 

actual curso 2020/21 contamos con 9 unidades. 

 

 

 

Xeograficamente o instituto está encravado dentro da comarca Terra de 

Soneira, no concello de Camariñas e na localidade da Ponte do Porto. 

Camariñas é un concello costeiro, situado no corazón da rexión xeográfica da 

Costa da Morte. 
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Actualmente a súa poboación é de 5209 habitantes, segundo os datos do 

padrón do 2020. O núcleo de poboación máis importante polo número de 

habitantes é a capital do concello, Camariñas. A principal actividade económica 

da poboación é o traballo no mar (pesca de baixura e marisqueo) nas 

localidades costeiras: Camariñas, Camelle, Arou e Sta. Mariña. As rochas das 

súas costas son perfectas para o crecemento do percebe. A agricultura e a 

gandería adoitan ter funcións complementarias.  

Nas demais localidades (Xaviña, Brea, Pescadoira, Brañas Verdes, Lazo, Dor, 

O Allo e A Ponte do Porto) a economía baséase na agricultura, o comercio, a 

construción, a emigración. Nestes últimos anos está despegando con forza o 

desenvolvemento do turismo na zona. 

A economía familiar complétase coa artesanía do encaixe de bolillos que se 

practica desde hai séculos.  Os encaixes de Camariñas xa eran famosos no 

século XVII. 

Na actualidade, en Semana Santa, celébrase unha importante mostra da 

artesanía do encaixe. 

3. Identificación e valoración das necesidades. 

 

A identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a súa 

valoración e a resposta educativa constitúen procesos necesarios para adecuar 

as medidas e recursos educativos á diversidade. 

Todo isto farase a través dos seguintes mecanismos: 

• Na avaliación inicial, a comezos de curso e dirixida a toda etapa da ESO. 

• Nas xuntanzas da avaliación de cada trimestre. 

• Ao finalizar cada curso avaliarase o proceso educativo de cada alumno e de 

cada alumna. 

• En momentos puntuais ao longo do curso, segundo as necesidades 

detectadas (alumnado que se incorpora co curso comezado, por exemplo) 

En canto a valoración das necesidades, con respecto ao alumnado: 

• Existen dificultades no desenvolvemento e afianzamento das técnicas 

instrumentais básicas: expresión oral e escrita, razoamento lóxico, cálculo 

mental... 
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• Non hai adquiridos hábitos de traballo. Deficiente organización do traballo 

persoal (calendario, horario diario de estudo, axenda). Emprego dun método de 

estudo memorístico. Non teñen adquirido as técnicas de traballo intelectual 

(lectura comprensiva, subliñado, resumo, esquemas...). 

En relación ao alumnado no centro, encontrámonos cun elevado índice de 

dificultades xeneralizadas de aprendizaxe nas áreas instrumentais, 

fundamentalmente con referencia ao uso das linguas en xeral a nivel expresivo 

(oral e escrito) e receptivo, precisando adoptar medidas organizativas e 

curriculares axeitadas segundo as circunstancias. 

 

En canto aos pais, nais, titores legais do alumnado: 

• Necesidade de supervisión dos hábitos de estudo e a organización. 

• Colaboración co centro para apoiar o traballo desenvolvido polas/os docentes. 

• Maior comunicación co centro educativo (reunión de presentación do novo 

curso, entrevistas individuais no primeiro trimestre e ao longo do curso). 

• Implicación dos pais/nais para participar nas actividades organizadas polo 

centro: reunións, charlas, escola de pais e nais,... 

 

Con respecto as necesidades detectadas en relación ao profesorado: 

• Dificultades para coordinarse co equipo de profesorado así como co 

profesorado de pedagoxía terapéutica. 

• Mellorar a coordinación entre o Departamento de Orientación e as/os titores e 

as titoras aproveitando a sesión bisemanal de coordinación establecida no 

horario. 

• Problemática á hora de atender individualmente a un alumno ou alumna con 

necesidades específicas de apoio, xa que dentro dun mesmo grupo hai 

alumnos e alumnas con necesidades diferentes. 

A metade do profesorado ten destino definitivo no centro, o que posibilita que 

haxa unha continuidade no seu traballo, pero tamén está o inconveniente de 

que ano tras ano diminúe o cadro de persoal docente. Esta situación impide 

establecer actuacións variadas que favorezan a atención á diversidade do 

alumnado. 
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Procedementos xerais a seguir ante os seguintes casos: 

 

A) Alumnado de nova incorporación ao centro: 

 Reunións con departamentos de orientación de centros adscritos e  

titores de 6º de Educación Primaria.. 

 Revisión de informes final de etapa de E. Primaria. 

 Elaboración Folla-tipo ( a cubrir polo centro de orixe), onde se 

especifiquen: cursos repetidos, MAD recibidas, propostas de medidas de 

atención á diversidade para 1º ESO, características familiares 

relevantes,, etc. 

 Pase de proba de aptitudes a principio de curso. 

 Probas estandarizadas de avaliación inicial en todas as materias. 

Resultados e Toma de decisións na sesión de avaliación inicial. 

 Elaboración de guión inicial para guiar as sesións de avaliación. 

 Uso da axenda escolar. 

 Valoración psicopedagóxica por parte do DO do alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

 Coordinación entre todo o profesorado que imparte clase a alumnado 

con MAD. 

 

 

B) Alumnado escolarizado no centro: 

 Dossier informativo para profesorado/titores novos no centro. 

 Valoración necesidades e medidas levadas a cabo: reunión de titores, 

DO e xunta de profesores. 

 Probas de avaliación inicial por materias. 

 Alumnado con n.e.a.e: revisión de ACS e toma de decisións. 

 Coordinación da inciativa ARCO, contratos-programa,,PMAR... 

 Revisión temporal  dos reforzos aplicados 

 TTI, hábitos de estudos… 
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C) Familias: 

 Coordinación coa Dirección, Orientación, titoras/es e profesorado de 

área. 

 Supervisión do traballo dos fillos/as. 

 Escola de pais/nais. 

 

D) Alumnado que asiste a ARCO: 

 Coordinación entre o profesorado de clase  e o profesorado de ARCO. 

 Seguimento da evolución do alumnado de ARCO. 

 

 

4. Determinación dos obxectivos. 

 

O obxectivo educativo na atención á diversidade do alumnado é conseguir que 

acaden o máximo desenvolvemento persoal e social posible, o que require 

unha adaptación da educación ás súas singularidades, que lles garanta unha 

igualdade efectiva de oportunidades e que se lles ofrezan os recursos 

necesarios. Pretendemos pois: 

- Asegurar que todo o alumnado, sen distinción, logre, dentro das súas 

posibilidades, o grao máximo das súas potencialidades, do seu 

desenvolvemento persoal, social e emocional, así como das competencias 

clave e dos obxectivos educativos establecidos en xeral para a etapa da ESO.  

- Que as/os estudantes adquiran hábitos de estudo e esforzo como base para o 

seu progreso intelectual e persoal. 

- Aceptar e valorar as diferenzas do alumnado como un feito de 

enriquecemento na comunidade educativa. 

- Favorecer a cooperación entre o profesorado e as familias, fomentando a 

implicación destas no proceso educativo dos seus fillos/as. 

- Fomentar a titoría e a orientación como instrumentos para a prevención, 

detección e atención do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo (ANEAE).  
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 - Establecer os mecanismos oportunos para garantir unha adecuada 

coordinación entre os diferentes profesionais implicados na atención á 

diversidade: titores/as, profesorado, familias e servizos externos ao centro 

(EOE, Inspección, Concello...).  

 

5. Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á 

diversidade. 

 

A seguir relaciónanse as Medidas de Atención á Diversidade que actualmente 

temos ao noso dispor e que en función da situación concreta serán de 

aplicación no noso centro e que distinguimos entre medidas ordinarias e 

extraordinarias. 

a) Ordinarias:  

entendendo por estas as que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, sen 

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

ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás características do 

alumnado, destacando as seguintes:  

 

1. Adecuación das programacións. 

2. Adecuación da organización dos tempos espazos e grupos. 

3. Acción titorial: actividades, contidos e programas do PAT e POAP. 

4. Avaliación inicial. 

5. Desdobramento de grupos 

6. Contratos-programa: INCLÚE-T, CON-VIVE, IGUÁLA-T, mellora das 

competencias, da excelencia... 

7. Iniciativa ARCO. 

8. Reforzo educativo do profesorado de área: actividades de reforzo e 

recuperación, metodoloxías activas e participativas, emprego de 

recursos TIC, adaptacións nos instrumentos e procedementos de 

avaliación, atención individualizada...  
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9. Programas de reforzo nas instrumentais básicas: En 1º e 2º ESO, o 

alumnado con exención de 2ª Lingua Estranxeira recibe reforzo 

lingüístico no horario correspondente á materia obxecto de exención. 

10. Programa de enriquecemento curricular para altas capacidades: orde 28 

outubro de 1996. 

11. Aula de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións 

destinadas á mellora da convivencia 

12. Programas de habilidades sociais, teñen por finalidade formar nestas 

técnicas ao alumnado en xeral, para isto levaranse a cabo obradoiros 

específicos impartidos por técnicos especialistas que colaboran co 

centro, e que serán complementados nas titorías co asesoramento do 

departamento de orientación. 

 

b) Extraordinarias: 

aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 

necesidades educativas específicas de apoio educativo que requiren 

modificacións significativas do currículo ordinario e supoñen cambios esenciais 

no ámbito organizativo, nos elementos de acceso ao currículo ou á modalidade 

de escolarización. Estas medidas precisan da autorización da Dirección do 

centro, do Servizo de Inspección, da Xefatura Territorial ou da Dirección Xeral 

e, de ser o caso, dun informe do Servizo de Orientación. Así temos: 

 

1. Adaptacións de acceso ao curriculum. 

2. Adaptacións curriculares: orde 6 outubro 1995. 

3. Agrupamentos flexibles artigo 15.7 decreto 105 de 2014 autorízaos 

xefatura territorial. 

4. Apoio de PT e AL e doutro profesorado con horas dispoñibles. No curso 

20/21 contamos cunha especialista en PT a tempo completo no Instituto 

e outra que vén só un día á semana por estar compartida con outros 

centros educativos.  

5. Atención hospitalaria e/ou domiciliaria. 

6. Escolarización un ano por baixo da idade (incorporación ao sistema 

educativo español con desfase curricular). 
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7. Exención da materia de Lingua galega e Literatura: Regulado na ORDE 

do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 

20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino non universitario de Galicia, 

con relación á exención da materia de lingua galega. 

8. Flexibilización: Artigo 30 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 

con necesidades educativas especiais. 

9. Grupo de adquisición de linguas (para inmigrantes): Orde 20 febreiro 

2004. 

10. Grupo de adaptación da competencia curricular (para inmigrantes): Dura 

todo curso, agás reincorporación por superación do desfase curricular. 

Orde 20 febreiro 2004. 

11. Permanencia un ano máis no mesmo curso (repetición) medida 

excepcional recollida na orde de 9 de xuño de 2016 que irá seguida dun 

plan específico de reforzo ou recuperación e apoio. 

12. Programas de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento (PMAR): no 

curso actual non contamos con ningún. A LOMLOE prevé a súa 

desaparición e o regreso dos Programas de Diversificación Curricular 

(PDC) para o alumnado de 3º e 4º ESO. 

13. O estudantado de 2º e 3º ESO que non teña perspectivas de obter o 

título de Graduado en ESO será informado da posibilidade e idoneidade 

de cursar un Ciclo Básico de Formación Profesional. 

6. Determinación dos criterios para a organización e distribución dos 

recursos e a aplicación das medidas propostas. 

Priorizar: 

 

a) Redución do nº alumnado por grupos. 

b) Profesorado con disponibilidade horaria para reforzo e apoio educativo ou 

desdobramento de grupos e reforzo nas instrumentais básicas.  

c) Deseño de actividades con diferentes grao de dificultade normalizando na 

aula momentos que se dediquen á realización de actividades diferentes. 
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d) Establecer criterios para a configuración de grupos (nivel de competencia 

curricular, distribución de repetidores, grupos heteroxéneos) 

e) Posibilidade de crear a figura de “Coordinador de pendentes”. 

f) Organizar a preparación das probas libres de acceso a Ciclos Medios de FP. 

g) Alumnado con NEAE:: 

 Fixar un calendario de datas, a principio de curso, para a coordinación 

entre os diferentes profesionais que interveñen para dar resposta aos 

alumnos con necesidades educativas: horario concreto de coordinación 

(por exemplo na hora de xefatura de departamento) 

 Establecer criterios orientativos para a avaliación e promoción do 

alumnos con necesidades educativas. CCP 

 Elaboración de material variado e adaptado ás necesidades do 

alumnado. 

 Ser flexibles no cumprimento do calendario de realización e entrega de 

tarefas. 

h) Aula de apoio: 

 Continuación do alumnado coa figura de apoio do curso anterior: 

importante a figura de referencia (na medida do posible) 

 Posibilidade de apoio por parte de PT/AL dentro da aula de referencia. 

 Contar cos/as especialistas necesarios para atender as necesidades do 

alumnado matriculado. 

7. Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación ás 

medidas deseñadas para o centro. 

  

- Profesorado en xeral:  

Coordinación entre grupos para facer un seguimento dos casos que así o 

requiran. 

Planificación e incorporación de recursos e estratexias que permitan ofrecer 

respostas diferenciadas ás diversas necesidades que xurdan. 

Realización de reunións de coordinación entre o profesorado.  

Establecemento de criterios para a elaboración e promoción do alumnado con 

necesidades educativas especiais. 
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 - Profesorado especialista (PT/AL): 

Atención ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais 

segundo as directrices da avaliación psicopedagóxica. 

Coordinación co profesorado das áreas con adaptación curricular. 

Planificación e seguimento do traballo elaborado para o alumnado con 

necesidades educativas. 

Participación na avaliación inicial do alumnado que accede á educación 

secundaria obrigatoria, e cando cumpra, naquelas sesións de avaliación que 

afecten a alumnos con necesidades educativas especiais. 

Participación nas reunións cos titores do alumnado neae. 

 

 - Departamento de orientación: 

Valoración das necesidades educativas do alumnado e deseñar, desenvolver e 

avaliar programas específicos de intervención. 

Deseño de accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de  

dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas 

tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades que presenta o 

alumnado. 

Facilitarlle ao profesorado orientacións metodolóxicas respecto a posibles 

solucións a aplicar 

Reunión cos titores onde se traballarán os problemas específicos, empregando 

as estratexias e instrumentos que se consideren máis apropiadas en cada 

caso. 

Realización de avaliacións psicopedagóxicas e ditames de escolarización, de 

ser o caso. 

Asesoramento á comunidade educativa. 

 

 - Equipo directivo:  

Coordinación de todas as actuacións previstas. 

Velar polo cumprimento de todas as actuacións establecidas neste Plan. 
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8. Mecanismos de coordinación e colaboración internos así como con 

outras etapas educativas e cos centros adscritos. 

  

Os mecanismos organizativos para coordinar dito plan estruturaranse a través 

de: 

- Reunión quincenal de titores por nivel co departamento de orientación. 

- Reunión semanal do departamento de orientación. 

- Reunión do profesorado especialista co/a orientador/a, semanalmente. 

- Outras reunións que están supeditadas ás necesidades do centro como a 

CCP e comisións diversas. 

- O intercambio de información coas familias e as actuacións vinculadas a esta 

tarefa, tamén afectan á estrutura organizativa e funcional do centro e 

reflíctense 

no apartado 8 do presente Plan. 

- Colaboración e coordinación con outras etapas educativas e cos centros 

adscritos 

En relación ós centros adscritos resáltase: 

- O contacto continuo da dirección do IES cos centros de Primaria, o cal 

facilita o fluxo de información sobre: admisión de alumnado, matrícula,... 

- Reunións periódicas cos/as orientadores/as de Primaria para: 

 Propoñer actuacións conxuntas a realizar (as cales se contemplarán no 

plan de orientación anual). 

 Avaliar conxuntamente as actuación realizadas e reflectilas na memoria 

anual, para que sirvan de punto de partida a novas actuacións. 

 Determinar o alumnado candidato para a exención da 2ª Lingua 

Estranxeira. 

 Facilitar o intercambio de información sobre ACNEAE. 

 Colaborar na elaboración de protocolos que afecten á actuación de 

ambos Departamentos. 

 Compartir recursos (probas psicopedagóxicas, material bibliográfico, 

etc.) 

 Facilitar a transición do alumnado do último curso de primaria a 1º da 

ESO. 
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- Organización das Xornadas de Portas Abertas para o alumnado de 6º de 

primaria, coa finalidade de que coñezan o novo centro e tamén para as súas 

familias. 

- Charlas e folletos informativos, dirixidas ó alumnado de 6º de primaria, 

sobre os cambios académicos que supón o comezo na ESO. 

- Contacto cos centros que ofrecen unha opción formativa ou profesional ao 

noso alumnado unha vez rematada a ESO. 

9. Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras legais do 

alumnado e cos diferentes servizos externos ao centro. 

 

- Xornadas de portas abertas para as familias do novo alumnado procedente 

dos centros adscritos. 

- Reunións coas familias de todo o alumnado ao principio do curso, e ao longo 

do mesmo cando se consideren necesarias.  

- Entrevistas persoais cos titores de cada alumno côa periodicidade que sexa 

necesaria. 

- Comunicación vía correo ordinario ou telefónica de calquera información 

relevante para as familias. 

- Encontro mensual de nais e pais para posta en común de diversos temas que 

afecten á educación dos seus fillos. 

- Reunións trimestrais do departamento de orientacións cos orientadores dos 

centros adscritos. 

  

Cómpre garantir una axeitada atención á diversidade esixe que existan vías 

fluídas, tanto internas como externas, de información e comunicación en 

distintos ámbitos e niveis. 

Para dar resposta á diversidade considéranse esenciais todas aquelas 

actuacións organizativas que repercutan no proceso de ensino e aprendizaxe. 

Da mesma maneira, hai que facilitar que todos os profesionais teñan fácil 

acceso ós medios de comunicación (ordenador, fax, teléfono, carta,...) e 

deseñar os protocolos necesarios que faciliten o intercambio de información 
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(parte de comunicación de faltas de asistencia, partes de incidencias, informe 

escolar, modelo de solicitude de demanda de intervención,…). 

 

Algunhas das iniciativas que ilustran o modelo de comunicación e intercambio 

de información coas familias fanse visibles a través das seguintes actuacións: 

 

- Reunión inicial (setembro/outubro) para dar información sobre o comezo do 

novo curso: presentación do equipo directivo e do profesorado do centro, 

información sobre a organización e funcionamento do centro. 

- Contacto das familias co profesorado: hora de atención a pais e nais. 

- Contacto bidireccional (alumnado-profesorado): hora de atención a alumnado. 

- Os pais e nais terán Información diaria/semanal a través da axenda e 

trimestral a través do Boletín de cualificacións. 

- Comunicación ás familias para solicitar a súa conformidade no referente a: 

Flexibilizacións, exencións, ACS, PMAR, ... 

- Coordinación entre os profesionais que atenden ó ACNEAE 

 

En canto ós servizos externos, resáltanse os seguintes aspectos: 

 

- As reunións axustaranse aos horarios e teñen en conta as funcións dos 

distintos profesionais. 

- Da intervención colaborativa cos Servizos Sociais do concello de Camariñas 

destácase o contacto periódico xa que a través deles o centro conecta cas 

problemáticas individuais do alumnado, controla a súa asistencia, establece 

pautas de intervención conxuntas, organiza actividades complementarias e 

extraescolares etc. Tamén é moi importante esta colaboración para facer o 

seguimento daqueles casos que se atopan en situación de desvantaxe social. 

- A colaboración cos Servizos Sanitarios levase a cabo a petición das familias, 

para facilitar que o intercambio de información favoreza a intervención máis 

axeitada ás necesidades do alumno/a. 

- Asesoramento e colaboración con Asociacións que traballan con alumnado 

con necesidades educativas. 

- Colaboración do Departamento de Orientación co Equipo de Orientación 

Específico de A Coruña. 
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- Colaboración nas demandas do Servizo de Asesoría de Orientación da 

Consellería de Educación (ex. Drdorienta e Drdadi) 

- Colaboración do Departamento de Orientación co Servizo de Inspección 

Educativa, facilitando a información que este demanda e realizando aquelas 

outras tarefas asignadas ás funcións da xefatura de departamento. 

 

Para promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do 

alumnado realizaranse as seguintes actuacións: 

 

• Reunión inicial (setembro/outubro) para dar información sobre o comezo do 

novo curso: presentación do equipo directivo e do profesorado do centro, 

información sobre a organización e funcionamento do centro. 

• Entrevistas periódicas mantidas co titor/a ao longo do curso para facer o 

seguimento académico. 

• Cuestionarios de inicio de curso para coñecer datos do contorno socio-familiar 

do alumnado, hábitos de estudo, ocio e tempo de lecer, características persoais 

do propio alumnado. 

• Charlas informativas relacionadas co ámbito da orientación académica: 

tránsito da etapa de primaria a ESO, opcións académicas e profesionais dos 

seus fillos e fillas ao rematar a ESO, información de outras opcións para o 

alumnado que se atopa en grave risco de abandono escolar. 

• Reunións puntuais coa orientadora por demanda das nais, pais e titores e 

titoras legais do alumnado e colaboración na avaliación psicopedagóxica, 

cando se estime oportuna, así como tamén no propio proceso de avaliación 

inicial. 

• Participación a través do páxina web do instituto. 
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10. Protocolos para a solicitude e /ou autorización das medidas 

extraordinarias. 

 

Integración de materias en ámbitos de coñecemento 

Coa finalidade de facilitar o tránsito do alumnado entre a educación primaria e 

o primeiro curso de educación secundaria obrigatoria, a consellería con 

competencias en materia de educación e, de ser o caso, os centros docentes, 

poderán agrupar as materias do primeiro curso en ámbitos de coñecemento. 

Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos, os estándares de 

aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación de todas as materias que se 

agrupan, así como o horario asignado ao conxunto delas. Esta agrupación terá 

efectos na organización das ensinanzas, pero non así nas decisións asociadas 

á avaliación e á promoción. 

O centro deberá solicitar a autorización do Servizo de inspección Educativa 

para levar a cabo esta medida. 

 

Alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema educativo 

A escolarización do alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema 

educativo ao que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

realizarase atendendo ás súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa 

idade e ao seu historial académico. Cando presente graves carencias na lingua 

galega e/ou na lingua castelá recibirá unha atención específica, que será, en 

todo caso, simultánea á súa escolarización nos grupos ordinarios, cos que 

compartirá o maior tempo posible do horario semanal. 

Os alumnos e as alumnas que presenten un desfasamento no seu nivel de 

competencia curricular de máis de dous anos poderán ser escolarizados/as no 

curso inferior ao que lles correspondería por idade. Para este alumnado 

adoptaranse as medidas de reforzo necesarias que faciliten a súa integración 

escolar e a recuperación do seu desfasamento, e que lle permitan continuar 

con aproveitamento os estudos. No caso de superar o devandito 

desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 
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Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

Atendendo ás Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da DXEFPIE, os 

programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúen unha 

medida de atención á diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo 

curso da educación secundaria obrigatoria, segundo o procedemento 

establecido pola consellería con competencias en materia de educación. 

Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da 

organización de contidos, actividades prácticas e, de ser o caso, de materias 

diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa finalidade de que os alumnos 

e as alumnas poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título 

de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de 

estudo ou esforzo. 

O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as 

legais a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento dos/das alumnos/as que repetisen cando menos un curso en 

calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de educación 

secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao segundo 

curso, ou que logo de cursar o segundo curso non estean en condicións de 

promoción ao terceiro. O programa desenvolverase ao longo dos cursos 

segundo e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo 

suposto. 

Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación 

secundaria obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao cuarto curso 

poderán incorporarse excepcionalmente a un programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento para repetir terceiro curso. 

Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos 

e das materias e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos 

da etapa e a adquisición das competencias que permitan ao alumnado a 

promoción a cuarto curso ao finalizar o programa, e obter o título de graduado 

en educación secundaria obrigatoria. Ademais, potenciarase a acción titorial 

como recurso educativo que poida contribuír dun xeito especial a emendar as 
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dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do 

alumnado. 

A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e 

do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os 

obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

A consellería con competencias en materia de educación establecerá a forma 

de acceso a estes programas, así como a súa organización e a súa avaliación. 

En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto educativa como 

psicopedagóxica, a través de informe do equipo docente e do ditame emitido 

polo Departamento de Orientación, e realizarase despois de oídos/as os/as 

propios/as alumnos/as, e os seus pais ou as súas nais ou titores/as legais. 

 

O reforzo educativo 

 

Implica a modificación dos elementos non prescritivos do currículo (secuencia e 

organización de contidos, secuencia e tipos de actividades, formas e 

instrumentos de avaliación, organización dos agrupamentos dentro da aula). 

O alumnado que recibe o apoio educativo, proposto polo profesorado do 

centro, 

seleccionase de acordo cos seguintes criterios: 

- Forte retraso escolar. 

- Actitude positiva de cara ás aprendizaxes. 

- Atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos 

graves de conduta. 

- Aproveitamento do tempo de atención individualizada. 

- Estar preferentemente escolarizado no 1º e 2º ESO. 

A adopción deste tipo de medida é responsabilidade do profesorado de área 

que 

deberá informar ó profesor/a titor/a quen á súa vez informará ao Equipo 

Directivo e á familia do alumno/a que recibe reforzo educativo. Debe quedar 

reflectida no expediente académico do alumno/a.  

 

Adaptacións do currículo 
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O currículo poderá ser flexibilizado para poder atender a diversidade do 

alumnado: por enriquecemento, engadindo ou cambiando a dificultade dalgún 

dos contidos no caso do alumnado con altas capacidades; con adaptacións que 

se aparten significativamente dos contidos e criterios de avaliación, no caso de 

alumnado con necesidades educativas especiais. En calquera dos casos, a 

medida adoptada estará encamiñada ao logro das competencias básicas e dos 

obxectivos xerais da etapa. 

Na educación secundaria obrigatoria poderanse realizar adaptacións 

curriculares que se aparten significativamente dos contidos e criterios de 

avaliación do currículo, dirixidas ao alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

Estas adaptacións curriculares, que estarán precedidas en todo caso dunha 

avaliación psicopedagóxica do alumnado e a conseguinte proposta curricular 

específica, realizaranse buscando o máximo desenvolvemento das 

competencias clave de acordo coas posibilidades da alumna ou alumno. Nesta 

proposta introdúcense modificacións significativas nos elementos prescritivos 

do currículo común (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) e pode 

afectar a unha, a varias ou a todas as áreas. (Orde do 6 de outubro de 1995).  

A pertinencia ou non dun ACS debe ser valorada en conxunto polo profesorado 

do alumno/a, orientador/a nunha reunión presidida pola/o Xefa/e de Estudos. 

O deseño e desenvolvemento da ACS é responsabilidade do profesorado que 

imparte a área ou materia, coa colaboración dos departamentos didácticos, co 

asesoramento do departamento de orientación do centro e, cando sexa 

necesario, do equipo de orientación específico provincial ou de calquera outro 

profesional que participe na atención ao alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

Cada adaptación curricular ten os seus propios criterios de avaliación, polo que 

o alumno/a será avaliado/a en función do logro dos obxectivos establecidos na 

súa ACS.  

A adaptación curricular reflectirase como ACS no expediente académico do 

alumno/a, no informe ás familias e no libro de escolaridade. 

As adaptacións curriculares revisaranse periodicamente (cando menos unha 

vez ao trimestre). 
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Para implementar esta medida a Dirección do centro debe enviar á Inspección 

Educativa para a súa aprobación o Documento Individual de Adaptación 

Curricular do estudante, no que se recollerán os datos relevantes da avaliación 

psicopedagóxica realizada polo Xefe/a do Departamento de orientación, a acta 

da reunión entre o profesorado coordinada polo Xefe/a de Estudos e o 

documento de comunicación á familia no que se solicita a súa conformidade 

coa medida, alén da programación adaptada que cada docente fai da súa área. 

 

Itinerarios e opcionalidade de materias 

 

a. No 1º curso o alumnado escollerá como materia de libre elección autonómica 

entre Investigación e tratamento da información, Programación e Oratoria. 

b. No 2º curso teñen como materia de libre configuración Promoción de estilos 

de vida saudable. 

c. No 3º curso o alumnado cursará unha materia optativa (Cultura Clásica ou 2ª 

Lingua Estranxeira) 

d. No 4º curso o alumnado escollerá dúas de entre as seguintes materias: 

Segunda Lingua Estranxeira, Educación Plástica e Visual, Música, TIC, Cultura 

Científica e unha materia do bloque de troncais non cursada. 

 

Programa de reforzo educativo 

 

Será para o alumnado que promocione sen ter superadas todas as materias, 

destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a 

avaliación correspondente ao devandito programa (Circular 8/2009, Decreto 

229/2011, Decreto 86/2015) 

 

Plan específico personalizado 

 

Destinado ao alumnado que non promocione e deba permanecer un ano máis 

o mesmo curso, orientado á superación das dificultades detectadas no curso 

anterior, de acordo co que estableza a Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade (Circular 8/2009, Decreto 229/2011, Decreto 86/2015) 
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Exención da materia de Lingua  e Literatura Galega 

 

Tal e como está regulado na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se 

desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino 

non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua 

galega, o alumnado procedente doutras comunidades autónomas ou dun país 

estranxeiro que se incorpore ao sistema educativo de Galicia no 3º ciclo de 

educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en bacharelato 

poderá obter unha exención temporal da cualificación das probas de avaliación 

da materia de lingua galega durante un máximo de dous cursos escolares 

consecutivos. 

A solicitude de exención dirixirase á persoa titular da Dirección do centro 

docente onde o alumno ou a alumna curse os seus estudos e irá asinada polo 

alumno ou pola alumna solicitante, polo seu pai/nai/titor/titora ou pola persoa 

que teña a súa representación legal, se é menor de idade, e nela exporanse as 

razóns polas que se solicita a exención. 

A exención solicitarase para cada ano académico de permanencia na 

Comunidade Autónoma de Galicia e os seus efectos limitaranse ao citado ano, 

sen que se poidan conceder máis de dous cursos escolares, conforme o 

previsto no artigo 3 da presente orde. 

O prazo de presentación da solicitude empezará o 1 de setembro de cada ano 

e rematará o 5 de outubro de cada ano para o alumnado dos centros de 

educación primaria e secundaria obrigatoria. 

 

Exención segunda lingua estranxeira na ESO 

 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da DXEFPIE, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato, 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 
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aspectos en que se detectasen as dificultades, logo do informe pertinente da 

persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do departamento de 

Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus 

documentos de avaliación figurará coa mención de exento/a. 

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as 

nais, os pais ou os/as titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 

 

Procedemento de flexibilización na ESO 

 

O artigo 30 de 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 con necesidades educativas 

especias, indica que este procedemento require presentar solicitude 

acompañada da seguinte documentación: 

a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo 

departamento de orientación do centro ou ó que este estea adscrito ou, no seu 

defecto, polo profesor titor; 

b) Conformidade expresa dos pais ou titores legais do alumno (en Infantil é 

preciso contar coa autorización da familia posto que teñen dereito a escolarizar 

en Primaria os fillos aso 6 anos) 

c) Fotocopia compulsada do libro de escolaridade ou de cualificacións, se 

procede, ou certificación académica; 

d) Proposta de adaptación do currículo segundo o disposto na Orde do 6 de 

outubro de 1995. 

A citada solicitude remitirase, xunto co informe da inspección educativa, á 

SXEFP, á que corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización. 

Tanto por iniciativa da inspección educativa, como pola da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, poderase requirir ao Equipo de 

Orientación Específico dependente da Xefatura Territorial correspondente a 

elaboración dun informe complementario ao respecto. 

No caso das modalidades de ensino que conten con avaliación extraordinaria 

no mes de setembro (como a ESO) e das ensinanzas de réxime especial, a 

solicitude de flexibilización farase no mes de setembro, coincidindo co 
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correspondente prazo de matrícula, debendo remitila a Dirección do centro á 

Xefatura Territorial nos sete días naturais seguintes.  

 

11. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do Plan.  

 

Posto que este documento é un Plan Marco de atención á diversidade, e será 

preciso concretizalo cada curso académico adaptándoo ás necesidades e 

variables do momento, neste punto só se pretenderá dar unhas orientacións 

básicas en relación ao proceso de avaliación do plan a nivel xeral, e xa, en 

cada curso académico definir e concretar a avaliación máis detallada de cada 

medida  posta en marcha.  

 

A avaliación deste plan efectuarase a dous niveis: 

 

• Avaliación dos resultados obtidos polo alumnado que participou nas diferentes 

actuacións e medidas de atención á diversidade. 

• Avaliación da concreción do plan anual de atención á diversidade. 

 

O proceso a seguir é: 

 

✗ Análise e valoracións a través das reunións dos titores/as co/a Orientador/a. 

✗ Análise e valoración nas reunións dos departamentos didácticos. 

✗ Seguimento a través das reunións do Departamento de Orientación. 

✗ Posta en común na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

✗ Elevación de conclusións e posibles modificacións ao Claustro para o seu 

coñecemento. 

 

Os criterios de avaliación para determinar a calidade do plan de atención á 

diversidade son: 

 

✗ Adecuación do plan ás necesidades reais do centro. 
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✗ Logros acadados no referente aos obxectivos previstos. 

✗ Adecuación da temporalización. 

✗ Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da 

comunidade educativa. 

✗ Nivel de colaboración e participación dos servizos externos ao centro. 

✗ Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento. 

 

Os criterios concretos a empregar serán os seguintes:: 

 

a) A NIVEL XERAL: sobre a elaboración, seguimento e posta en marcha 

do Plan de atención á diversidade. 

● A coherencia do plan coa documentación existente no centro: PEC, 

PCC, Plan de Convivencia,… 

● Aceptación do plan por parte da comunidade educativa. 

● Grao de difusión e coñecemento do Plan á comunidade educativa: 

profesorado, persoal non docente, familias… 

● Volume de aportacións  por parte dos departamentos didácticos. 

● O número de recursos persoais é axeitado ás necesidades educativas 

existentes. 

● Grao de participación do profesorado na aplicación das medidas. 

● Grao de planificación e seguimento das sesións de coordinación para a 

posta en marcha do plan ( reunións semanais....) 

 

b) A NIVEL DAS MEDIDAS POSTAS EN MARCHA. Neste punto podemos 

facer referencia, por un lado: 

 

b.1) Criterios comúns a todas as medidas postas en marcha: 

● Grao de consecución dos obxectivos establecidos en cada medida. 

● Adecuación dos recursos humanos e materiais. 

● Grao de información dada á familia en relación ao desenvolvemento da 

medida. 

● Grao de participación dos departamentos/profesorado implicado. 

● Grao de satisfacción do alumno/a e familias. 
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● Planificación do seguimento e revisión das medidas  postas en marcha.    

● Grao de aplicación das medidas. 

● Evolución do alumnado tendo en conta o seu nivel de partida. 

● Adaptación dos instrumentos de avaliación ás necesidades do 

alumnado. 

 

b.2) Criterios específicos para cada medida levada a cabo. 

Os criterios concretos deberán especificarse cada curso académico para 

cada unha das medidas postas en marcha. Terase en conta, a lexislación 

vixente que regula cada unha das medidas.  

 

Con todos estes datos, ao final de cada curso, o Departamento de Orientación 

elaborará a correspondente memoria do plan xeral de atención á diversidade, 

establecendo, de ser o caso, as pertinentes propostas de mellora. Esta 

memoria incorporarase á memoria do DO e, en consecuencia, á memoria anual 

do centro. 

 

Por último, en canto á temporalización distinguimos entre: 

 

• Avaliación inicial: A revisión do plan realizarase a principios de curso, 

atendendo ás conclusións recollidas e obtidas na avaliación do curso pasado e 

as circunstancias existentes en ese momento. 

Para isto celebrarase unha reunión de coordinación xeral a principios de curso, 

mediante a  celebración dun claustro, para realizar unha análise de 

necesidades, tendo en conta a información aportada polos distintos 

departamentos didácticos, valoracións das distintas medidas postas en marcha 

no curso anterior, previsións de novas necesidades, etc….   

• Avaliación continua: Ao longo do curso, o equipo directivo e o departamento 

de orientación irán facendo un seguimento do desenvolvemento do plan para 

introducir os axustes necesarios. 

Para un axeitado desenvolvemento das medidas adoptadas é preciso 

establecer mecanismos de coordinación co profesorado, para realizar o 

seguimento das medidas que se están levando a cabo, así como dos recursos 

empregados e poder subsanar as dificultades que se presenten e confirmar 
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aqueles aspectos que están funcionando axeitadamente. Importante definir e 

establecer as reunións de coordinación. 

As reunións serían: 

- Reunións semanais do DO. 

- Reunións semanais XE/XDO/PT/AL. 

- Reunións CCP. 

- Sesións de avaliación. No boletín rexistrarase o seguimento das medidas. 

Outras reunións que  o equipo docente considere necesario, en función das 

necesidades do momento. 

Inclusión das valoracións na “Memoria de Final de curso” que á súa vez servirá 

de base para a PXA do curso seguinte.  

• Avaliación final: O obxectivo desta avaliación será o de analizar cunha 

periodicidade anual, preferentemente ao final de cada curso, a adecuación 

deste á realidade do centro, e deseñar as modificacións pertinentes en canto a 

alumnado e recursos humanos e materiais previstos para o curso seguinte. 

Valoraranse o: 

- Grao de cumprimento das medidas levadas a cabo ( avaliación individual de 

cada medida). 

- Aspectos susceptibles de mellora. 

- Posibles modificacións a introducir no próximo curso. 

 

Os instrumentos para a recollida de datos serán: intercambios orais, escalas, 

cuestionarios e entrevistas, entre outros. Estes serán aplicados ás persoas 

implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento (departamentos, titores/as, 

profesorado), como os seus destinatarios (alumnado, nais e pais). 

 

A última revisión e aprobación foi no Claustro e Consello Escolar do 6 de 

maio de 2021. 

 

 


