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1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres 

humanos.  

 Os alumnos son diversos segundo as súas: 

 Características persoais: capacidade, ritmos de aprendizaxe, 
coñecementos previos, motivacións, intereses. 

 Historia escolar 

 Factores de tipo social: contorno familiar, factores sociais e económicos, 
lugar de procedencia,... 

 Normalmente a atención personalizada da maioría do alumnado pode facerse a 

través de actuacións pedagóxicas que configuran a maneira habitual de proceder dos 

profesores nas aulas. Sen embargo, en ocasións, as necesidades educativas de certos 

alumnos/as requiren,  para ser satisfeitas,  dun conxunto de actuacións e recursos que 

difiren dos habituais. 

Entendemos a atención á diversidade como un conxunto de medidas e accións que 

teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e 

necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e situacións sociais e 

culturais de todo o alumnado.  

Os principios xerais de actuación que rexen a atención á diversidade son: 

 Normalización e inclusión. 

 Equidade. 

 Igualdade de oportunidades e non discriminación. 

 Flexibilidade e accesibilidade. 

 Interculturalidade e promoción da convivencia. 

 Autonomía dos centros 

 Participación de toda a comunidade educativa. 

O IES Pintor Colmeiro é un centro creado no curso 1998/1999. Está situado na vila de 
Silleda. O alumnado é maioritariamente de procedencia rural e o sector produtivo mais forte 
é o gandeiro. 
 No centro traballamos ao redor de 400 persoas, entre alumnado, profesorado e persoal 

non docente. Impártense ensinanzas de: 

 -ESO 

-FPBásica: Servizos Comerciais. 

-Bacharelato nas modalidades de : 



IES PINTOR COLMEIRO 

Plan de Atención á Diversidade 

4 

 

 CIENCIAS. 
 HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS. 

-Ciclos Formativos de Grao Medio: 
 Actividades Comerciais. 
 Condución de Actividades Físico– Deportivas no Medio Natural. 

-Ciclos Formativos de Grao Superior: 
 Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. 

-Educación de Persoas Adultas: 
 Graduado en Educación Secundaria. 
 Outras actividades de formación: Iniciación ás novas tecnoloxías para 

maiores de 18 anos. 
 

NORMATIVA SOBRE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Orde 6-10-95  (DOG 7-11-95) - Adaptacións curriculares e reforzo educativo. 

 Orde 28-10-96 (DOG 28-11-96) – Alumnos con N.E.E. asociadas a 

sobredotación. 

 Orde 31-10-96  (19-12-96) – Avaliación psicopedagóxica de alumnos con N.E.E. 

 Decreto 120/98 de 23 de abril – Regulamento da Orientación Educativa en 

Galicia.(DOG 27/4/98) 

 Orde 24/7/98 (DOG 31/7/98)- Organización da Orientación en Galicia. 

 Orde 27 de  decembro de 2002 (DOG 30/1/03)- Criterios de escolarización de 

alumnos con NEE. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG 26/2/04)- Medidas de atención ó 

alumnado procedente do estranxeiro. 

 Lei Orgánica2/2006, de 3 de maio. 

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

Diversidade. 

 LOMCE: Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa.  

 Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 
formación profesional do sistema educativo de Galicia.  

 

 

 
 

 Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional 
inicial.  

 

 Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter 
experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para 
as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.  

 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
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Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema 
educativo no curso 2015-2016. 

 Orden ECD/65/2015 del 21 de enero por la que se describen la relación entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

  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.  
 O artigo 7 está adicado ao alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo.  

Capítulo III, dedicado á Orientación e á Atención á Diversidade:  
Artigo 16, dedicado á Titoría e Orientación.  

Artigo 17, dedicado a medidas organizativas e curriculares para a atención á 
diversidade e a organización flexible das ensinanzas.  

Artigo 18, dedicado a integración de materias en áreas de coñecemento.  

Artigo 19, dedicado a alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema 
educativo.  

Artigo 20, adicado ao Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento.  

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de 
libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 
etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu 
currículo e a súa oferta.  

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 
académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia.  

 Orde 5 de agosto de 2014, pola que se regulan aspectos específicos para a 
implantación das ensinanzas de FP BÁSICA no curso 2014-15.  
O artigo 6 está dedicado á Titoría e Orientación.  

 Decreto 107/2014, do 4 de setembro polo que se regulan aspectos específicos 
da formación profesional básica.  
O artigo 10 está dedicado á Titoría.  
Plan de Orientación 

 Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación 
profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 
admisión nestas ensinanzas.  
 

 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.  
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2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES 

A detección de necesidades levarase a cabo de forma especial ao principio de cada 

curso escolar, especialmente co alumnado de nova incorporación ao centro, 

manténdose un seguimento ao longo do curso, así como o control de alumnado 

que se incorpore despois do comezo do mesmo. Para a identificación de 

necesidades disporemos das seguintes fontes de información e recursos: 

- Expedientes educativos e informes dos centros educativos de orixe. 

- Entrevistas con orientadores e titores dos centros educativos de orixe. 

- Entrevistas con nais/pais/titores legais. 

- Informes e entrevistas con outros organismos e entidades (servizos de 

asistencia social, médicos...). 

- Entrevistas co propio alumnado 

- Instrumentos de avaliación psicopedagóxica (de capacidades, personalidade, 

autoconcepto, habilidades sociais...) 

O proceso de identificación de necesidades sería o seguinte: 

- A finais de curso ou principios do seguinte, a orientadora entrevistarase cos 

orientadores/as dos centros de orixe do alumnado que se incorpora ao noso 

IES dende a etapa de primaria ou dende a de secundaria, se é o caso, revisando 

tamén os informes e expedientes académicos. 

- Dende ese momento, e ata que se leve a cabo a xunta de avaliación inicial co 

profesorado, a orientadora comezará a avaliación do alumnado co que se 

levaron a cabo medidas de atención á diversidade en etapas anteriores. 

- A orientadora informará tamén á xefatura de estudos e aos titores 

correspondentes sobre dito alumnado. 

- Proporcionaráselle aos titores instrumentos de recollida de información para 

alumnado e pais, como poden ser diversos tipos de cuestionarios. 

- Na sesión de avaliación inicial, recopiarase información sobre o alumnado para 

establecer a necesidade de levar a cabo avaliacións diagnósticas máis precisas 

ou a posible elaboración de informes. Utilizamos un modelo e recollida de 

información facilitado polo dpto. de orientación. 
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Deste xeito, as accións para a avaliación de necesidades irán destinadas a: 

- Revisar as medidas de atención á diversidade que funcionan no centro 

- Detectar alumnos con posibles déficits para a aprendizaxe 

- Detectar alumnos en situación de risco ou con problemáticas familiares que 

poida influír no seu proceso de aprendizaxe 

Tipoloxía de alumnado con NEAE 

a) Alumnado con condicións persoais de discapacidade mental, motora ou 

sensorial.  

b) Necesidades educativas especiais asociadas a graves trastornos de conduta e 

trastornos do desenvolvemento. 

As actuacións nos centros educativos realízanse en  tres fases:  

a) O proceso de identificación das n.e.e.  

b) A avaliación psicopedagóxica e identificación dos  recursos que vai necesitar  

c) O proceso de elaboración dunha proposta curricular axustada ás súas 

necesidades. 

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Detectar e concretar a atención educativa do alumnado que presente 

necesidades educativas de calquera tipo (intelectuais, familiares, sociais...) 

e favorecer a súa integración. 

 Coordinar a resposta educativa ao alumnado que precise de atención 

específica. 

 Promover a integración de alumnado de novo ingreso no centro, 

especialmente cando este se incorpora ao longo do curso. 

 Favorecer a integración de alumnado procedente do estranxeiro no centro 

e na aula. 

 Potenciar valores de tolerancia e respecto á diversidade. 

 Proporcionar recursos materiais e asesoramento a profesorado e familias 

para mellorar a integración do alumnado estranxeiro. 
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 Potenciar o desenvolvemento de habilidades sociais no alumnado 

(comunicación interpersoal, asertividade, emocións, interaccións sociais …). 

 Determinar mecanismos que eviten o absentismo e abandono escolar, 

tanto no centro educativo, como coordinados coa administración educativa 

e outros organismos. 

 Artellar medidas para a atención educativa de alumnado que non poida 

asistir ao centro educativo con regularidade por diversos motivos 

(prescrición facultativa, decisión xudicial, cambios na súa tutela, familias 

itinerantes, embarazo …). 

 

4. ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

Criterios para a organización e distribución dos recursos e aplicación das  

medidas propostas e actuacións dos distintos profesionais. 

Consideracións xerais. 

1. As medidas de atención á diversidade abranguen o conxunto de estratexias de 
planificación e actuación dirixidas a dar resposta ás necesidades derivadas da 
diversidade de alumnas e alumnos co fin de posibilitar que todo o alumnado acade, de 
acordo coas súas posibilidades, as capacidades e competencias propias das distintas 
etapas educativas. 
 
2. O centro educativo  incluirá o tratamento da atención á diversidade nos diferentes 
documentos organizativos do centro, o proxecto educativo e as programacións 
didácticas. Así mesmo, no exercicio da súa autonomía pedagóxica, activará accións de 
aula, curso, etapa e/ou centro que contemplen as características do contexto social e 
cultural, as necesidades do noso alumnado e as posibilidades formativas do contorno. 
 
3. As medidas de atención á diversidade terán un carácter revisable e estarán suxeitas 
a un proceso de avaliación continua, introducindo as modificacións que as necesidades 
existentes requiran. 
 
4. Todas as medidas propostas levaranse a cabo nun contorno educativo o menos 
restritivo posible, que propicie a participación de toda a comunidade educativa e a 
colaboración e coordinación con outras administracións, corporacións locais, servizos e 
institucións. 
 

 Medidas ordinarias. 
Son aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración 
significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto 
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sociocultural do noso centro a ás características do alumnado. Teñen como finalidade 
dar resposta ás diferenzas en competencia curricular, motivación, intereses, relación 
social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a 
adquisición das competencias básicas establecidas para cada curso. 
 

A adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) 
e a organización e xestión da aula de acordo coas características do alumnado e as 
súas necesidades. 

Os agrupamentos son elaborados pola xefa de estudos tendo en conta as 
recomendacións da orientadora, a profesora de PT e o equipo docente do curso 
anterior. No caso do alumnado de 1º de ESO téñense en conta as achegas dos 
orientadores/as dos centros adscritos. En todo caso, procúrase que os grupos sexan 
heteroxéneos. Os alumnos repetidores repártense entre os distintos grupos de cada 
curso. 
A organización e xestión da aula establecerase en función das actividades e materias e 
tendo en conta a opinión do equipo docente nas distintas sesións de avaliación. 

Adecuación das programacións didácticas ao entorno e ao alumnado. 

Os departamentos didácticos e o profesor/a de materia son os responsables da 
adecuación das programacións ao grupo-clase tendo en conta a diversidade dos 
alumnos/as. 

Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 
entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

Esta medida aparece reflectida nas distintas programacións e é tarefa de cada 
profesor a súa implementación en cada materia. 

Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

En función das necesidades do alumnado establécense adaptacións non significativas 
no proceso de avaliación. Especialmente cando se dan problemáticas de dislexia, TDA, 
déficits sensoriais… Será a orientadora a responsable das valoracións e de informar ao 
profesorado desta circunstancia. 

Aula de Convivencia. 

E un espazo de reflexión para o alumno ou alumna que non ten un comportamento 

adecuado na aula.  

Tamén una atención personalizada que realiza un profesor ou profesora durante a súa 

garda para axudar e orientar ó alumnado para a mellora de actitudes. Dispón dun 

material para realizar esta tarefa. 

Unha vez rematada a reflexión, o alumno fará as tarefas que lle marcou o/a 

profesor/a que o derivou á AC. 

Está coordinada pola xefa de estudos en colaboración coa orientadora. 

No mes de setembro a xefa de estudos e a orientadora informan ao profesorado que 
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se incorpora ao centro acerca do funcionamento da AC. 

Programas de enriquecemento curricular. 

Dirixidos ao alumnado con altas capacidades. O profesor de cada materia será o 
responsable da súa elaboración en colaboración co dpto. de orientación. 
 

Reforzo educativo entendido como acción complementaria á ordinaria nas aulas que 
permita adecuarse aos modos e ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

É  responsabilidade do profesorado de cada materia e deberá incluírse nas 
programacións dentro do apartado de “Atención á Diversidade” 

Programas de recuperación das áreas avaliadas negativamente. 

Está incluído nas programacións de cada materia. 

Programas de habilidades sociais. 

Foi elaborado polo dpto. de orientación e lévase a cabo nas sesións de titoría 
(impartidas polo titor/a). Inclúe aspectos como a asertividade, habilidades de 
comunicación e escoita activa, empatía, … coordínase nas reunións semanais dos 
titores coa orientadora. 

Programas de enriquecemento curricular 

Dirixido a alumnado de altas capacidades 

Desdobramentos de grupos 

En 1º e 2º de ESO. 
Nas áreas instrumentais: linguas e matemáticas 

 
Medidas extraordinarias. 
1. Son aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo que poden requirir modificacións 
significativas do currículo ordinario e/ou cambios importantes no ámbito organizativo, 
así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade de 
escolarización. 
2. Estas medidas serán de aplicación cando, unha vez aplicadas as de carácter 
ordinario, non fosen suficientes. 
3. Para a aplicación destas medidas será necesaria a autorización da dirección do 
centro, do Servizo de inspección educativa, da dirección xeral, e, se é o caso, informe 
xustificativo do Servizo de orientación. 
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MEDIDAS 

 

CARACTERÍSTICAS /PROFESIONAIS QUE INTERVEÑEN 

ACS 

(anexo I) 

Implica modificacións nos elementos prescritivos do currículo 
(obxectivos, contidos, criterios de avaliación…). Aplícase a alumnado con 
N.E.E con importantes dificultades na aprendizaxe e  cun desfase 
curricular de máis de dous cursos. 

Precisa dunha valoración psicopedagóxica do alumno/a.  

Profesionais implicados:  

O profesor de area , coa colaboración da orientadora e a profesora de 
P.T.  son os responsables da elaboración.  

A orientadora realiza o asesoramento, participando coa profesora de PT 
e o/a titor/a e profesores/as da materia nas seguintes fases:  

 Reunións iniciais para a elaboración do ACI, achegando as 
orientacións xerais sobre a resposta educativa.  

 Participación nas sesións de seguimento, colaborando nas 
propostas de modificación que se crean convenientes ao longo 
do curso.  

 Participación na sesión de avaliación de final de curso. En 
devandita sesión establecerase de forma conxunta as 
orientacións para realizar a adaptación ao curso/ciclo seguinte.  

 Orientación familiar con respecto ás liñas que se concreten no 
proceso de elaboración do ACI.  

 Avaliación das adaptacións curriculares  

A avaliación de devanditas adaptacións realizarase nos períodos 
establecidos para todos os alumnos, establecéndose sesións de 
avaliación trimestrais coa participación de todos os profesores que 
interveñen co alumno.  

No Boletín de información a familias expresásense os resultados nos 
mesmos termos que para todos os alumnos, reflectíndose a palabra ACI 
nas áreas implicadas.  

FLEXIBILIZACIÓN DO 
PERIODO DE 

ESCOLARIZACIÓN 

FLEXIBILIZACIÓN MODULAR NA FPB e NOS CICLOS DE FP 

O alumnado con necesidades educativas especiais que curse un FPB ou 

un ciclo de FP, incorporarase, con carácter xeral, co resto do alumnado 

matriculado no programa.  

2. Cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, este 

alumnado poderá ser autorizado para cursar a FPB de xeito fragmentado 
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por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter 

xeral ou, excepcionalmente, de xeito fragmentado no tempo cunha 

ampliación a dous anos e mantendo a carga semanal prevista para o 

conxunto de módulos para cada curso académico.  

3. O procedemento de solicitude de flexibilización modular será o 

seguinte: 

 a) Unha vez comezado o curso académico e realizada a sesión de 

avaliación inicial, a dirección do centro presentará a oportuna solicitude 

no servizo territorial de inspección educativa correspondente para que 

se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle achegar a 

seguinte documentación:  

– Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo 

Departamento de Orientación do centro en colaboración co profesor ou 

a profesora que exerzan a titoría. 

– Conformidade expresa do pai e da nai, ou a de quen teña asignada a 

representación legal do alumno ou da alumna, en caso de ser menor de 

idade, ou a súa propia, se é maior de idade.  

– Fotocopia compulsada do expediente académico.  

– Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas, no 

caso da fragmentación modular, ou proposta de desenvolvemento 

curricular de cada módulo do curso en dous anos, no caso da 

fragmentación temporal e, de ser o caso, de medidas de reforzo 

educativo ou de adaptación do currículo dentro dos límites previstos na 

normativa vixente.  

b) O servizo territorial de inspección educativa remitiralle toda a 

documentación, xunto co seu informe, ao xefe ou á xefa territorial, a 

quen lle corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización.  

Por iniciativa tanto do servizo territorial de inspección educativa como 

da xefatura territorial, poderáselle requirir ao equipo de orientación 

específico a elaboración dun informe complementario ao respecto.  

4. O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o 

servizo territorial de inspección educativa será ata o 31 de outubro de 

cada curso académico.  

A resolución da autorización da flexibilización comunicarase ao centro 

no prazo dun mes, para a súa comunicación á persoa interesada no caso 

dos FPB e de 10 días nos ciclos de FP.  

5. Para os efectos de rexistro nas actas de avaliación, o alumnado 

autorizado a flexibilizar o período de escolarización para a realización do 

programa será cualificado con PC (pendente de cualificar) nos módulos 
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en que non corresponda a súa cualificación.  

ALUMNADO CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

Flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional 
baséase fundamentalmente na competencia curricular e poderase 
adoptar cando se considere que os obxectivos acadados pola alumna ou 
alumno superan os establecidos, pero tendo en conta tamén se é unha 
medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu 
desenvolvemento persoal. É unha medida que aparece recollida na 
lexislación galega con dúas posibilidades: 
 -Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 
 -Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria. 
Esta resposta educativa só é aconsellable se, tras a aplicación doutras 
medidas de atención menos excepcionais, o alumno ou alumna conta 
coa axeitada madurez emocional e social, xa que do contrario pode 
aumentar a disonancia entre estes dous aspectos. 
As medidas de aceleración deben ir acompañadas doutras de atención á 

diversidade para que non se traduzan nun mero adianto de curso. 

Precisa obrigatoriamente dunha avaliación psicopedagóxica realizada 

polos correspondentes especialistas para que se materialice a 

flexibilización, xunto co correspondente ditame de escolarización. 

EN ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAXE NA ESO: 
O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser obxecto 
de medidas de flexibilización da súa escolarización para o que será 
necesaria a 
autorización desta Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
Para tal fin, será imprescindible a constatación da aplicación previa 
doutras medidas de adaptación curricular ou organizativas previstas 
para a atención das necesidades específicas do alumno. 
Na educación secundaria obrigatoria: poderase permanecer 
excepcionalmente un ano máis respecto do disposto con carácter xeral. 
Non obstante, esta medida non será de aplicación nun curso no que xa 
se permanecese un ano máis. 
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 
deberá prestárselle atención adaptada ás súas necesidades específicas. 
En todo caso, a permanencia no ensino básico non poderá estenderse 

máis alá do ano natural no que se cumpran os vinte de idade. 

-Procedemento para solicitar as flexibilizacións. 
Para acollerse ás flexibilizacións ás que se fai referencia nos artigos 
anteriores a dirección do centro presentará a oportuna solicitude na 
correspondente delegación provincial. Esta acompañarase 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; 
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b) Conformidade expresa dos pais ou titores legais do alumno, se é 
menor de idade, ou a súa propia se non o é; 
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 1996. 
A citada solicitude remitirase, xunto co informe da inspección educativa, 
á Dirección 
Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional, á que 

corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización. 

Prazo de solicitude: no mes de setembro. 

AGRUPAMENTO FLEXIBLE 

O obxecto desta medida é o reforzo das areas instrumentais: linguas e 
matemáticas. 
Os destinatarios serán, alumnos que se atopan nalgunha das seguintes 
situacións: 
-Están escolarizados en 1º ou 2º da ESO e presentan atraso académico.  
-Están en 2º de ESO por imperativo legal (xa repetiron 1º de ESO e aínda 
así teñen materias pendentes de 1º). 
-Están repetindo 1º ou 2º de  ESO e precisan dalgunha medida de 
atención á diversidade para acadar os obxectivos do curso. 
Os agrupamentos flexibles implicarán facer desdobramentos transitorios 
que permitan en determinadas áreas constituír un grupo específico cos 
alumnos dos distintos grupos do mesmo nivel que presentan as 
características anteriormente mencionadas. Polo tanto, pode haber 
modificacións ao longo do curso (poderá haber alumnos que se 
incorporen á aula ordinaria e outros que vaian ao agrupamento). 
 Establécense os  agrupamentos específicos nas seguintes materias: 
Lingua e Literatura Galega e Castelá e Matemáticas en 1º e 2º de ESO. 
 Para todos os efectos o alumno/a pertence a un grupo ordinario de 
referencia.  
Para a organización dos agrupamentos  tívose en conta que:  
-O número máximo de alumnos no agrupamento non debe ser superior 
a 15.  
-É recomendable que os profesores do agrupamento impartan docencia 
no grupo de referencia.  
-A proposta dos alumnos e das áreas obxecto de agrupamento debe ser 
proposta pola orientadora e os titores, en reunión convocada pola 
xefatura de estudios .A orientadora recollerá previamente a opinión do 
profesorado de linguas e matemáticas. 
Cada alumno que asista a agrupamento debe contar cun informe 
individualizado, elaborado polo profesor titor en colaboración co 
departamento de orientación.  
Os pais ou titores legais dos alumnos deben estar informados a través 
do profesor titor correspondente.  

EXENCIÓN  

2ª LINGUA ESTRANXEIRA 
(FRANCÉS) 

Medida que se aplica en 1º e 2º de ESO a proposta do profesor/a titor/a 
de Primaria. 

Dirixido a alumnado con importantes dificultades nas linguas. 

É a dirección do centro quen decide a exención de acordo co seguinte 

proceso: 
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1. Informe do titor/a da etapa ou curso anterior no que dea 

conta das seguintes cuestións: 

.- Dificultades continuadas nas materias lingüísticas ( Non se pode 

propoñer exención no caso de alumnado que promociona  coas 

materias lingüísticas superadas) 

.- Desfase curricular existente. 

(O informe do titor poderíanse obviar no caso do alumnado procedente 

do estranxeiro. O Departamento de Orientación elaboraría o apartado 

de “desfase curricular”.)  

2. Informe do Departamento de Orientación no que se fagan 

explícitos, cando menos, os seguintes aspectos: 

.- Motivo da medida que se propón 

.- Desfase curricular existente (se non hai informe do titor/a) 

.- Audiencia aos pais ou titores legais. 

3. Resolución da dirección do centro 

Recoller como “EXENTO” no expediente académico do alumnado. 

Establecer por parte dos departamento didácticos das materias 
lingüísticas afectadas un plan de reforzo para atender ao alumnado 
afectado pola exención da 2ª lingua estranxeira 

GRUPOS ADQUISICIÓN 
LINGUAS 

Dirixidos a alumnado estranxeiro de incorporación tardía ao noso 
sistema educativo e que non teña competencia lingüísticas nas nosas 
linguas oficiais. 

Estas necesidades detectaranse, de selo caso, na avaliación inicial que se 
lle faga ao alumnado unha vez que se incorpora ao centro (profesorado 
coa colaboración do dpto. orientación). 

Os grupos de adquisición das linguas son agrupamentos flexibles que 
teñen por finalidade, a través dunha atención individualizada, o impulso 
dunha formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino, de 
xeito que se posibilite a súa plena incorporación nas actividades de 
aprendizaxe pertencentes ó curso no que se atope escolarizado. 
 
O alumnado poderá formar parte dun destes grupos un tempo máximo 
dun trimestre, se ben a inspección educativa poderá autorizar a 
ampliación excepcional dese período. En todo caso, o alumno 
incorporarase plenamente ó seu grupo ordinario no momento en que a 
xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades educativas 
debidas ó descoñecemento das linguas. O horario semanal máximo de 
pertenza a un grupo de adquisición das linguas será de 24 sesións na 
educación secundaria obrigatoria. Non obstante, este horario deberase 
ir reducindo progresivamente a medida que o alumno vaia progresando 
no dominio da lingua vehicular da aprendizaxe. 
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Coa finalidade de facilitar a integración escolar e social do alumno, este 
permanecerá co seu grupo ordinario de referencia nas materias de 
educación física, música e educación plástica e visual, así como en 
titoría. 
O profesorado encargado dos grupos de adquisición das linguas 
pertencerá preferentemente ás especialidades de tipo lingüístico. 
O titor deste alumnado será o que lle corresponda pola súa pertenza a 
un grupo ordinario e será o encargado da coordinación do equipo 
docente, asesorado, se é o caso, polo departamento de 
orientaciónDurante o período de permanencia no grupo de adquisición 
das linguas os pais do alumno serán 
informados sobre o seu progreso na aprendizaxe específica de tipo 
lingüístico, así como no relativo á súa integración na vida do centro. 
 

GRUPOS ADQUISICIÓN 
COMPETENCIA CURRICULAR 

Os grupos de adaptación da competencia curricular son agrupamentos 
flexibles que terán por finalidade, a través dunha atención 
individualizada, o 
progreso na súa competencia curricular, de xeito que se lle posibilite a 
plena incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ó 
curso no que se atope escolarizado. 
Esta medida estará dirixida, polo tanto, ó alumnado que presente un 
desfase curricular de dous ou máis cursos con respecto ó que lle 
correspondería pola súa idade. 
 A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da 
xornada escolar, principalmente coincidindo coas materias de carácter 
instrumental, 
podéndose estender ó longo de todo o ano escolar. 
Non obstante, o alumnado deberase incorporar plenamente ó seu grupo 
ordinario no momento no que a xunta de avaliación considere 
superadas as súas necesidades educativas debidas ó desfase curricular. 
O horario semanal máximo de permanencia nestes grupos será 10 
sesións. 
O  profesorado encargado dos grupos de adaptación da competencia 
curricular pertencerá preferentemente a algunha das especialidades que 
correspondan ás materias obxecto de reforzo desa competencia. 
Deberase establecer, polo profesor titor do alumno, a coordinación 
entre o profesorado do grupo ordinario e o de adaptación da 
competencia curricular, 
especialmente no relativo ós aspectos de tipo metodolóxico, 
programación de actividades docentes e o establecemento dos criterios 
de avaliación do alumnado. 
O profesorado que interveña nos grupos de adaptación da competencia 
curricular asistirá ás sesións de avaliación do seu alumnado. Sen 
embargo, a emisión das cualificacións corresponderá ó profesorado do 
grupo ordinario, tendo en conta a información que proporcione o 
profesorado anteriormente citado. 
Así mesmo, os pais ou persoas responsables do alumno serán 
informados sobre os seus progresos na superación do desfase curricular, 
así como sobre a súa integración na vida do centro 
 

  APOIO NA AULA DE PT Dirixido ao alumnado con dificultades de aprendizaxe que precisen 
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dunha atención especializada por parte da profesora de PT. 

Os reforzos educativos individualizados realizaranse fóra do aula cando 
se cumpran os seguintes criterios:  

 Necesidades educativas do alumno moi diferenciadas ás que 
presentan os seus compañeiros do grupo.  

 Realización de actividades que polos recursos e metodoloxía que se 
van a empregar distorsionarían a marcha xeral da súa aula.  

Agruparase ao alumnado en función da competencia curricular e con 
características similares. 

Un alumno non poderá permanecer na aula de apoio máis dun terzo das 
sesións semanais de clase. 

A profesora de PT coordinarase co profesorado de cada materia e 
elaborará un programa de intervención coa colaboración do dpto. de 
orientación. 

Profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica. Funcións:  

 Elaboración co titor/a orientadora e resto de profesores as 

adaptacións curriculares individualizadas.  

 Intervención cos alumnos estranxeiros escolarizados e con 

aqueles que no seu informe de avaliación psicopedagóxica, ou 

no posterior seguimento, o departamento de orientación ou o 

EOE especifique a necesidade de atención por parte desta 

profesora.  

 Participación na avaliación e promoción dos alumnos que 

atende.  

 Colaboración co titor na orientación /coordinación coa familia.  

 Elaboración de materiais específicos e recursos para o 

alumnado que sae a apoio ou con adaptación curricular.  

 Participación nos Claustros, Equipos docentes, Comisión de 

Coordinación Pedagóxica e Claustro propondo medias que 

faciliten a resposta aos alumnos con necesidades.  

 Coordinación e seguimento co titor / a e resto de profesorado 
das medidas propostas.  

PDC 

 É unha forma excepcional e distinta de cursar 3º e 4º de ESO. 

Supón un último esforzo a favor daqueles alumnos/as que, por causas 

diversas,  se atopan con dificultades importantes para ir superando a 
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ESO, coa finalidade de que non se vexan privados de adquirir unha 

formación básica e común nin de obter o correspondente título de 

Graduado en Educación Secundaria. 

Características do alumnado de PDC: 

a) Ter dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, ter sido obxecto 

doutras medidas de atención á diversidade, sen que estas resultasen 

suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe 

detectadas e atoparse nunha situación de risco evidente de non alcanzar 

as competencias básicas e os obxectivos da etapa cursando o currículo 

ordinario. 

b) Existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa 

poderán alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa e, 

en consecuencia, obter o título de graduado en educación secundaria. 

Condicións de acceso. 

Poderán incorporarse a estes programas as alumnas e os alumnos que 

se atopen nalgunha das seguintes situacións: 

a) Ter cursado o segundo curso da educación secundaria obrigatoria, 

non estar en condicións de promocionar ao curso seguinte e que 

repetisen xa unha vez na etapa. 

b) Tras cursar o terceiro curso, non estar en condicións de promocionar. 

c) Tras repetir o terceiro curso, non superalo. 

d) Ter cursado o cuarto curso da educación secundaria obrigatoria sen 

superalo e ter repetido xa unha vez na etapa. 

Que requisitos se necesitan para entrar no programa? Procedemento:  
a) Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence 
o alumno ou alumna, expresada mediante un informe individualizado, 
elaborado pola persoa titora, que será remitido ao departamento de 
orientación e no cal se fará constar: 
-A competencia curricular do alumno ou alumna en cada materia. 
-As dificultades de aprendizaxe presentadas. 
-As medidas de atención á diversidade aplicadas. 
-Os motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de 
que o alumno se integre nun programa de diversificación curricular. 
b) A orientadora procederá a realizar un informe en que se incluirán as 
conclusións da avaliación psicopedagóxica, o resultado da reunión da 
persoa titora ou orientadora co alumno ou alumna, cos pais e nais ou 
representantes legais, para formularlles a conveniencia da súa 
incorporación a un programa de diversificación curricular. Deixarase 
constancia escrita da opinión dos pais ou representantes legais 
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c) Posteriormente unha comisión formada polo xefe de estudos, a 
xefatura do departamento de orientación e a persoa titora da alumna 
ou alumno valorará os informes emitidos e as opinións da alumna ou 
alumno e dos seus pais ou representantes legais e tomará a decisión que 
coide conveniente sobre a incorporación ao programa de diversificación 
curricular. 
d) Envío da proposta ao servizo provincial de Inspección Educativa para 
a súa autorización. 

PMAR 

Poderase cursar en 2º e 3º de ESO (ou só en 3º de ESO). 

Incorporación 

- Poderá incorporarse aos programas de mellora da aprendizaxe o 

alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaxe e que se 

atope nalgunha das seguintes situacións:  

a) Ter cursado segundo curso de educación secundaria obrigatoria, ter 

repetido algunha vez en calquera das etapas e non estar en 

condicións de  promocionar a terceiro curso de educación 

secundaria obrigatoria. 

b) Con carácter excepcional, para o alumnado que ten cursado 

terceiro curso de educación secundaria obrigatoria e non está en 

condicións de  promocionar ao cuarto curso. Neste caso poderán 

incorporarse a un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento para repetir curso. 

Procedemento 

- Na avaliación extraordinaria o equipo decente fai unha proposta, que se 

concreta no informe individualizado elaborado polo titor, no que ten 

que constar: 

 Competencia curricular en cada materia 

 Dificultades de aprendizaxe 

 Medidas de atención á diversidade aplicadas 

 Motivos polos que se considera conveniente a súa integración 

no PMAR 

- Orientación recolle os informes e fai unha avaliación psicopedagóxica 

dos alumnos propostos, na que deben constar, entre outros aspectos: 

 As conclusións das reunións cos titores e cos representantes 

legais para comunicarlles a conveniencia da incorporación. 

 Constancia escrita da opinión dos pais ou titores legais. 

- Créase unha comisión formada pola xefa de estudos, a orientadora e os 

titores para valorar os informes e a opinión dos pais e realizan unha 

proposta ao director 

- O director eleva a proposta ao servizo provincial de Inspección 

Educativa, coa relación do alumnado e do profesorado. 

- Inspección autoriza o PMAR e comunícao antes do inicio do curso 
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Currículo e horario  

Inclúe 3 ámbitos, que recollen aspectos básicos de diferentes currículos 

(20 horas),  6 materias específicas, que serán cursadas co seu grupo de 

referencia (11 horas) e 1 hora de titoría 

- Ámbito lingüístico e social (9 horas): Lingua Galega e Literatura, Lingua 

Castelá e literatura e Xeografía e Historia. 

- Ámbito científico e matemático (8 horas): Matemáticas Orientadas ás 

Ensinanzas Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química. 

- Ámbito de linguas estranxeiras (3 horas): Primeira Lingua Estranxeira. 

- Educación Física (2 horas) 

- Relixión ou Valores Éticos (1 hora) 

- Música (2 horas) 

- Tecnoloxía (2 horas) 

- Educación Plástica Visual e Audiovisual (2 horas) 

- Unha materia a elixir entre a Segunda Lingua Estranxeira e Cultura 

Clásica (2 horas) 

- Titoría (1 hora) 

 

ATENCION EDUCATIVA EN 
SITUACIÓNS ESPECIAIS 

ATENCIÓN HOSPITALARIA 
O termo atención educativa hospitalaria fai referencia ao conxunto de 
accións que se desenvolven nas aulas hospitalarias para compensar a 
desvantaxe educativa que presenta o alumnado que permanece 
hospitalizado durante períodos prolongados por motivos de 
enfermidade ou accidente. Así mesmo contempla a atención educativa 
ao alumnado que, sen estar hospitalizado, recibe atención médica no 
hospital de día. 
 
A atención educativa hospitalaria é desenvolvida a través do 
profesorado das aulas hospitalarias. 

As alumnas e alumnos en réxime hospitalario manteñen a súa 
escolarización para efectos de avaliación e promoción nos centros de 
orixe. É por iso polo que o profesorado destas aulas deberá estar en 
coordinación estreita coa titoría, co departamento de orientación e, no 
seu caso, co profesorado do centro de referencia, que é o que deberá 
orientar o programa educativo. 

A atención que recibe o alumnado hospitalizado estará en función 
duración da hospitalización considerando os seguintes grupos: 

o Atención ao alumnado de longa hospitalización (máis de 1 mes) 
o Atención ao alumnado de media hospitalización (entre 15 días 

e un mes) 
o Atención ao alumnado de curta hospitalización (menos de 15 

días) 
o Atención ao alumnado que acode ao hospital de día 

O alumnado de longa e media hospitalización será o que reciba atención 
educativa en coordinación co centro de orixe, mentres que o de curta 
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hospitalización realizará actividades educativas e lúdicas de carácter 
xeral 

Desde a aula hospitalaria, e coa conformidade da familia, remitirase 
unha comunicación ao centro educativo, empregando o Anexo 01AEH, a 
través da cal se solicitará información referida á situación académica do 
alumno ou alumna. 
 
ATENCION DOMICILIARIA 

Será destinatario desta atención o alumnado que curse ensinanzas de 

réxime xeral en modalidade presencial en centros sostidos con fondos 

públicos que deba permanecer convalecente no domicilio, por 

prescrición médica, por un período de tempo superior a un mes. 

Igualmente, será obxecto desta atención o alumnado que padeza 

algunha enfermidade crónica que sexa a causa de faltas de asistencia ao 

centro de seis ou máis días continuados ao mes dentro dun período 

mínimo de seis meses. En todos os casos contarase co preceptivo 

informe médico. 

Procedemento: 

Mediante autorización da Xefatura Territorial correspondente, a 
instancia da familia e segundo o procedemento seguinte: 
1. Solicitude da nai, do pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras 
do alumnado á dirección do centro docente (Anexo I), acompañada do 
correspondente informe dos servizos médicos (Anexo II), no que debe 
constar, entre outros aspectos, a previsión aproximada do tempo no 
que a alumna ou o alumno deberá convalecer no domicilio e o tempo da 
revisión desa previsión, así como, cando sexa posible, a conveniencia ou 
non de continuar o proceso formativo no domicilio durante a 
convalecencia. 
2. Elaboración dun informe polo profesorado titor (Anexo III), no que 
consten, cando menos, os resultados das avaliacións parciais da alumna 
ou do alumno, a aplicación, se é o caso, doutras medidas de atención á 
diversidade e calquera outra información relevante do seu proceso de 
ensino e aprendizaxe. No caso de alumnado con necesidade específica 
de apoio educativo xuntarase informe psicopedagóxico elaborado pola 
xefatura do Departamento de Orientación. 
3. Traslado á Xefatura Territorial correspondente (Anexo IV) dos 
documentos referidos nos apartados anteriores, por parte da dirección 
do centro docente nun prazo máximo de 
cinco días lectivos desde a recepción da solicitude. De xeito paralelo, 
darase traslado á inspección educativa correspondente dunha copia 
destes documentos. Esta documentación adiantarase á Xefatura 
Territorial por medios telemáticos. 
4. A resolución sobre a solicitude de atención educativa domiciliaria 

corresponde á Xefatura Territorial, previo informe do Servizo de 

Inspección Educativa. Esa resolución, que concretará a asignación 

horaria, a duración desa atención e as condicións para a súa 

continuidade, comunicarase ao centro docente nun prazo máximo de 

cinco días hábiles desde a recepción da solicitude. O centro docente 

dará traslado inmediato desta resolución á nai, ao pai ou ás persoas 
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titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno. 

Profesorado - programación: 
O profesorado da atención educativa domiciliaria elaborará o programa 

individualizado(Anexo V) que se vai desenvolver durante o período ou 

períodos de convalecencia a partir da programación do correspondente 

ciclo ou curso, facilitada polo profesorado titor da alumna ou do 

alumno, e en coordinación con este e co asesoramento da xefatura do 

Departamento de Orientación. 

O profesorado que realice a atención educativa domiciliara informará ao 
centro docente da alumna ou do alumno do desenvolvemento desta 
atención, de acordo co establecido na temporización do programa 
individualizado. En calquera caso, elaborará, como mínimo, un informe 
mensual e/ou previo a cada avaliación. 
Cando a dita atención educativa domiciliaria remate, o profesorado que 

a realizou entregaralle ao centro docente un informe final (Anexo VI). 

O profesorado da atención educativa domiciliaria facilitaralles ás 

familias a información sobre o proceso educativo dos seus fillos ou fillas, 

potenciando a súa implicación e colaboración, na medida das súas 

posibilidades. Así mesmo, deberá cubrir unha folla de rexistro semanal 

de incidencias (Anexo VII). Este rexistro entregaráselle á xefatura de 

estudos do centro docente ao que está adscrito. 

A avaliación do alumnado con atención educativa domiciliaria e as 

decisións de promoción e titulación, de ser o caso, serán competencia e 

responsabilidade do equipo docente do centro docente no que está 

matriculado, segundo o establecido na normativa xeral da etapa 

correspondente. 

Anexos: http://www.edu.xunta.es/portal/node/17722 

Outras escolarizacións excepcionais por motivos de saúde 

Para aquel alumnado que, por motivos de saúde, non poida asistir ao 
centro educativo por un período de tempo continuado menor ao 
requirido para a solicitude de atención educativa domiciliaria, o equipo 
docente correspondente (coordinado polo profesorado titor) elaborará 
unha proposta de actividades educativas. Esa proposta entregaráselle á 
nai, ao pai ou ás persoas titoras legais ou gardadoras dese alumnado, 
para a súa realización pola alumna ou polo alumno e posterior 
devolución ao mesmo equipo. 
A medida recollida no apartado anterior aplicarase, igualmente, a aquel 
alumnado que, por motivos de saúde, só poida asistir ao centro 
educativo unha parte da xornada escolar e nun tempo continuado 
superior aos cinco días lectivos. 
O alumnado ao que se refire este artigo contará co debido informe 
médico. Ese alumnado considerarase escolarizado a todos os efectos e 
as ausencias ao seu centro docente durante ese período de tempo, 
referidas no dito informe, entenderanse todas xustificadas. 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/17722
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ATENCIÓN EDUCATIVA A MOZAS EMBARAZADAS. 

 Os centros docentes deberán proporcionar ás menores embarazadas 
que cursen estudos de ensino obrigatorio e postobrigatorio a 
adecuación dos procesos de ensino e aprendizaxe ás súas necesidades 
durante o seu embarazo e nos dous anos seguintes ao parto, nos termos 
que estableza a consellería con competencias en materia de educación. 
 A menor de idade durante o proceso de xestación e, posteriormente, 
no caso de que se faga cargo da atención da súa filla ou fillo, terá 
dereito a ser autorizada, pola Administración educativa, para asistir 
intermitentemente ao centro en que está escolarizada, de acordo coas 
súas necesidades. Este dereito esténdese ao pai menor de idade que 
xustifique un comportamento de paternidade responsable. 
 

 
ACTUACIÓNS DO CENTRO: 

 Facilitar a transición primaria – secundaria: sesión de acollida do alumnado de 
primaria (no mes de maio). Recollida de información dos titores de 6º de 
primaria sobre as características e necesidades do alumnado que se vai 
incorporar o IES (coordinación entre os departamento de orientación primaria-
secundaria). 

 Avaliación inicial do alumnado utilizando un modelo de recollida de 
información no que se recollen as necesidades e características do grupo 
(anexo). 

 A principios de curso o Departamento de Orientación proporcionará ós titores 

información relativa ós alumnos que van a ser obxecto de medidas de  atención 

á diversidade . 

 Toma de decisións sobre as medidas de atención do alumnado. 

 Posta en funcionamento da Aula de convivencia entendida como un espazo de 
reflexión e axuda ante comportamentos disruptivos (o máis frecuente no noso 
centro). 

 Potenciación da acción titorial. Establécense sesións de coordinación semanal 
entre os titores de cada curso e a orientadora para deseñar as actividades do 
PAT axustándoas ás necesidades do grupo-clase. 

 Promover a implicación das familias. 
o  Ademais das entrevistas dos pais, nais ou titores legais cos titores/as, 

no noso centro estableceuse unha hora de titoría para que todo o 
profesorado poida reunirse coas familias do alumnado.  

o A principio de curso realízase unha reunión dos titores coas familias dos 
seus titorandos.  

o No caso de 1º de ESO e coa finalidade de facilitar a transición primaria-
secundaria, as familias reciben unha folla A3 coas tarefas mensuais que 
terá que realizar o seu fillo/a (exames, lecturas de libros, traballos, 
láminas…). 
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o As familias do alumnado de 3º de ESO reciben unha charla de 
orientación académica impartida pola orientadora sobre as decisións 
que teñen que tomar os seus fillos no seu futuro académico. 

o As familias son informadas das medidas de atención á diversidade que 
se aplican aos seus fillos (desde o dpto. de orientación elabóranse 
folletos explicativos acerca dos PDC e dos PCPI)  

PROGRAMAS E PLANS: PROA / PLAN DE ACOLLIDA ALUMNADO ESTRANXEIRO / PROGRAMA DE 

HHSS 

PROA: Acompañamento escolar fóra do horario lectivo. 
Descrición da actuación. 
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 materias. 
Destinatarios. 
Alumnado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria que presenta 
dificultades e problemas de aprendizaxe, así como aquel con desvantaxe educativa 
polo contorno sociocultural no que se desenvolve. 
Criterios para a selección: 

 Alumnado que está presentando dificultades para acadar os obxectivos do 
curso e as competencias básicas. 

 Alumnado con menos de 6 materias suspensas e que manifeste interese en 
superalas. 

 A familia ten que estar de acordo. 
Obxectivos. 
Potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar deste alumnado mediante: 

 a adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo; 

 o alento ao estudo, propoñendo formas de traballo eficaces; 

 a mellora en habilidades e actitudes asociadas á lectura; 

 a mellora da súa integración social, no grupo e no centro; 

 facilitar a integración no colexio ou instituto; 

 favorecer a transición do colexio ao instituto; 

 fornecer os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais. 

Está coordinado por un profesor do centro. 

PLAN DE ACOLLIDA ALUMNADO ESTRANXEIRO: 

 1ª Fase: Acollida no centro. 

ACTUACIÓNS COA FAMILIA E CO ALUMNO/A. 
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 Matriculación: o primeiro contacto que teñen as familias inmigrantes cos 

centros adoita ser a través do equipo directivo. Necesitan ser informados sobre 

o noso sistema educativo e coñecer o centro onde van a escolarizar aos seus 

fillos. Precisan información sobre servizos de transporte e comedor, horarios, 

espazos, material escolar necesario, atención específica ao alumnado 

inmigrante (aprendizaxe de idiomas, reforzos, agrupamentos etc), actividades 

extraescolares… Sempre que sexa posible, é mellor facilitar esta información na 

súa lingua e por escrito.  

 Entrevistas para a recollida de información sobre datos persoais e académicos: 

a súa escolarización previa e das súas habilidades básicas en lectoescritura, 

francés e /ou inglés e matemáticas (departamento de orientación 

/profesorado de PT, profesorado das distintas materias).  

  Avaliación inicial nas distintas materias se é posible a nivel de comunicación 

(departamento de orientación /profesorado de PT, profesorado das distintas 

materias).  

 Determinación do seu nivel de competencia en español e /ou galego e de 

posibles necesidades educativas específicas (departamento de orientación). 

 A adscrición ó curso e grupo farase tendo en conta a lexislación vixente (equipo 

directivo). 

 Coordinación cos Servizos Sociais do concello (equipo directivo / orientador/a/ 

asistente social). 

 Presentación do profesorado e compañeiros (equipo directivo/ orientador/a). 

 Elaboración dun plan de intervención. Aplicación de medidas de atención ao 

alumnado inmigrante. 

Organizativas:   

o  Grupo de adquisición de linguas. 

o Grupo de adaptación da competencia curricular. 

E/ou curriculares: 

o Reforzo educativo. 
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o Adaptacións curriculares. 

o Flexibilización de idade. 

(departamento de orientación, equipo directivo, profesorado). 

 Insistir coa familia na necesidade de manter contacto constante e frecuente co 

centro educativo, a través do titor ou titora, de xeito que estean informados 

sobre o proceso de adaptación ó centro do alumno/a, así como dos progresos 

que se van dando (titor/a). 

 Ó remate de cada trimestre a familia recibirá información por escrito sobre a 

evolución do se fillo/a referida a: nivel de adaptación, progreso nas linguas, 

competencia curricular, actitude cara a aprendizaxe e todas aquelas 

observacións que se consideren pertinentes.  

ACTUACIÓN CON TODO O ALUMNADO DO CENTRO. 

 Actividades favorecedoras da convivencia multicultural (dentro do 

PAT/departamento de orientación, titores/as, profesorado).  

 ACTUACIÓNS CONXUNTAS DO EQUIPO DIRECTIVO, DPTO. ORIENTACIÓN, 

TITOR/A E EQUIPO DOCENTE. 

No momento en que se vaia a incorporar un novo alumno/a ao grupo, sobre todo se 

esta incorporación se produce unha vez iniciado o curso, débese convocar unha 

reunión extraordinaria do Equipo Docente do grupo para pasarlles información e 

facilitarlle todos os datos dos que se dispón, de xeito que se poida establecer un plan 

de traballo, concretar as medidas extraordinarias a adoptar e as actividades a realizar 

nos primeiros momentos (seguindo o Plan de Acollida do centro). Orientacións sobre 

as actuacións do profesorado  

 2ª Fase: Acollida no grupo/clase (titor/a, profesorado, alumnado). 

Propostas de actividades de: 

 Presentación (saúdos en distintos idiomas e rótulos nas dependencias do 

centro).  
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 Realización dun percorrido polo centro e visitar as instalacións e dependencias 

que os alumnos/as vaian utilizar. 

 Establecemento do alumno/a titor/a que o/a acompañará nos primeiros 

movementos no centro e ó/á que poderá acudir en momentos de conflito ou 

necesidade.  

 Informar ao alumnado do lugar de procedencia do alumno/a inmigrante: 

localización no mapa, idioma, relixión … Propoñer actividades de coñecemento 

da cultura dos alumnos inmigrantes (sempre desde unha perspectiva positiva e 

de respecto). Pedir colaboración e darlles orientacións de cómo deben de 

comportarse con el/a (sen sobreprotexelo /a nin deixalo/a que se apañe por si 

mesmo/a).  

 Facilitar ao alumnado inmigrante información sobre: horarios (co grupo 

ordinario, do grupo para adquisición de lingua e do grupo para adquisición da 

competencia curricular se é o caso), vocabulario básico (no seu idioma e no 

noso), normas de clase (progresivamente), material de clase que debe de 

adquirir, etc.  

 Dentro do PAT incluír actividades que favorezan a convivencia e a resolución 
pacífica dos conflitos.  

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 

Poderiamos definir as habilidades sociais como aquelas condutas que as 
persoas emiten en situacións interpersoais para obter resposta positiva dos 
demais. Na medida en que unha persoa relaciónase de forma adecuada con 
outros, recibe reforzamento social positivo, o cal eleva a súa autoestima. Dito 
noutras palabras, as persoas con boas habilidades sociais, teñen máis alta 
probabilidade tanto de conseguir os seus obxectivos como de manter unha boa 
relación cos demais, feito que aumenta o sentimento de autoeficacia. 
Existen investigacións que relacionan os problemas no desenvolvemento das 
habilidades sociais durante a infancia e os desaxustes que se dan durante a 
idade adultos. As habilidades sociais poderiámolas ver como un elemento 
preventivo de problemas condutuais. O comportamento social adquírese a 
través da aprendizaxe nun proceso permanente de interacción co medio social. 
Con iso, sería interesante que as persoas lograsen un nivel de autonomía 
persoal que lles permitise a súa propia autoafirmación, así como actuar e 
comprender a interdependencia entre as persoas e o seu grupo social. 

 DESTINATARIOS 
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Alumnado de 1º /2º de ESO 

 OBXECTIVOS DO PROGRAMA 
O obxectivo xeral do programa de habilidades sociais é conseguir que os 
alumnos de 1º e 2º de E.S.O adquiran unha conduta social competente que os 
leve a relacionarse da forma máis efectiva posible tanto cos seus compañeiros 
como cos profesores e na relación cos demais en xeral. 
 Ante as características especiais que presenta este alumnado, consideramos 
que obxectivos específicos a conseguir deben ser 
· Proporcionar información sobre o que son as habilidades sociais e a 
importancia do seu uso e aprendizaxe. 
· Adestramento na habilidade de escoitar, facéndolles ver os beneficios de 
facelo, influíndo de forma positiva nas súas relacións cos demais 
· Adestramento na habilidade de negociar, poñerse de acordo, que lles 
proporcionará aos alumnos novos modos de previr conflitos.  
· Adestramento na habilidade de desculparse, facéndolles ver os beneficios de 
facelo, influíndo de forma positiva nas súas relacións cos demais. 
· Adestramento na habilidade de enfrontarse ás presións, o que lles 
proporcionará aos alumnos un maior afianzamento da súa personalidade. 

 ORGANIZACIÓN  
Este programa será desenvolvido dentro do PAT na hora de titoría. 
Os materiais son facilitados polo dpto. de orientación. A orientadora coordinará 
as actuacións nas reunións semanais cos titores. 
O titor/a será o encargado de implementalo na aula. 

 CONTIDOS 
-Coñecemento das habilidades sociais. 
-Conduta: pasiva, agresiva e asertiva. 
-A comunicación: iniciar e rematar conversas, saudar, desculparse, 
solicitar información, pedir un favor,… 
-Escoita activa. 
-As emocións. Vocabulario emocional. Empatía. 
-Autoimaxe. Percepción de nós mesmos. 
-Autoestima. 
-Cohesión grupal. Traballo en grupo. 

 METODOLOXÍA 
Todas a actividades tratásense con diferente técnicas e metodoloxía, as mais 
utilizadas serán: 

 - Dinámicas grupais: Remuíño de ideas, debates, xogos,… 
 - Técnicas de modificación de conduta: Modelado, Role playing… 
- Instrución e aleccionamento: teoría e material didáctico en xeral 
- Técnicas de avaliación inicial e final: test, cuestionarios, escalas… 

 Toda a metodoloxía esta enfocada a manter a atención do alumno por esa 
razón intentamos que todo teña o seu punto de diversión e xogo á vez que 
aprenden e desenvólvense nos problemas cotiáns. 

 AVALIACIÓN 
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A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso de xeito que poderá sufrir 
variacións ao longo da súa implementación. Recollerase a opinión tanto do 
alumnado como dos titores/as. 

 
5. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS E COS CENTROS 

ADSCRITOS 

 

Mantemos reunións trimestrais (a non ser que se precisen con maior 
asiduidade, a petición de calquera dos membros) cos/as orientadores/as do centros de 
primaria: 

-CEIP de Bandeira 

-CEIP de Silleda 

Antes de rematar o curso organízase unha reunión coas orientadoras dos 
Centros adscritos para informar do alumnado con NEE, ademais da elaboración de 
informes específicos de determinados alumnos/as que quedarán rexistrados no 
Departamento de Orientación do IES. 

 
No mes de maio, e para facilitar a transición ao IES, facemos unha Xornada de Acollida 

á que asiste o alumnado de 6º de primaria cos seus titores/as e as orientadoras. No Centro son 

acollidos polo Equipo Directivo e a orientadora. Despois da benvida entrégaselles un díptico 

con información relevante do cambio Primaria-Secundaria  e visitan as instalacións do instituto 

en grupos reducidos. 

 

6. CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS E COS DIFERENTES SERVIZOS 

EXTERNOS 

 
CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS 

A comunicación, intercambio de información e opinións sobre o alumnado, coas 
familias ten que ser constante e fluída para incidir no proceso educativo e orientador 
dos fillos e fillas. Por iso se levarán a cabo desde o dpto. de orientación: 

-reunións cos pais en gran - grupo ao inicio de 1º ESO e ao rematar 3º de ESO 
(orientación académica). 

-a través da web do centro. 
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-información impresa sobre orientación académica ao rematar 1º,2º,3º e 4º de 
ESO, nos dous cursos de Bacharelato, no PCPI, no PDC e ao inicio de 1º nos 
ciclos formativos de FP. 

 -entrevistas individuais, a petición do titor, equipo de docentes ou da familia. 

 -contémplase un horario de atención semanal a pais. 

 -a ANPA será un instrumento de colaboración nas diferentes actividades que se 
organicen no Centro. 

CANLES DE COLABORACIÓN COS SERVIZOS EXTERNOS DA ZONA 

A coordinación e integración de actuacións das diferentes Administracións e entidades 
irán encamiñadas a garantir a corresponsabilidade na tarefa educativa así como a 
planificación de recursos. 
 
Manterase contacto con Servizos Sociais, Centro de Saúde, Concello, CIM… e calquera 
outra entidade ou asociación para dar mellor atención ao alumnado, potenciando o 
establecemento de convenios de colaboración para a organización e desenvolvemento 
de programas e actividades que favorezan a diversidade, a interacción e inclusión nas 
aulas. 

Dende o DO estableceranse contactos con entidades como: Cruz Vermella, Querote +, 

Aspaym, Aspadeza, Cogami, Sergas (“Clases sen Fume”) … coa finalidade de ofertar 

actividades de interese que poidan facilitar a integración e a comprensión de 

determinados aspectos da diversidade que engloba o Centro. 

Impulsarase contacto con outras entidades do entorno que faciliten o 
desenvolvemento persoal do noso alumnado, a través de actividades transversais e/ou 
formativas. 

7. PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E / OU AUTORIZACIÓN DAS MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS. 

Todos os protocolos de actuación destas medidas extraordinarias pasan polo 
Departamento de Orientación que se encargará de avaliar ademais de acadar 
información da comunidade educativa e solicitar o apoio da familia. 
Nos anexos recóllense todos os protocolos de actuación cos que traballa o Centro 
 

Documentación en relación a: 
-  ACS 
- PROA 
- Exencións de segundo idioma estranxeiro (francés). 
- Programas de Diversificación Curricular 
- PMAR 
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8. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN. 

 

Ao inicio do curso escolar, elaboraranse o Plan Anual de Atención á Diversidade 

Anual que inclúe as necesidades específicas do alumnado do centro, os programas de 

intervención e as concrecións do Plan de Atención á Diversidade. 

Ao finalizar o curso escolar, o Departamento de Orientación na súa memoria anual 
informa sobre as súas actuacións, modificacións introducidas e o que é máis 
importante, das previsións para o curso seguinte. 
 
A avaliación efectuarase a dous niveis: 
 
▪ Avaliación dos resultados obtidos polo alumnado afectado polo plan: 

- Superación ou non dos obxectivos educativos. 
 
▪ Avaliación do plan propiamente dito: 

- Grao de cumprimento dos obxectivos plantexados para cada ano. 
- Medidas postas en marcha segundo o previsto en cada período. 
- Nivel de satisfacción.  

 
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. 
 
O proceso a seguir será o seguinte: 
 
– Análise e avaliación nas reunións de departamento. 
– Posta en común na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
– Elevación de conclusións e posibles modificacións no Claustro de Profesorado para o 
seu coñecemento. 
– Inclusión das valoracións na Memoria de Final de Curso, que, á súa vez, servirá de 
base para a Programación Xeral Anual do curso seguinte. 
 
Se as condicións do Centro se viran alteradas por calquera motivo durante o período 
escolar, procederíase a realizar as modificacións oportunas. 
 
A revisión do Plan de Atención á Diversidade realizarase a principio de curso, 
atendendo ás conclusións obtidas na avaliación e ás circunstancias existentes en dito 
momento. 
No proceso de avaliación, teranse en conta as achegas dos diferentes sectores 
implicados na súa aplicación e desenvolvemento. 
 


