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 Anexo X: PAT (convivencia). 

� Dinámicas para mellorar o clima de aula. 

� Actividades para mellorar as habilidades sociais. 
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� INTERNET. 

 

 Anexos XI, XII e XIII: avaliación do plan. 

� Cuestionarios para: o profesorado, alumnado inmigrante e as súas familias. 
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I.- INTRODUCIÓN 

A chegada de alumnado de diferentes procedencias á nosa comunidade é unha 

realidade que nos obriga a repensar os Proxectos Educativo e Curricular de Centro, 

especialmente no que se refire ás medidas de atención á diversidade, tomando 

conciencia dunha pluralidade cultural e  introducindo cambios a nivel organizativo e 

curricular nos nosos centros. 

Este documento forma parte do Programa de Atención á Diversidade. Nel 

concrétanse un conxunto de actuacións a desenvolver no centro coa finalidade de 

facilitar o proceso de escolarización, adaptación e integración do alumnado inmigrante 

ao entorno escolar. 

O alumnado que vén doutros países á nosa comunidade forman un grupo 

heteroxéneo no que se dan diferentes características en función de: a idade cronolóxica, 

a similitude da súa lingua materna coa nosa, o nivel de escolarización anterior, o nivel 

de coñecemento do castelán da súa familia, as expectativas desta etc.. Así, o alumnado 

do norte de África presentan descoñecemento do idioma, distinta relixión e cultura, unha 

escolarización pouco menos que inexistente nos países de orixe e posiblemente unha 

competencia aceptable en francés. Nembargante un alumno/a da Europa do Leste pode 

presentar un nivel de escolarización maior, posiblemente coñeza algo de inglés, ten 

máis similitudes a súa lingua materna coa nosa polo que lle vai ser máis doado aprender 

as nosas linguas e , en moitos casos a súa relixión é a católica. Desde o centro temos 

que dar respostas individualizadas para atender a todas as necesidades específicas de 

cada un deles pois non todo o alumnado dun mesmo pais presenta idénticas 

características.  

Marco Legal : Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas 

de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro. 

Artigo 1º.-Considérase alumnado obxecto de medidas de atención específica 

aquel que reúna algunha das necesidades educativas seguintes: 

 Descoñecemento das dúas linguas oficiais, galega e castelá. 

 Desfase curricular de dous cursos ou máis. 

 Presentar graves dificultades de adaptación ó medio escolar por  razóns 

sociais ou culturais. 

Artigo 2º.-“A determinación das necesidades de cada alumno realizarase a través 

da avaliación inicial...” 
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Artigo 4º.-“As Delegacións provinciais da Consellería de Educación e O.U. 

avaliarán ...os recursos existentes e as necesidades ... co propósito de propiciar as 

dotacións necesarias...” 

Artigo 7º.- Medidas de atención escolar: 

 De tipo curricular: 

1. Reforzo educativo. 

2. Adaptacións curriculares. 

3. Flexibilización de idade. 

 De tipo organizativo: 

1. Grupos de adquisición de linguas. 

2. Grupos de adaptación da competencia curricular. 

Artigo 8.- “Os grupos de adquisición das linguas son agrupamentos flexibles que 

teñen por finalidade (...) o impulso dunha formación inicial específica nas linguas 

vehiculares do ensino (...). Esta medida estará dirixida, polo tanto, ó alumnado que 

descoñeza completamente ámbalas linguas oficiais de Galicia (...).O alumnado poderá 

formar parte dun destes grupos nun tempo máximo dun trimestre, se ben a inspección 

educativa pode autorizar a ampliación excepcional dese período.” 

Artigo 9º.- “O horario semanal máximo de pertenza a un grupo de adquisición das 

linguas será de 5 períodos lectivos no último curso da educación infantil, 10 no primeiro 

ciclo da educación primaria, 20 no segundo e terceiro ciclo e 24 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. Coa finalidade de facilitar a integración escolar e social do 

alumno, este permanecerá no seu grupo ordinario de referencia nas materias de 

educación física, música e educación plástica e visual, así como no período de titoría”. 

Artigo 10º.-“O profesorado encargado dos grupos de adquisición das linguas 

pertencerá preferentemente ás especialidades de tipo lingüístico”. 

         Artigo 11º.-“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 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 de dous ou máis 

cursos con respecto ó que lle correspondería pola súa idade. 
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Artigo 12º.-“O horario semanal máximo de permanencia nestes grupos será de 8 

períodos no segundo e terceiro ciclo de educación primaria, e de 10 na educación 

secundaria obrigatoria. (...) en ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo 

poderá abranguer a totalidade do horario semanal de cada unha das materias coas que 

coincide. 

Artigo 13º.-“Na ESO 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 principalmente as 

materias de carácter instrumental). 

Disposición adicional 3ª:”En ningún caso se producirá a incorporación do alumno 

nun curso inferior ós dous anteriores ó que lle correspondería por idade.”  

II.- CONTEXTUALIZACIÓN 

          O IES Pintor Colmeiro é un centro de recente creación (1998/1999). 

O alumnado é maioritariamente de procedencia rural e o sector produtivo mais  

forte é o gandeiro. 

 No centro traballamos ao redor de 500 persoas, entre alumnado, profesorado e 
 persoal non docente.  
       Impártense ensinanzas de: 
ESO 
Bacharelato nas modalidades de : 

� CIENCIAS E TECNOLOXÍA. 
� HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS. 

Ciclos Formativos de Grao Medio: 
� Comercio. 
� Condución de Actividades Físico– Deportivas no Medio Natural. 

Ciclos Formativos de Grao Superior: 
� Xestión Comercial e Márketing. 

Educación de Persoas Adultas: 
� Ensinanzas Básicas. 
� Graduado en Educación Secundaria. 
� PCPI. 
� Outras actividades de formación: Iniciación ás novas tecnoloxías para 

maiores de 18 anos. 
En canto á poboación inmigrante no noso centro, nos últimos anos estamos recibindo  
alumnado suramericano e romanés principalmente. 

 

III.- OBXECTIVOS 

Os centros educativos deben de aproveitarse da variedade cultural que o 

alumnado aporta para lograr un enriquecemento mutuo, sempre co obxectivo último de 

que o alumno/a se integre na sociedade, no sistema educativo e no  centro sen que teña 
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que prescindir da súa cultura de orixe, e ó mesmo tempo, facendo posible que todos 

aprendamos a convivir en contextos culturais diferentes, aceptando, respectando e 

enriquecéndonos dos aspectos positivos desta multiculturalidade. 

Establécense como obxectivos do plan os seguintes: 

1. Favorecer a implicación por parte de toda a comunidade educativa cara a 

educación intercultural, facéndoa posible a través da súa inclusión no PEC e 

nos distintos elementos que integran o PCC. 

2. Propiciar un clima de convivencia, respecto e tolerancia, potenciando os 

valores que a multiculturalidade aporta a toda a comunidade escolar. 

3. Axudar ó alumnado a que comprenda o funcionamento do centro, a que 

coñeza as normas, os espazos e a organización, a fin de que se integre 

plenamente nel e a que se adapte tamén a el o resto da comunidade 

educativa. 

4. Atender ás necesidades comunicativas do alumnado inmigrante. 

Atender ás súas necesidades curriculares nas distintas áreas. 

IV.- FASES – ACTUACIÓNS E DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

1ª Fase: Acollida no centro. 

ACTUACIÓNS COA FAMILIA E CO ALUMNO/A. 

 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 é mellor facilitar esta información na súa lingua e por 

escrito. Anexo I 

 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 ). Anexo II 

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

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

materias ). Anexo II 
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 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. 

o Adaptacións curriculares. 

o Flexibilización de idade. 

(departamento de orientación, equipo directivo, prof esorado ). 

 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. Anexo III 

ACTUACIÓN CON TODO O ALUMNADO DO CENTRO. 

 Actividades favorecedoras da convivencia multicultural (dentro do 

PAT/departamento de orientación, titores/as, profesorad o). Propostas (anexo 

IV). 

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 
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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 (anexo V). 

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). 

Anexo VI 

 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. Anexo VII 

 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). Anexo VIII. 

 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. Anexo IX. 

 Dentro do PAT incluír actividades que favorezan a convivencia e a resolución 

pacífica dos conflitos. Anexo X. 

 

V.- AVALIACIÓN DO PLAN DE ACOLLIDA 

Realizarase ó remate do trimestre nas sesións da Comisión de Coordinación 

Pedagóxica a través dos xefes de departamentos didácticos. O instrumento utilizado 

será o cuestionario e irá dirixido aos distintos implicados na elaboración e 

implementación do plan: familias, profesorado e alumnado. Anexos XI, XII e XIII. 
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REVISTAS: 

� Aula de Innovación Educativa, núm. 146 (las aulas de acogida)150 (están llamando a la puerta, 

¿abrimos?), 159 (prevención de la violencia). 

� Revista Galega de Educación, núm. 34 (Os inmigrantes en Galicia). 

� Cuadernos de Pedagogía, núm 361 (La interculturalidad hecha realidad). 

 

Páxinas WEB 

� http://www.aulaintercultural.org 

� http://www.educastur.es 

� http://edu.xunta.es 

� http://centros.edu.xunta.es/ieslagoadeantela/verficha.php?fic_id=272&ug=34 

� http://es.geocities.com/multimedia_matemáticas/cuentoarabe.pps 

� http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/babylon/_Inicio_/pg_marcos.htm 
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� http://www.edualter.org 

� http://www.educacionenvalores.org 

� http://www.sgep.org 

� http://portales.educared.net 

� http://www.educarm.es 

� http://web.educastur.princast.es 

� http://www.pnte.cfnavarra.es 

� http://es.wikibooks.org 

� http://www.contraclave.org 
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