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A IMPORTANCIA DE ENTENDER  A  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

A atención á diversidade debe comezar nos centros educativos. Des-

ta maneira os nenos, nenas, mozos e mozas acostúmanse a que esa é a 

forma adecuada de poder relacionarse con todas as persoas, sen im-

portar a súa condición. É necesario deixar de lado calquera tipo de 

marxinación (por culpa da raza, a clase, o xénero, a relación sexual ou 

algún tipo de discapacidade, etc). Non todas as persoas son iguais nin 

todas necesitan os mesmos recursos para poder avanzar na súa vida. 

A atención á diversidade é o conxunto de accións e medidas que 

ten como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes ca-

racterísticas e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motiva-

cións, intereses e situacións culturais e sociais de todo o alumnado 

(Decreto 229/2011 do 7 de decembro, artigo 3). 

Para que se produza a inclusión social tanto nas escolas como na vi-

da diaria, é necesario ter presente as características individuais de cada 

persoa e poder desenvolver un plan de actuación acorde a iso.  

Este novo concepto de escola (ESCOLA INCLUSIVA) baséase en 

que todo o alumnado sexa aceptado, recoñecido na súa singularidade, 

valorado e con posibilidades de participar na escola de acordo as súas 

capacidades. Unha escola inclusiva é aquela que ofrece a todos os 

alumnos e alumnas as oportunidades educativas e as axudas 

(curriculares, persoais e materiais) necesarias para o seu progreso 

académico e persoal.  

A inclusión é un indicador ou factor de calidade porque supón ga‐

rantir o dereito á educación de todo o alumnado. 
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Moito máis que clases: aprendizaxe transversal e interdisciplinar 
 

Ao longo deste curso académico, promovéronse de novo numerosas actividades 
complementarias e extraescolares e participouse tamén nunha serie de propostas 
educativas coas que se pretende contribuír á formación integral do alumnado, máis 
aló da aprendizaxe do currículo correspondente ao seu curso e nivel escolar.  

No marco do Plan Proxecta da Consellería de Educación, continuaron en activo o 
Donas de Si e o Quérote +. O primeiro deles ten como obxectivo principal visibilizar 
as achegas das mulleres á sociedade contemporánea, e xa leva cinco anos desen-
volvéndose neste instituto; o Quérote + aborda a educación emocional, ofrecendo 
asesoramento, formación e información en temas de autoestima, de educación afec-
tivo-sexual e convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de lecer. 

Dende novembro ata finais de abril parte do noso alumnado participou en Escola 
de Prensa, con artigos que se poden consultar na rede (algúns tamén saíron publica-
das en El Progreso ), e está a piques de saír unha nova edición de O Eco do Val. 

Entre as actividades complementarias houbo conmemoracións, charlas informati-
vas (algunhas delas en colaboración coa USC, dentro do programa A Ponte), exposi-
cións, obradoiros e recitais. As saídas extraescolares permitiron realizar visitas a 
museos, ás instalacións de distintas empresas e institucións, e asistir a espectáculos 
como concertos, teatro e proxeccións audiovisuais. Sen dúbida a de maior éxito foi a 
recente viaxe cultural a París organizada polo Departamento de Francés. 

Aínda que a maioría das actividades están dirixidas ao alumnado, tamén tivo lugar 
a reunión informativa para as familias ao comezo do curso e a xornada de acollida 
para o alumnado dos CEIP adscritos. 

A Biblioteca,  o Club de Lectura e o EDL promoveron actividades como “Abril de 
libros, maio de letras” ou a publicación da edición ilustrada polo noso alumnado do 
relato de E. Pardo Bazán, Las medias rojas, que nos levou a saír no Telexornal. 

Tamén se animou ao alumnado a participar en diversas convocatorias e concur-
sos; sabemos que son quen de facer grandes cousas, como demostrou a gañadora 
do II Concurso de Videopoemas da Casa Museo Manuel María, Sara Casanova.. 

Ademais, traballamos en colaboración cos concellos da contorna para apoiar a 

CANDIDATURA DO XEOPARQUE “MONTAÑAS DO COUREL” ANTE A UNESCO 

+ Info na nosa web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesquiroga 
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Abrazando a diversidade: cara a unha escola inclusiva  
 

Nos centros educativos reprodúcese a diversidade existente na socie-

dade, nas súas diferentes manifestacións:  

 Diversidade cultural: todas as 

persoas pertencen a culturas específi-

cas e son culturalmente distintas, pe-

ro aínda persisten actitudes de des-

prezo cara a certas culturas. 

 Diversidade de capacidades: cal-

quera persoa pode presentar determinadas capacidades nunhas fa-

cetas e nuns contextos, pero á vez, ter menos capacidades noutras. 

A escola inclusiva ten que enriquecer as súas propostas, as súas 

estratexias e os seus contextos, para que o alumnado de todo tipo, 

dende o de altas capacidades ao que presenta máis dificultades, 

poida aproveitar ao máximo as distintas etapas educativas para des-

envolver todo o seu potencial. 

 

+ Info no noso Facebook: https://www.facebook.com/ies.quiroga 

No presente curso académico este centro educativo estivo in-
merso nun plan de formación: “Escola inclusiva e atención á 
diversidade”. A través deste plan recibimos formación espe-
cializada e actualizada sobre unha adecuada atención á di-
versidade. Ademais, ao longo do curso o profesorado partici-
pamos nun grupo de traballo coa finalidade de elaborar ma-
teriais específicos para a mellora integral do alumnado favo-
recendo a súa inclusión no centro e na aula e a adaptación do 
currículo ás necesidades de todo o alumnado. 
A principios de xaneiro, os alumnos/as de 1º e 2º da ESO asis-
tiron en Ourense á proxección de “Vida” e do documental 
“Máis ca vida” de Rubén Riós, onde se amosa o mundo de 
posibilidades agochado tras da diversidade funcional. 

 

 Diversidade de medios socioeconómicos: os estratos sociais e 

económicos desfavorecidos constitúen un grao de risco moi impor-

tante.  Parten  dunha  desvantaxe  considerable  no  acceso  ao  sis-

tema educativo, e esta desvantaxe pode ser maior se a comunidade 

escolar non pon da súa parte todos os medios para que non fracasen 

escolarmente, tanto no acceso á educación, como na participación e 

no logro académico. 

 Diversidade de xénero: 

o xénero é o constructo so-

cial que amosa inxustas des-

igualdades que condicionan 

o presente e o futuro do 

alumnado. 

 Diversidade de orientación sexual: as persoas teñen distintas 

orientacións á hora de sentir e exercer a súa sexualidade. A falta de 

recoñecemento histórico desta diversidade, fai que parte do alum-

nado se sinta non incluído no centro escolar, e illado na sociedade 

en xeral. 
 

Teléfono: 982828274. Correo de contacto: ies.quiroga@edu.xunta.es 

Moitos dos conflitos presentes nas nosas aulas, xorden en re-
lación coa diversidade (cultural, física, sexual,….) de aí que 
sexa tan importante dotar o noso alumnado de estratexias 
eficaces para previr, na medida do posible, as devanditas si-
tuacións conflitivas e para resolvelas asertivamente. Debido a 
esta realidade, dende o noso centro participamos no progra-
ma “Quérote +” co alumnado de 3º ESO, para abordar de 
maneira práctica, dinámica e interactiva, contidos de interese 
para o desenvolvemento dos nosos mozos e mozas.  
Este grupo fai despois unha pequena introdución destas cues-
tións aos seus compañeiros e compañeiras de 2º da ESO.  


