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O PLAN XERAL DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE é o documento no que
se  concretan  as  actuacións  e  medidas  ante  a  diversidade  que  un  Centro
Educativo deseña e desenvolve para dar resposta  ás necesidades de todo o
alumnado.

A  atención  á  diversidade  é  un  dos  grandes  retos  de  todo  sistema
educativo  e  polo  tanto  de todo centro  escolar,  xa  que require  o  axuste  da
intervención  educativa  ás  necesidades  concretas  do  alumnado,  é  decir,  a
flexibilidade necesaria para adecuar a súa estrutura e organización ós cambios,
necesidades  e  demandas  sociais  e  as  diversas  aptitudes,  intereses  e
expectativas do alumnado.

Entendemos  a   ATENCIÓN  A  DIVERSIDADE  como  un  conxunto  de
accións educativas que tentan prever e dar resposta ás necesidades temporais
ou permanentes do alumnado. Entre eles ós alumnos e alumnas que requiran
unha  actuación  específica  derivada  de  factores  persoais  ou  sociais
relacionados  con  situacións  de  risco  e  desventaxe  social  e  cultural,  ao
alumnado de altas capacidades, aos que precisen adquisicións lingüísticas, aos
que  presentan  discapacidades  físicas  e  cognitivas,  ou  presenten
disfuncionalidade conductual, ou teñan importantes trastornos da comunicación
e da linguaxe, e en xeral aos que presenten un  desfase curricular significativo.

CONCRECIÓN ANUAL. Curso 2022-2023

A  partires  do  Plan  Xeral  de  Atención  á  Diversidade  realízase  unha
concreción anual na  que se recollerá a realidade cambiante que se presenta
en cada curso académico. 

No  presente  curso   2022-23,  debemos  ter  presentes  aínda  as
consecuencias  das  enormes  disfuncionalidades  acontecidas  nos  cursos
pasados pola pandemia. A supresión presencial da actividade académica e o
confinamento, que tanto afectaron ás institucións educativas e ao alumnado,
deixaron aínda un pouso difícil de superar.

Así, para o presente curso, propoñemos as seguintes actuacións:

A identificación e valoración das NEAEs:

- Avaliación  inicial.  Preceptiva  ao  inicio  da  etapa  de  Secundaria  e
fundamental no alumnado de nova incorporación.
 Nela farase un “vaciado” de datos que se teñan sobre o alumnado:
informes  previos,  rexistros  de  entrevistas,  valoracións
psicopedagóxicas recentes, análises cualitativos por materias que os
diferentes profesores e departamentos teñan deseñado ó respecto,
etc.  Coidarase  tamén que o alumnado co teña acceso  ao proceso
de  ensinanza-aprendizaxe  nos  diferentes  escenarios  que  poidan
prantexarse.



- Realizarase a Avaliación psicopedagóxica complementaria nos casos
nos que se requira.

Atención específica neste proceso ao alumnado  que é previsible que  por
diversas causas  presente NEAE  transitorias ou permanentes:

- Alumnado  desfavorecido  socioculturalmente  e  que  xa  presentase
desfases curriculares nos cursos precedentes.

- Alumnado que provén do exterior  con descoñecemento da língua ou
cunha competencia curricular non adecuada a súa idade e grupo de
referencia.

- Alumnado  con diagnóstico de  sobredotación intelectual.

- Alumnado con NEE asociadas a discapacidades físicas, psíquicas,
sensoriais,  e  graves  trastornos  de  personalidade  e  conduta.  Son
especialmente relevantes no noso caso  os alumnos que presentan
diversidade  funcional,  xa  que  o  IES  Rafael  Dieste  é  Centro
Preferente do alumnado con diversidade funcional motórica.

A Concreción dos Obxectivos a ter en conta co alumnado con NEAE

-  Relacionados  coa  prevención  e  as  medidas  de  carácter  ordinario:
Reforzo  Educativo  en  aula  ordinaria  nas materias  que  así  se  considere  e
adscripcións  aos  diferentes  agrupamentos  flexibles  segundo  contempla  a
normativa.

-  Relacionados coas medidas de  carácter extraordinario: Formalización
das Adaptacións Curriculares cando así  se requira  e apoio en aula ou ben
asistencia ás aulas de Específicas de  Apoio (PT) cando se determine.

Concreción de Medidas de Atención previstas 

-  A  medida de  atención  ordinaria  de  Reforzo  Educativo  (RE)  será
levada  a  cabo  polo  profesorado  de  cada  materia  cando  así  se
determine. Reflictirase no boletín de cualificacións correpondentes.

- Os agrupamentos previstos para o presente curso corresponderán ás
materias de L.Castelá, L.Galega, Inglés e Matemáticas en 1º e 2º de
ESO.  Será  adscrito  o  alumnado  según  a  vixente  normativa,
solicitarase  permiso  aos  país/nais/titores,  e  as  cualificacións
consignaranse con RE nos boletíns de avaliación correspondentes.

- ATENCIÓN  NAS  AULAS  DE  APOIO:  Básicamente   o  alumnado
atendido  na  aula  de  apoio  polo  profesorado  de  Pedagoxía
Terapeútica será o que  presente un importante desfase curricular,
que nos permita supoñer que esta medida non sería eficaz na aula



ordinaria debido ó enorme desfase  que presentan con respecto ao
grupo ordinario,  polo que  previsiblemente  deban  formalizárselle
ACIs,  se  é  que  non  contaron   xa  con  esa  medida  en  cursos
anteriores. Esta consideración figurará no informe psicopedagóxico
pertinente.

- De acordo cos departamentos correpondentes, a iste alumnado ao
que  facemos  referencia,  recomendaráselle  material  bibliográfico
específico para  cursar  as  materias instrumentais  e  ofreceráselle  a
posibilidade de adquisición diste material coa modalidade de “cheque
libros” que xestionará a secretaría do centro.

  
- O  IES  Rafael  Dieste,  ao  ser  un  IES  preferente  na  atención  aos

alumnos  con  trastornos  motóricos  proveerá  actuacións  e  apoios
específicos  ao  respecto:  apoio  instrumental  a  este  alumnado,
destrezas  específicas  no  uso  de  programas  adaptados  para  PC,
implementación de comunicación aumentativa  ou uso de sistemas
alternativos de comunicación, etc. 

- ADQUISICIÓN  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR  E  DE
APRENDIZAXE  DE  LÍNGUAS.  No  presente  curso,  ao  non  existir
disponibilidade  de  profesorado,  non  poderán   existir  istes  grupos
como tal,  pero  tratarán de  implementarse   medidas e apoios  ao
respecto.  Así,  cando  sexa  posible  integraránse  nalgún  grupo  de
apoio e proveeráselle de material bibliográfico e dixital (sobre todo no
caso  do  alumnado  que  chega  procedente  do  exrerior  con
descoñecemento das línguas),  derivaránse a recursos externos en
horario non lectivo (grupos de apoio nos centros cívicos e escolas
interculturais, etc.).  

Mecanismos de coordenación, seguimento e avaliación do plan

O  plan  de  Atención  á  Diversidade   someterase  a  un  PROCESO
CONTINUO de AVALIACIÓN FORMATIVA no que as actividades de avaliación
irán encamiñadas a : 

• Valorar en que medida se están acadando os obxectivos propostos.

• Mellorar  os  deseños da intervención aproveitando a retroalimentación
informativa para correxir e adaptar ditos deseños. 

Farase,  ao  respecto,  un  seguimento  destas  medidas,  nas  sesións
ordinarias de avaliación e nas extraordinarias que se precise convocar.

Ao final de curso considerarase unha serie de propostas de mellora para
vindeiros cursos.


