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PLAN XERAL DE ATENCION A DIVERSIDADE DO CENTRO 

Este documento foi elaborado polo xefe do departamento de orientación conforme ás
directrices establecidas no Decreto 229/2011 do 7 de decembro (DOG do 21 de decembro
de 2011), polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes
da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na
Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

O Plan Xeral de Atención á Diversidade  (PAD) é ratificado cada curso escolar polo
Claustro do centro e, á proposta deste órgano, posteriormente é aprobado, tamén cada

curso, polo Consello Escolar, de acordo co establecido no punto 2 do artigo 11 do
Decreto mencionado. 



1. Xustificación baseada no contexto
O I.E.S. Salvaterra de Miño atópase situado na comarca do condado, no Concello de
Salvaterra, entre o val de Tea e a ribeira do Miño. Limita ó sur có río Miño, ó norte co
Concello de Ponteareas, ó Leste co Concello das Neves e montes de Paradanta e, polo
Oeste co Concello de Salceda de Caselas e Tui.

O Concello de Salvaterra de Miño ten unha superficie de 62,5 Km2 que abrangue a unha
poboación total aproximada no ano 2009 de 10.000 habitantes. Está constituido polas
seguintes parroquias: Alxén, Arantei, Cabreira, Corzáns, Fiolledo, Fornelos, Leirado, Lira,
Lourido, Meder, Oleiros, Pesqueiras, Porto, Salvaterra, Soutolobre, Uma e Vilacova, das
que procede a meirande parte do noso alumnado.

O I.E.S. Salvaterra de Miño catalógase como un centro de ensino público, dependente da
Consellería de educación e ordenación universitaria da Xunta de Galicia no que reciben
formación un colectivo de aproximadamente 420 alumnos/as (sen rematar)

O noso centro educativo, dado que é un centro que abriu as súas portas no curso 98-99
conta, entre outras, coas seguintes aulas específicas: aula de tecnoloxía, varias aulas de
informática, aula de plástica, aula de música, aula de audiovisuais, laboratorio de bioloxía
e xeoloxía, ximnasio, laboratorio de idiomas, biblioteca, etc. Contamos tamén con aulas-
materia e departamentos ou seminarios.

No IES Salvaterra de Miño impartiranse durante o presente curso académico 2017-18 as
ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), nos seus catro niveis, e os
Bacharelatos de Ciencias da Saúde e Humanidades e Ciencias Sociais. Contamos
tamén coa Formación Profesional Básica de Carpintaría e Moble (1º e 2º ), e un Ciclo de
Grao Medio de Soldadura e Caldereiría.

Temos no curso actual  un programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento de
dous cursos (para 2º e 3º de ESO) e un programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento de un ano en 3º de ESO.

O IES ten adscritos os centros educativos CEIP de Leirado, CEP Carlos Casares e o
CEIP Infante Felipe de Borbón do concello de Salvaterra de Miño. O CEIP Infante Felipe
xa contaba dende fai anos con Dpto. de Orientación propio e un xefe de Departamento. O
CEIP de Leirado e o CEP  Carlos Casares contan dende o curso 2007-08 cunha
orientadora compartida para os dous centros (con Departamento de Orientación de seu)
que ten adscritas as escolas de educación infantil do CRA As Lagoas, tamén do concello
de Salvaterra de Miño. O departamento de orientación do IES coordinará, na medida do
posible, o plano de actuacións  destes departamentos tendo como ferramenta
fundamental a reunión trimestral que facemos no instituto. Asemade contribúe con
préstamo de material aos centros que o solicitan, neste intre a orientadora compartida  ten
material do noso I.E.S.

O Concello de Salvaterra de Miño no que está situado o IES pódese definir como un
municipio rural coa poboación moi dispersa  e con recursos socioculturais cativos. Estas
son variables que se deben considerar á hora de analizar as necesidades educativas que
presenta o alumnado, xa que en moitas ocasións veñen condicionadas polo baixo nivel
sociocultural da familia de procedencia, a dificultades por mor da dispersión xeográfica
das relacións sociais cos iguais fóra do que son as horas lectivas e o difícil acceso a
recursos culturais como bibliotecas, etc. 

O total de alumnos e alumnas matriculados no IES neste curso é de 420 (non está
completa). 



A poboación escolar é, polo tanto, moi heteroxénea e con características diferenciais que
o Plan de Atención á Diversidade e demais documentos do centro deben ter en conta.

Considerando que un dos obxectivos prioritarios da atención á diversidade é a
personalización dos procesos de ensino, tentarase dar a resposta educativa máis
axeitada as diferentes necesidades que presenta o alumnado e igualmente se partirá dun
modelo de intervención que teña como liña fundamental de traballo a prevención e a
atención temperá das diferentes dificultades, sempre en función dos recursos cos que
contamos no IES.

Nos centros adscritos de Educación infantil e primaria  prestarase especial atención, na
medida do posible, aos procesos de adquisición das aprendizaxes instrumentais básicas,
así como ao fomento da autonomía do alumnado cara ás técnicas de traballo
intelectual.

En secundaria atenderase o desenvolvemento social e persoal do alumnado ademais de
incidir igualmente nas técnicas de traballo intelectual e  nas actividades de orientación
académica e profesional. 

As  actividades de tipo preventivo van dirixidas ó conxunto da poboación escolar e no plan
 de atención á diversidade e de orientación consideraranse igualmente aquel alumnado
que por diversas razóns presente necesidades educativas especiais derivadas de
condicións desfavorables así como aquel alumnado de altas capacidades. Para  este fin
tanto no IES como nos centros adscritos cóntase con diversos recursos materiais e
humanos como as aulas de apoio e as profesoras de pedagoxía terapéutica, de audición
e linguaxe ademais do profesorado das diferentes áreas e materias e o profesor
especialista en psicoloxía e pedagoxía.

Na organización do Plan de atención á diversidade e da orientación para o curso 2015-16
tratarase, en resumo, de dar resposta ás necesidades e prioridades detectadas e/ou
demandadas pola comunidade escolar. Intentarase integrar as actividades do
departamento de orientación na dinámica ordinaria do centro, tentando que as funcións e
competencias deste departamento sexan coñecidas, ó remate do curso, por todos os
membros que compoñen a comunidade educativa. 

Pensamos que coa LOMCE varía o compromiso do sistema educativo é establecer unha
educación de calidade para todo o alumnado, equidade na educación que garanta a
igualdade de oportunidades e o esforzo compartido por todas as persoas que compoñen a
comunidade educativa. O departamento de orientación fará que se manteñan eses
obxectivos ou finalidades básicas con especial atención as medidas de atención á
diversidade por ser unha necesidade de todo o alumnado e de todas as etapas
educativas, converténdose, polo tanto, no principio reitor da nosa actividade.

Tamén dende o noso departamento teremos moi en conta o pleno desenvolvemento da
personalidade e das capacidades afectivas do alumnado, a transmisión dos valores que
favorezan a prevención de conflitos e resolución pacífica dos mesmos, a liberdade
persoal, a responsabilidade, a tolerancia, a igualdade e a xustiza, que son os que
constitúen a base da vida en común dentro dos principios democráticos de convivencia.

Unificando todos estes principios e buscando que se convertan nunha realidade,
destácase a importancia de concibir a formación como un proceso permanente que se
desenvolve durante toda a vida; polo tanto é imprescindible incrementar a flexibilidade
para permitir o tránsito da formación ao traballo e viceversa. 

Dende o curso 2008-09 xa temos en conta na planificación do D.O o traballo por
competencias tamén á hora de atender á diversidade do alumnado, neste curso temos en
conta as sete competencias propostas pola LOMCE. 



Na actualidade, no ensino secundario temos alumnado cada vez máis diverso e
heteroxéneo, debido á ampliación da escolarización obrigatoria ata os 16 anos e á
inclusión dun colectivo ata fai uns anos ausente neste tramo educativo, como é o caso do
alumnado con necesidades educativas especiais. En termos xerais, nesta etapa
educativa, o alumnado pódese agrupar, entre outros, en varios grupos ou colectivos:

1. Alumnado que cursa de maneira ordinaria a etapa pero que posúen distintos intereses
e opcións académicas e profesionais.
2. Alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe transitorias en determinados
momentos ou materias curriculares.
3. Alumnado cun importante retraso global da escolaridade e/ou con dificultades de
aprendizaxe significativas en varias materias.
4. Alumnado que presenta condicións persoais de discapacidade sensorial, motora ou
mental.
5. Alumnado con problemas de comportamento, en xeral.
6. Alumnado que posúe altas capacidades intelectuais.

A atención á diversidade constitúe así un mecanismo de axuste da oferta educativa ás
capacidades, intereses e necesidades do alumnado que actúa como elemento
compensador das desigualdades en educación, polo que constitúe o principio
complementario da comprensividade curricular e un instrumento básico para a
constitución dunha escola inclusiva. Este verdadeiro compromiso social, enfatizado polas
sucesivas Leis Orgánicas que se teñen promulgando nos últimos anos, obriga ás
institucións escolares e ás comunidades educativas a responder a un dos principais retos
que ten o noso sistema educativo: a resposta educativa á diversidade.
O IES Salvaterra de Miño escolariza maioritariamente alumnado procedente do CEP
Carlos Casares de Alxén, do CEIP Infante Felipe de Borbón de Salvaterra e do CEIP
Leirado de Leirado, centros adscritos ao IES, e unha pequena minoría de alumnado
procedente de Salceda de Caselas que vai medrando curso a curso.Tamén temos
alumnado procedente de concellos limítrofes como Ponteareas que veñen, principalmente
a cursar o ciclo formativo de grao medio de Soldadura e Caldeiraría. 
A meirande parte do alumnado provén dun entorno rural, cun nivel socio-cultural baixo e
medio-baixo. O Decreto 120/1998, do 23 de abril, regula a orientación educativa e
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

 

 

 

 



Marco normativo básico

• O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación no seu artigo 11 expón que será o DO o responsable de
elaborar o Plan Xeral de Atención á Diversidade, que formará parte da
Programación Xeral Anual, de acordo coas directrices da comisión pedagóxica e
as achegas dos departamentos didácticos que trasladarán ao equipo directivo e
que será aprobado no Consello Escolar por proposta do Claustro.

• Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

• RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento,
no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño,
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 11. Integración de materias en ámbitos de coñecemento no
primeiro curso de educación secundaria obrigatoria

1. O artigo 18 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, determina que os centros 
docentes poderán agrupar as materias do primeiro curso en ámbitos de 
coñecemento, coa finalidade de facilitar o tránsito do alumnado entre a 
educación primaria e o primeiro curso da educación secundaria obrigatoria.
2. Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos, os estándares 
de aprendizaxe avaliables e os criterios de avaliación de todas as materias 
que se agrupan, así como o horario asignado ao conxunto delas. Esta 
agrupación terá efectos na organización das ensinanzas, pero non nas 
decisións asociadas á avaliación e á promoción.
3. A adopción desta medida non condiciona todos os grupos do nivel, nin 
tampouco
obriga a agrupar todas as materias en ámbitos.
4. A constitución destes agrupamentos requirirá autorización expresa do 
servizo provincial de Inspección Educativa.



No Decreto 229/2011, do 7 de decembro, se específica no capítulo I do título
preliminar establece os principios e fins do sistema educativo; entre os principios
que o inspiran destacan a calidade da educación para todo o alumnado; a
equidade, a inclusión educativa e a non discriminación; a concepción da
educación ao longo de toda a vida; a flexibilidade para adecuar a educación á
diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado; a
orientación educativa e profesional do estudantado; o esforzo compartido por
alumnado, nais, pais ou titores e titoras legais, profesorado, centros,
administracións, institucións e o conxunto da sociedade, e a autonomía para
establecer e adecuar as actuacións organizativas e curriculares. Mediante eses
principios trátase de conseguir o éxito escolar de todo o alumnado.

No propio título II da referida lei, dedicado á equidade na educación, establécese
que as administracións educativas disporán os medios necesarios para que todo o
alumnado alcance o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e
emocional, asegurando os recursos necesarios para que o alumnado que requira
unha atención educativa diferente á ordinaria poida acadar o máximo
desenvolvemento posible das súas capacidades, así como os obxectivos
establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos. Igualmente,
disponse que as administracións educativas establecerán os procedementos e
recursos precisos para identificar de forma temperá as necesidades educativas
específicas do alumnado. A atención integral deberá iniciarse desde o momento da
identificación e tendo como principios a normalización e a inclusión, e que, para
facer efectivo o principio de igualdade no dereito á educación, desenvolverán
accións de carácter compensatorio en relación coas persoas, grupos e ámbitos
territoriais que se encontren en situacións desfavorables, tratando de evitar as
desigualdades derivadas de factores sociais, económicos, culturais, xeográficos,
étnicos ou doutra índole. A diversidade, pois, é unha realidade social, e, polo tanto,
unha realidade en cada centro educativo; realidade derivada da singularidade
biolóxica, psicolóxica, social e cultural de cada alumna e cada alumno, da
singularidade de cada familia e de cada unha das profesoras e dos profesores,
tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa no seu
conxunto. E a resposta educativa a esa diversidade debe concretarse en cada un
dos proxectos educativos, en cada unha das ensinanzas, na coordinación docente,
na personalización da educación de cada unha das alumnas e alumnos, nos
recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en todo o
que contribúa ao máximo desenvolvemento persoal e social do alumnado e á súa
preparación para convivir e participar, de forma autónoma, nunha sociedade
democrática.

Concíbese a atención educativa á diversidade como o conxunto de medidas e
accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes
características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e
intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e
accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas
curriculares e organizativas que teñan en conta a pluralidade de todas e cada unha
das alumnas e alumnos. O obxectivo educativo de conseguir que todas as persoas
acaden o máximo desenvolvemento persoal e social posible require que se lles
facilite unha educación adaptada ás súas singularidades, que se lles garanta unha
igualdade efectiva de oportunidades e que se lles ofrezan os recursos necesarios,
tanto ao alumnado que o precise como aos centros en que se escolariza. E sendo
isto necesario para a totalidade do alumnado, máis nos casos daquel que presenta



necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, altas
capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativo ou unhas
condicións persoais ou de historia escolar moi desfavorables. A atención deste
alumnado, considerado con necesidade específica de apoio educativo na Lei
orgánica 2/2006, de educación, deberá axustarse, entre outros, aos principios de
normalización de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de prevención e
de atención personalizada. En consecuencia, ningunha circunstancia persoal ou
social pode ser motivo de discriminación á hora de organizar a atención educativa
do alumnado, polo que os centros educativos deberán ofrecer unha resposta que
compense as diferenzas individuais de todas as alumnas e alumnos, no marco dos
principios de normalización e inclusión e desde a consideración da diversidade
como un elemento enriquecedor para o conxunto da sociedade. 
Xa se recolle no preámbulo da citada Lei orgánica 2/2006, que a educación «é o
medio máis adecuado para garantir o exercicio da cidadanía democrática e un
instrumento de mellora da condición humana e da vida colectiva». Nas conclusións
do Consello da Unión Europea do 12 de maio de 2009 acórdase, entre outras
cousas, que a cooperación europea no ámbito da educación e da formación ata
2020 se deberá situar nun marco que recolla os seguintes catro obxectivos
estratéxicos:
a) Facer realidade a aprendizaxe permanente e a mobilidade dos educandos. 
b) Mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación.
c) Promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa.
d) Incrementar a creatividade e a innovación, incluído o espírito empresarial, en
todos os niveis da educación e da formación. 

Este decreto establece unha relación de complementariedade co que, sobre a
atención á diversidade, regulan os decretos da Comunidade Autónoma de Galicia
que establecen a ordenación xeral das ensinanzas non universitarias, así como co
establecido, entre outras normas, na Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración
social dos minusválidos; na Lei orgá nica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección
xurídica do menor; na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal; na Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de
oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con
discapacidade; na Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres
e homes; na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade
penal dos menores; na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero; na Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola
que se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio
á comunicación oral das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordo-
cegas; na Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de
apoio á muller embarazada; no Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre
entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados
membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo; no Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se
establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do
segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación
secundaria; no Decreto 120/1998, do 28 de abril, polo que se regula a orientación
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia; no Decreto 30/2007,
do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes
sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; e na Convención do 13 de decembro
de 2006 sobre os dereitos das persoas con discapacidade.



2. Identificación e valoración das necesidades 

A recollida de información necesaria para a identificación do alumnado con necesidades
educativas de apoio ou reforzo, así como doutras medidas de atención á diversidade
recollidas neste plan, farase a través de:

a) Recollida de Información dos CEIP adscritos: 

Ao longo do curso o departamento de orientación manterá reunións trimestrais cos
responsables de orientación das escolas adscritas antes nomeadas co obxectivo de
recoller información do alumnado que previsiblemente se vaia incorporar ao noso IES
para facilitar a continuidade na progresión da acción educativa, integrar a todo o
alumnado no seu novo grupo e na dinámica do centro e conseguir dar respostas
axeitadas a aquel que poida requirir dun apoio especial. Manterase contacto tamén
contacto co departamento de orientación do IES Pedras Rubias. Recollerase información
en torno a:

• Factores do ambiente socio-familiar do alumnado que poden estar influíndo no seu
rendemento académico.

• Antecedentes académicos.

• Hábitos de estudo e traballo na aula.

• Competencias do alumno/a.

• Detección de dificultades de aprendizaxe.

• Integración do alumno/a.

• Informes psicopedagóxicos previos.

• Existencia de necesidades educativas especiais.

• Medidas de atención á diversidade aplicadas.

• Existencia de dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe que impliquen
medidas  de atención á diversidade que supoñan a exención da segunda lingua
estranxeira en 1º de ESO.

b) Sesións de avaliación:

• Avaliación Inicial:  Ao comezo do curso escolar realizarase a avaliación inicial en
cada un dos cursos de ESO, nas que se recollerá información sobre:

a) Nivel de competencia curricular de cada área

b) Integración no grupo-clase e no centro

c) Axustes das medidas educativas propostas 

d) Aspectos organizativos de aula

• Realizaranse tres sesións de avaliación coincidindo cos tres trimestres do curso:
primeira, segunda e terceira avaliación, esta última coincidirá coa avaliación
ordinaria. En setembro realizarase unha sesión de avaliación extraordinaria na
ESO e no Bacharelato.



c) Xuntanzas de nivel: Realizaranse quincenalmente reunións do profesorado titor de
cada nivel co xefe de estudos e co xefe do departamento de orientación. Nestas reunións
farase o seguimento da evolución académica do alumnado e do desenvolvemento do Plan
de Acción Titorial . 

d) Reunións do equipo docente: Ademais das preceptivas xuntas de avaliación
realizaranse sempre que se considere necesario para unha mellor coordinación do
profesorado do grupo.

e) Revisión de informes e informacións varias que se elaboraran no centro de
procedencia. Nos casos que se considere oportuno, baixo demanda e co acordo da
familia, o departamento de orientación en colaboración co profesorado realizará as
avaliacións psicopedagóxicas e informes pertinentes. 

f) Coordinación e seguimento dos casos que o requiran cos Servizos Sociais do
concello, Centro de Saúde e outras institucións ou asociacións.

3. Determinación das actuacións
Os obxectivos deste PAD inspíranse nos principios contemplados na LOE, no Título
Preliminar, Capítulo I, e, por suposto, na LOMCE e no Decreto 229/2011, do 7 de
decembro: 

a) A calidade da educación para todo o alumnado, independentemente das súas
condicións e circunstancias.

b) A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a
non discriminación e actúe como elemento compensador das desigualdades
persoais, culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de
discapacidade.

c) A flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses,
expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimentan
o alumnado e a sociedade.

Actuacións dos centros docentes.

No marco das actuacións destinadas a adecuar a resposta educativa á diversidade, os
centros docentes deberán: 

1. Tomar as decisións e adoptar as medidas que optimicen a acción educativa, respondan
ás necesidades do alumnado e contribúan á consecución das competencias e dos
obxectivos das diferentes etapas e ensinanzas.
2. Deseñar e poñer en práctica accións preventivas e de detección temperá, garantindo
un tratamento educativo personalizado e adaptado á realidade de cada alumna e de cada
alumno. 
3. Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas decisións de
carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro.
4. Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e organizativo para
promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas diferenzas. 
5. Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar resposta ás
necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con necesidade específica de
apoio educativo.



Obxectivos básicos:

1. Dar respostas educativas, organizativas e curriculares, adaptadas ás diversas
características individuais que presenta o alumnado referidas a capacidades,
motivacións, intereses, estilos ou ritmos de aprendizaxe.

2. Recoñecer e respectar as peculiaridades e necesidades do alumnado, no
convencemento de que estas son diversas e esixen unha resposta personalizada.

3. Previr, detectar e avaliar as necesidades educativas do alumnado do centro
derivadas dos distintos factores que causan a diversidade de condicións persoais,
dispoñendo os instrumentos e estratexias máis adecuadas: avaliación ordinaria e a
avaliación psicopedagóxica, se fora necesaria, e propoñer, no seu caso, as
medidas educativas ou a modalidade de escolarización máis adecuada a través do
ditame de escolarización.

4. Previr o abandono do sistema educativo, a inadaptación ou fracaso escolar.
5. Asesorar ao alumnado, profesorado e familias no proceso de ensinanza-

aprendizaxe para garantir unha resposta educativa personalizada e especializada.
6. Prestar os reforzos e apoios especializados a aquel alumnado que o requira. 

4. Medidas para a atención á diversidade

4.1 Medidas Ordinarias

No marco deste decreto, considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade
todas aquelas que faciliten a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración
significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto
sociocultural dos centros educativos e ás características do alumnado. Estas medidas
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 consecución dos obxectivos e competencias establecidas nas diferentes
ensinanzas. 

 Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensinanza, entre
as medidas ordinarias de atención á diversidade inclúense:

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos,
espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado.

A dirección do centro determinará os agrupamentos de alumnado nos diferentes niveis
seguindo dentro do posible criterios de carácter pedagóxico e organizativos en función
das necesidades do alumnado e da dispoñibilidade de recursos materiais e persoais.
Todas as aulas están dotadas de diversos medios técnicos (proxector e ordenador) para
facilitar o uso de recursos didácticos que requiran medios audiovisuais, con acceso á rede
e a materiais informáticos. Ademais, as aulas do centro están organizadas como aulas de
materia dos diversos departamentos.  Os grupos de reforzo, os agrupamentos e grupos
de mellora asisten a aulas máis pequenas e doutras características, nalgún caso.
Algunhas delas, como nomeaba, están organizadas en función das características das
ensinanzas que se imparten (PMAR) e dotadas de recursos complementarios como
pizarra dixital ou tabletas, por exemplo. Tamén contamos cunha aula de apoio con
material adaptado e recursos técnicos e didácticos para atender o alumnado con
necesidades específicas de aprendizaxe. 



b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado

Os departamentos determinarán nas correspondentes programacións didácticas as
competencias, os obxectivos e contidos básicos da materia que constituirán a base para
determinar e realizar os reforzos tanto na aula con todo o alumnado como a nivel
individual ou en pequenos grupos de reforzo. Desta maneira cada profesor na súa aula,
en función do nivel de competencia curricular e dificultades do alumnado, poderá priorizar
obxectivos e/ou modificar a secuencia de consecución dos mesmos atendendo aqueles
criterios de carácter funcional, relacionados co desenvolvemento das competencias
básicas e que Ile permitan ao alumno/ a unha maior autonomía na aprendizaxe. Tamén
permite priorizar actividades e bloques de contidos básicos, seleccionar aqueles de
carácter máis funcional e interdisciplinar e precisar os contidos mínimos de cada unidade
didáctica tendo en conta as circunstancias e o contexto dun alumn@ individual ou dun
grupo. Entre os requisitos que deben cumprir as programacións didácticas deberán ter en
conta as características de todo o alumnado ao que vai dirixida (nivel de competencia
curricular, estilo de aprendizaxe, necesidades educativas especiais existentes,
motivacións ou intereses do alumnado). Tamén atenderán as características individuais e
aos recursos materiais dos que se dispón e serán flexibles, permitindo a creatividade así
como a retroalimentación das mesmas.

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

Tamén se deben establecer as directrices xerais a seguir polo profesorado da materia no
referente á metodoloxía, ás formas de coordinación e ás modalidades de agrupamento na
planificación das actividades, elixindo en función do tipo de tarefa e o estilo de
aprendizaxe do alumnado a modalidade de agrupamento máis axeitada en cada
momento: traballo individual, traballo en parella, traballo cooperativo ou titoría entre iguais
utilizando as técnicas de grupo máis axeitadas en función dos obxectivos e contidos, do
tipo de actividade, da organización dos espazos e dos recursos técnicos e materiais
dispoñibles.A LOMCE dispón que na organización de distintos grupos terase en conta o
criterio de heteroxeneidade e fomentarase a inclusión de metodoloxías cooperativas nas
programacións dos distintos departamentos como medidas inclusivas de todo o
alumnado. Fomentarase a titoría entre iguais como metodoloxía colaborativa entre
compañeiros e compañeiras de grupo. A aprendizaxe por proxectos impulsarase coa
coordinación entre os distintos departamentos e dentro dos equipos docentes de cada
grupo. Neles prestarase especial atención á participación do alumnado con necesidades
educativas especiais. No centro levamos, por parte dalgún profesorado voluntario, un par
de cursos desenvolvendo unha experiencia cooperativa co alumnado de 1º de ESO. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación

En cada momento o profesorado, tendo en conta as características e dificultades do
alumnado, e para a consecución de determinadas competencias e/ou obxectivos, pode
variar a temporalización na realización das actividades, modificando e flexibilizando estas
para que sexan variadas, motivadoras e con diverso nivel de dificultade. Do mesmo xeito
sería convinte ter en conta a modificación dos tempos na avaliación nos casos e
contextos que así o requiran (alumnado con TDAH, TEA, discapacidade visual). 



Nestes casos que se considere necesario, dadas as características motóricas, psíquicas
ou sensoriais do alumnado, así como outras dificultades como o dominio da lingua
vehicular en caso de alumnado estranxeiro, adaptaranse os tempos, instrumentos  e
procedementos de avaliación. Co mesmo motivo, deberíanse modificar as formas de
valorar os progresos e a aprendizaxe do alumnado, sobre todo cando se presentan
dificultades e atrancos. Tamén pode resultar relevante a selección de técnicas e
instrumentos de avaliación variados que permitan diferentes soportes adaptados para
cada caso e dependendo do contexto de aprendizaxe. 

e) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á
mellora da convivencia

Recollidas no Plan de Convivencia do centro.

f) Desdobramentos de grupos

O desdobre consiste en dividir un curso en dous grupos seguindo aqueles criterios que
estableza a xefatura de estudos e, pensamos, o departamento da materia
correspondente. Esta medida favorece unha atención máis personalizada ao baixar a
ratio, o que permite reforzar a aquel alumnado con dificultades de aprendizaxe realizando
modificacións de carácter metodolóxico  (agrupamentos, traballo cooperativo, planificación
máis flexible de actividades, maior utilización de materiais e recursos didácticos ou variar
técnicas e instrumentos de avaliación. O desdobre é recomendable nos primeiros cursos
ou en grupos con elevado número de alumnado ou pola alta concentración de alumnado
repetidor e/ou con dificultades de aprendizaxe. Esta medida dependerá dos recursos
persoais do instituto e da decisión da dirección, pero é idónea nas materias de carácter
máis instrumental, idiomas estranxeiros ou en materias que comporten traballo de taller. 

g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria

A finalidade destes apoios será reforzar de forma prioritaria as técnicas instrumentais
básicas (comprensión e expresión oral e escrita, vocabulario, cálculo e resolución de
problemas) correspondentes ás materias onde atopa máis dificultades e, por suposto nas
instrumentais adicándolle máis tempo ao alumnado, mellorando as axudas didácticas
(máis actividades e material apropiado, propostas metodolóxicas adaptadas ao estilo de
aprendizaxe) e un seguimento individualizado para que cada alumno/a poida acadar as
competencias básicas e os obxectivos da materia. 

h) Programas de enriquecemento curricular

Nas programacións de cada materia, os departamentos deberán contemplar a inclusión
de obxectivos, contidos e planificar actividades de ampliación ou enriquecemento para
alumnado con bo rendemento escolar e/ou altas capacidades. Os departamentos, en
función dos criterios de organización e da dispoñibilidade de recursos persoais,
determinarán se é posible reservar algun tempo (xa que horas complementarias é case
imposible) para atender as necesidades de ampliación de currículo deste alumnado con
alto rendemento académico. Tamén se animará e estimulará (todo o profesorado )a este
alumnado para que participe naqueles concursos ou actividades que respondan ás súas
necesidades, intereses e que fomenten a motivación por ampliar a formación e seguir
aprendendo. 

i) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas

Para alumnado que: 
• Curse 1º de ESO e que accedese dende E. Primaria por imperativo legal
• Repita 1º de ESO 
• Promocione a 2º de ESO sen superar todas ou algunha das áreas instrumentais
• Repita 2º de ESO



Estes programas estarán baseados nos mínimos esixibles das áreas e suporán  atención
personalizada para lograr o grao de dominio suficiente expresado nos ditos mínimos.
Quen curse Programas de Recuperación poderá quedar exento de cursar a materia de
2ª Lingua estranxeira. 
En función, cada curso escolar, da organización dos grupos e profesorado.

j) Programas de recuperación

Alumnado destinatario: alumnado que promociona a 2° ESO coas materias instrumentais
superadas e outras materias pendentes. Cando o departamento correspondente conte
con profesorado que non teña o seu horario lectivo completo, poderase establecer un
programa para a recuperación das aprendizaxes das ditas materias.  

Estes programas estarán baseados nos mínimos esixibles do curso correspondente e a
súa avaliación corresponderalle ao profesorado que imparta o dito programa.

Quen curse Programas de Recuperación poderá quedar exento de cursar a materia
de 2ª Lingua estranxeira. 

k) Programas específicos personalizados

O Decreto 133/2007, que regula a ESO, recolle que os proxectos educativos de centro
contarán con plans específicos para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo
curso.
A Circular 8/2009, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para
o alumnado de ESO, establece que o alumnado repetidor de todos os cursos de ESO,
seguirá un programa específico personalizado, orientado á superación das dificultades
comunicadas polo seu profesorado titor do curso anterior no Informe de avaliación final,
establecido no art. 14º da Orde 21 de decembro de 2007, e considerando a información
obtida no proceso da avaliación inicial, segundo o establecido no art. 4º da orde
anteriormente citada.
Os programas específicos serán elaborados  polo departamento da área ou materia
correspondente e deberán incluír actividades de aprendizaxe para realizar semanalmente.
En 1º e 2º de ESO deberán contemplar, ademais, a posible incorporación deste alumnado
a un programa de reforzo das áreas instrumentais ou de recuperación doutras áreas, se
os houbera no centro. Nese caso este alumnado quedaría eximido da realización do
programa específico personalizado na dita área.

Corresponderalle ao profesorado que imparta cada área ou materia facer o seguimento de
cada alumno ou alumna na realización das tarefas propostas polo departamento e
comunicarllo ao profesorado titor, quen deberá facelo chegar ás familias para o seu
coñecemento e colaboración. O informe facilitarase (a poder ser en formato electrónico) e
cumprimentarase periodicamente co fin de que o profesorado titor poida informar ás
familias ao longo do curso.No seu deseño terase en conta o nivel de competencia
curricular acadado na materia nos cursos anteriores e a cualificación final obtida no
primeiro ano do curso obxecto de repetición ademais dos resultados da avaliación inicial.
Esta información permitirá escoller o tipo de tarefas máis adecuadas a cada caso,
podendo ser estas de reforzo, en caso de detectar carencias, ou de ampliación no caso
de que o alumno ou alumna xa domine eses contidos.

En todo caso a permanencia un ano máis nun mesmo curso debe ser unha segunda
oportunidade para conseguir os obxectivos propostos polo que debemos ter especial
coidado en non sinalar a condición de “repetidor” a este alumnado, agás que o fagamos
en positivo como elemento motivador do saber facer pola experiencia do curso pasado. 

Pódese aproveitar (nalgúns casos) o que este alumnado xa sabe e recorda do curso
anterior para guiar unha aprendizaxe cooperativa beneficiosa para todo o grupo,



mellorando a súa aprendizaxe e autoestima, evitando a presenza de hábitos de traballo
inadecuados e de que a repetición sexa “máis do mesmo” que no curso anterior, non
conseguindo os obxectivos programados.

O alumnado repetidor será informado polo profesorado titor en colaboración co
departamento de orientación dos criterios de promoción e titulación na etapa, analizando
conxuntamente a súa situación académica, tendo en conta as limitacións do número de
repeticións e da idade de permanencia na etapa.

Plan de Traballo Individualizado (PTI) para alumnado con materias pendentes de cursos
anteriores: No noso centro o alumnado que ten materias pendentes de cursos anteriores
segue un plan de traballo que é avaliado polo profesorado do curso no que está
matriculado pertencente ao departamento da materia que ten suspensa. Esta avaliación é
supervisada polo xefe de departamento correspondente a través de documentos de
seguimento” (ver anexo).

l) Programas de habilidades sociais.

Programa de Habilidades Sociais que se desenvolverá a través da acción titorial e do Plan
de Convivencia, que ten como obxectivo principal o desenvolvemento por parte do
alumnado do centro de condutas sociais competentes que repercutan en relacións
interpersoais máis efectivas. Tamén se pon en marcha, a demanda, con certo alumnado
da aula de convivencia.

 



4.2. Medidas extraordinarias

No marco deste decreto, do que estamos a falar ao longo de todo o PAD, considéranse
medidas extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas dirixidas a dar resposta
ás necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio educativo
q u e poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer
cambios esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de
acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas
as de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da dirección
do centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da xefatura territorial ou da
dirección xeral que proceda, e, se é o caso, informe xustificativo do correspondente
Servizo de Orientación.

 a) Adaptacións curriculares
No curso pasado 2016-17 tivemos 8 alumnas/os con adpatación curricular aprobada polo
servizo de inspección educativa e pensamos que, a partires de avaliación inicial en
outubro, este curso teñamos máis ou menos o mesmo alumnado con ACI en función das
necesidades que detectemos. O curso pasado cambio a dinámica que levábamos xa que
normalmente tiñamos case sempre entre 13 e 16 ACIs

Definición

1. Modificación dun ou de máis elementos prescritivos do currículo, como son os
obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atender as necesidades
educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha determinada dificultade
persoal como polas súas capacidades excepcionais.

2. O referente serán os obxectivos xerais de etapa. Os obxectivos poderán pertencer, se é
o caso, a outro ciclo ou etapa distinto do que curse o alumno ou alumna obxecto de
adaptación curricular.

3. Decidirase a conveniencia da ACI unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de
intervención educativa.

4. A elaboración e desenvolvemento da adaptación curricular levarase a cabo no contexto
educativo ordinario.

Condicións

As adaptacións curriculares precisarán autorización da inspección educativa
correspondente. As condicións de realización serán:

a) Serán elementos do currículo susceptibles de modificación os obxectivos, que poderán
ser reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados; os contidos,
que tamén poderán ser modificados, complementados ou mesmo suprimidos; e os
criterios de avaliación, que poderán ser adaptados, complementados, modificados ou
mesmo suprimidos.

b) Estarán dirixidas a alumnos e alumnas que por diversas razóns non poden seguir o
proceso ordinario de ensino e aprendizaxe.



c) O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesorado que imparta a
materia obxecto de adaptación ao alumno ou alumna coa colaboración do
departamento didáctico, o departamento de orientación ou calquera outro profesional
que participe na mesma.

d) O seu desenvolvemento realizarase integrado na medida do posible, nas accións
educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia.

Avaliación

1. A avaliación do alumno/a que siga unha adaptación curricular farase en función dos
criterios de avaliación individualizados establecidos nela, sen prexuicio de que para
efectos de promoción o referente sexan sempre os obxectivos establecidos para a
etapa correspondente.

2. A adaptación reflectirase como AC no expediente académico, no informe aos pais ou
responsables legais e no libro de escolaridade.

3. Revisarase a AC periodicamente e polo menos unha vez ao remate do curso.

Promoción

Ao finalizar o ciclo o curso para o que se realiza a adaptación curricular, o titor ou titora,
xunto co profesorado que impartira as materias obxecto da adaptación, oídos os pais ou
responsables legais do alumno ou alumna, determinarán a pertinencia da promoción de
ciclo ou de curso, a necesidade dalgunha adaptación curricular no curso seguinte e, de
ser o caso, as liñas xerais da mesma.

A decisión de elaborar ACIs tómase durante a celebración das sesións de
avaliación inicial, tendo en conta os datos observados do alumnado dende o principio de
curso ata a realización desa avaliación inicial e tendo en conta, tamén, os datos
académicos que aportan os informes de anos anteriores e os membros do departamento
de orientación

b) Agrupamentos flexibles.
Consiste en realizar desdobramentos transitorios co alumnado de distintos grupos do
mesmo nivel cun atraso académico xeneralizado para constituír grupos específicos nunha
ou varias materias. A intención desta medida organizativa é apoiar alumnos/as menores
de 16 anos escolarizados fundamentalmente nos primeiros cursos de ESO, con
dificultades de aprendizaxe ou que non acadaron os obxectivos mínimos do curso ou ciclo
e cando se considere que esta medida pode resultar apropiada para garantir a eficacia da
repetición ou despois de promocionar con materias pendentes e/ou dificultades sen
superar. Normalmente trátase de alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe
naquelas materias que reclaman unha atención máis individualizada ben, polo seu
carácter instrumental necesario para seguir aprendendo, como é o caso das matemáticas
e as linguas, ben, polo seu peso conceptual (ciencias sociais e ciencias da natureza).
Será necesario evitar a discriminación coas medidas necesarias a través do Plan de
acción titorial, garantindo a integración destes alumnos/as nos grupos referencia e
resaltando o seu carácter transitorio.
Terá carácter de Reforzo Educativo e a súa flexibilidade permite que un alumno/a regrese
co grupo ordinario de referencia en canto supere as dificultades. Tamén pode
incorporarse alumnado ao agrupamento en calquera momento cando se considere por
parte do equipo docente que esta é unha medida apropiada e despois de seguir todo o
protocolo de incorporación ao mesmo. O alumnado poderá permanecer no agrupamento



flexible unicamente parte do horario semanal. En todo caso, o alumno/a pertence para
todos os efectos a un grupo ordinario de referencia. Para asegurar a súa efectividade,
consideramos que o número máximo de alumnos/ as de cada agrupamento flexible non
debería ser superior a 10 aínda que poida chegar aos 15. Cando a organización do centro
o permita, é recomendable que o profesorado do agrupamento imparta docencia nos
grupos de referencia. Alumnado destinatario: 
- Alumnado escolarizado fundamentalmente nos primeiros cursos de ESO que presentan
un atraso académico xeneralizado, con dificultades de aprendizaxe e que recibiron ou
reciben outras medidas ordinarias de atención insuficientes para superar o seu atraso a
pesar do aproveitamento das mesmas.
- Alumnado que non alcanzou os obxectivos e competencias básicas de diversas materias
en 1° e 2° de ESO e que esta medida organizativa de atención a diversidade se considere
esencial para garantir a eficacia da súa permanencia de un ano máis no curso ou porque
promociona con materias pendentes ou obrigatoriamente de Primaria á ESO ou de
primeiro a 2° curso de ESO.
- Alumnado menor de 16 anos escolarizado en 3° de E SO e, excepcionalmente, para
aqueles que, aínda tendo 16 anos, se considere esta medida máis apropiada que a
incorporación a un programa de diversificación curricular ou a un programa de
cualificación profesional inicial.

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en 
Audición e Linguaxe
Alumnado con necesidades educativas especiais e dificultades de aprendizaxe
diagnosticadas previamente ou que poidan xurdir ao longo do proceso educativo e
fundamentalmente no primeiro ciclo de ESO, aínda que sempre hai algún caso especial.
Esta atención será prioritaria con alumnado con adaptacións curriculares elaboradas e
autorizadas ou en proceso de elaboración pero non é determinante. Pode acudir á aula de
apoio alumnado con dificultades e que non conta con ACI .Trátase de alumnado
informado polo centro de procedencia, detectado polo equipo docente na avaliación inicial
ou durante o curso e co acordo do departamento de orientación que necesita unha
atención individualizada e que xa recibiron ou reciben, en xeral, outras medidas de
atención á diversidade. 

O pasado curso 10 alumn@s pasaron pola aula de apoio saíndo dos seus grupos 
ordinarios para seren atendidis pola mestra especialista en pedagoxía terapéutica.

d) Flexibilización da duración do período de escolarización
O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser obxecto de medidas de
flexibilización da súa escolarización nas diferentes etapas do ensino non universitario,
para o que será necesaria a autorización da 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.

En 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,
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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.
Respecto das necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de
sobredotación, poderá reducirse un ano a escolarización na educación secundaria
obrigatoria cando na avaliación psicopedagóxica que acredite a sobredotación intelectual
do alumno se considere que a dita medida é a máis axeitada para o desenvolvemento do
seu equilibrio persoal e da súa inserción social, e que globalmente ten adquiridos os
obxectivos do ciclo ou curso que lle corresponde cursar. 

e) Programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento
Neste curso 2017/18 contaremos cun programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento de dous anos que iniciamos o pasado curso 2016/17 con 11 alumn@s en 3º
d e ESO  (catro se incorporan novos neste curso) e 6 alumn@s que entran nov@s ao
programa en 2º de ESO  pensado para o bieno 2017/19 (neste momento aínda non
contamos coa aprobación do servizo de inspección educativa por estar no proceso de
recibir e informas ás familias).

Segundo a RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia os programas de mellora deben
entenderse do seguinte xeito:

Artigo 10. Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento

1. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento forman parte das medidas
extraordinarias de atención á diversidade e teñen por finalidade facilitar que os alumnos
as alumnas, mediante unha metodoloxía específica e unha organización de contidos e
materias do currículo diferente á establecida con carácter xeral, alcancen as
competencias do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria, poidan cursar o
cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria
obrigatoria.
2. Poderán incorporarse aos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento as
alumnas e os alumnos nos cales concorran as circunstancias recollidas na letra a) e
estean nalgunha das situacións recollidas na letra b).

a) Circunstancias.

Ter dificultades relevantes de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de atención
á diversidade, sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das dificultades
de aprendizaxe detectadas, existir expectativas razoables de que coa incorporación ao
programa poderán cursar o cuarto curso pola vía ordinaria.

b) Situacións.
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– Alumnado que teña cursado por primeira vez o primeiro curso da ESO, tendo repetido
en primaria, ou que cursou por segunda vez o primeiro curso da ESO e non está en
condicións de promocionar ao segundo curso da ESO; poderase incorporar ao programa
de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo dos cursos
segundo e terceiro.
– Alumnado que teña cursado por primeira vez o segundo curso da ESO e non está en
condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO, tendo repetido en Primaria e/ou en
primeiro curso da ESO; poderá incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro curso.
– Alumnado que teña cursado por segunda vez o segundo curso da ESO, e non está en
condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO, poderá incorporarse ao programa
de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro
curso.

– Con carácter excepcional, alumnado que cursase por primeira vez o terceiro curso
da ESO e non está en condicións de promocionar ao cuarto curso da ESO, sen ter
repetido ou tendo repetido unha vez na etapa, poderá incorporarse ao programa de
mellora da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro
curso.

3. O procedemento para a incorporación dun alumno ou dunha alumna ao Programa de
mellora da aprendizaxe e do rendemento é o que segue:

a ) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta
razoada do alumnado que se podería incorporar ao programa para a mellora da
aprendizaxe e do rendemento. Esa proposta concretarase nun informe individualizado,
elaborado pola persoa titora, en que constará a competencia curricular do alumno ou da
alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de
atención á diversidade aplicadas e os motivos polos cales o equipo docente considera a
conveniencia de que o alumno ou a alumna se integre nun programa de mellora da
aprendizaxe e do rendemento.
Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de Orientación.
b) A persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación realizará unha
avaliación psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo
equipo docente para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
No informe correspondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as
conclusións das reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnado menor de idade,
cos pais, as nais ou titores/as legais de cada alumno e alumna, para lles formular a
conveniencia da súa incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento.
Deixarase constancia escrita da opinión dos pais, nais ou titores/as legais respecto da
proposta formulada.
c) Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, que exerce a súa
presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación e o/a titor/a
do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do pai,



a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a
incorporación ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
d) Compete ao director ou á directora do centro docente elevar a proposta de autorización
sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento ao servizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude achegaráselle a
relación de alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada un dos
ámbitos do programa.
e) O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización expresa para o
desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que
cumpran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos centros docentes antes
do comezo do curso.
f) Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non
superarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de cinco.

4. O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá os
seguintes ámbitos:
a) Ámbito linguístico e social, que abrangue os aspectos básicos do currículo
correspondente ás materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e
Xeografía e Historia do segundo curso e do terceiro curso.
b) Ámbito científico e matemático, que abrangue os aspectos básicos do currículo
correspondente ás materias de Matemáticas e Física e Química do segundo curso e de
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, e Física e
Química do terceiro curso.
c) Ámbito de linguas estranxeiras, que abrangue os aspectos básicos do currículo
correspondente á materia de Primeira Lingua Estranxeira.
Os alumnos e as alumnas que sigan un programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento terán un grupo ordinario de referencia co que cursarán as materias non
pertencentes aos ámbitos.
As materias do segundo e do terceiro curso de educación secundaria obrigatoria
cursaraas o alumnado co seu grupo de referencia.
O horario semanal dos ámbitos de coñecemento que compoñen o programa de mellora
da aprendizaxe e do rendemento, para cada un dos cursos, será o seguinte:
a) Ámbito linguístico e social: nove horas.
b) Ámbito científico e matemático: oito horas.
c) Ámbito de linguas estranxeiras: tres horas.
5. Cada grupo de alumnado que integre un programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento contará cun/cunha profesor/a titor/a, que terá, entre as súas funcións, a
orientación do alumnado do programa e a súa atención personalizada, a coordinación do
equipo docente que imparte o programa, a relación coas familias e a coordinación co
profesorado titor do grupo de referencia de cada alumna e alumno integrante do
programa.
6. Cada ámbito específico será impartido por un único profesor ou profesora, pertencente
a un dos departamentos didácticos a quen corresponda a atribución docente das materias
que forman parte do ámbito, preferentemente con destino definitivo no centro.
7. O programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento concíbese desde un enfoque



metodolóxico funcional, en que os contidos curriculares se deben tratar desde un punto de
vista global, práctico, motivador e personalizado, priorizando as aprendizaxes que
resulten necesarias para outras posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das
competencias clave e dos obxectivos xerais da etapa.
8. A concreción do currículo dos ámbitos, así como as correspondentes programacións
didácticas, serán elaboradas nos distintos departamentos didácticos implicados e polas
persoas designadas para impartir os ámbitos, coa colaboración da persoa que exerza a
xefatura do Departamento de Orientación, a partir das directrices establecidas pola
Comisión de Coordinación Pedagóxica e coordinadas polo/a xefe/a de estudos.
9. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de mellora da
aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os
obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os
estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e diferenciada,
segundo os ámbitos do programa e as materias.
10. O alumnado do programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento será avaliado
polo profesorado que imparte cada un dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do
profesorado titor do programa e do profesorado titor do grupo de referencia. As
cualificacións dos ámbitos realizaranse nos mesmos termos que as materias.
11. O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento
con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de
apoio que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a
avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos
departamentos implicados.
12. O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento
promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o
programa.
Non obstante, poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos
linguístico e social e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas
materias, e de maneira excepcional en tres, sempre que o equipo docente considere que
o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas
favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa.
Para estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a consideración dunha materia.
13. O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre
que o equipo docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto
curso da educación secundaria obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de graduado
en educación secundaria obrigatoria.
14. Para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas, o alumnado que promocione a
cuarto curso con materias ou co ámbito de linguas estranxeiras do programa pendentes,
deberá seguir un programa de reforzo adaptado ás súas características e necesidades.



f) Formación Profesional Básica

Neste curso 2017-18 teremos os dous cursos da FP Básica de Carpintaría e Moble no
centro.

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do
sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais
 de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas 
ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.
Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha 
cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións 
Profesionais.

Que título se obtén?

Superando un ciclo de FP básica obtense o título profesional básico correspondente ás
ensinanzas cursadas.
Adicionalmente, segundo o Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas
urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9
de decembro, para a mellora da calidade educativa, ata a entrada en vigor da normativa
resultante do Pacto de Estado social e político pola educación, os alumnos que obteñan
un título de formación profesional básica poderán obter o título de educación secundaria
obrigatoria sempre que, na avaliación derradeira do ciclo formativo, o equipo docente
considere que alcanzaron os obxectivos da educación secundaria obrigatoria e adquiriron
as competencias correspondentes

Cal é a validez dos títulos?

O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional.
Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio. En caso de
concorrencia competitiva, que existan máis solicitudes de matrícula que prazas, cada
título profesional básico permite a aplicación de criterios de preferencia para a admisión a
certos ciclos de grao medio.

Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos sen obter o título profesional básico,
recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados que terá efectos
académicos e de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais
adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.
O título profesional básico ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO e capacita 
para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.

Cales son as vías de obtención do título profesional básico?

•Superar un ciclo de formación profesional básica
•Superar a proba para a obtención directa do título profesional básico (maiores de 18 
anos)
•Acreditar todas as unidades de competencia do título profesional básico (maiores de 22 
anos), a través de:
Certificados de profesionalidade de nivel 1
- Procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais



Cales son os requisitos para acceder á FP Básica?  

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:

•Ser proposto/a polo equipo docente
•Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
•Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
•Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, 
ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o 
alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación
secundaria obrigatoria.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os 
seguintes requisitos:

• Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
• Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera

outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Que hai que facer para matricularse?

Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante 
(se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da 
patria potestade ou representantes legais).
A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitido, e no caso de 
que a docencia do ciclo se organice en dous centros, a solicitude deberá presentarse no 
centro onde se impartan os módulos asociados a unidades de competencia.
Documentación a presentar:

• Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a 
comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

• Comunicación de incorporación á formación profesional básica, no caso de 
alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos

• Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión
pola reserva para persoas con discapacidade

 

Estrutura e tipos de módulos

·       Os ciclos estrutúranse en módulos profesionais, que son de 3 tipos:

a)    Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional
de Cualificacións Profesionais.

b)    Módulos asociados aos bloques comúns:

• Módulo de Comunicación e sociedade I, e módulo de
Comunicación e sociedade II, nos que se desenvolven



competencias do bloque común de Comunicación e ciencias
sociais, que abranguen as seguintes materias: Lingua galega,
Lingua castelá, Lingua estranxeira e Ciencias sociais.

•  Módulo de Ciencias aplicadas I e módulo de Ciencias
aplicadas II, nos que se desenvolven competencias das
materias do bloque común de Ciencias aplicadas, que
abrangue as seguintes materias: Matemáticas aplicadas ao
contexto persoal e de aprendizaxe dun campo profesional, e
Ciencias aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe dun
campo profesional.

c)    Módulo de formación en centros de traballo: Prácticas na empresa,
cunha duración dun mínimo do 12% da duración total do ciclo formativo.

d)    Ademáis, o alumnado terá unha hora semanal de titoría.

Avaliación

·       A avaliación do alumnado terá carácter continuo, formativo e integrador, e
realizarase por módulos profesionais.

·       A superación dos ciclos de FP Básica requerirá a avaliación positiva en todos
os módulos e, no seu caso, nos bloques e materias que os componen.

·       Haberá dúas convocatorias anuais (xuño e setembro).

·       O alumnado poderá repetir cada curso unha soa vez como máximo, aínda que
excepciónalmente poderá repetir un dos cursos unha segunda vez, logo do
informe favorable do equipo docente.

Promoción

·       Se supera o 80% do 1º curso, o alumnado promocionará ao 2º matriculándose
das pendentes.

·       Se supera o 50% do 1º curso, e previo informe do equipo docente, o
alumnado poderá matricularse dos módulo pendentes e dalgún de 2º curso ata
completar o horario.

Titulación

·    Obtense o Título Profesional Básico da familia correspondente, cuxa
competencia profesional será o Nivel I do Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais.

Certificación

·    O alumnado que non obteña o título recibirá unha Certificación Académica dos
módulos profesionais superados.

Saídas

·       O Título Profesional Básico permitirá o acceso aos Ciclos Formativos de Grao
Medio de Formación Profesional.

·    Segundo a   RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan



instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma
de Galicia.

6. Os alumnos e as alumnas que obteñan un título de formación profesional básica 
poderán obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria, sempre 
que na avaliación final do ciclo formativo o equipo docente considere que teñen 
acadados os obxectivos da educación secundaria obrigatoria e adquiridas as 
competencias correspondentes.
Nestes casos, a cualificación final de educación secundaria obrigatoria será a 
cualificación media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns previstos no
artigo 42.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
7. Os títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria permitirán acceder 
indistintamente a calquera das ensinanzas postobrigatorias recollidas no artigo 3.4 
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de acordo co establecido no artigo 2 do Real 
decreto 562/2017, do 2 de xuño.

g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, 
presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro 
educativo
A atención educativa hospitalaria e/ou domiciliaria ten por finalidade a continuidade do
proceso formativo do alumnado que, por prescrición facultativa, debido a enfermidade ou
lesión, non poida asistir con regularidade ao centro por un período prolongado de tempo. 

Será destinatario de atención educativa hospitalaria o alumnado que deba permanecer
ingresado nun centro hospitalario, a tempo completo ou en hospitalización de día,
nalgunha das seguintes situacións:

a) Longa hospitalización: máis de trinta días.
b) Media hospitalización: entre quince e trinta días.
c) Corta hospitalización: menos de quince días.

Será destinatario de atención educativa domiciliaria o alumnado e que deba permanecer
convalecente no domicilio 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.

Nestes casos o profesorado coordinarase cos responsables desta atención co fin de non
interromper o proceso formativo do estudante.

h) Grupos de adquisición das linguas
Trátase de programas destinados a asegurar unha competencia lingüística básica do
alumnado estranxeiro cun descoñecemento total ou parcial das linguas obrigatorias en
Galicia. O obxectivo é que poidan adquirir un mínimo de capacidade de expresión e
comunicación antes de realizar o horario lectivo completo incorporados ao seu nivel e
grupo. (Esta medida dependerá de que exista un grupo suficiente de alumnado e dos



recursos persoais e de espazo no centro ) 

A orde 20 de febreiro de 2004 establece as seguintes medidas específicas para a
atención do alumnado procedente do estranxeiro:

CURRICULARES:
• Reforzo educativo
• Adaptacións curriculares
• Flexibilización da idade de escolarización

Organizativas: 

• 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 ao curso no que se atope escolarizado.
Esta medida estará dirixida, polo tanto, ao alumnado que descoñeza completamente
ámbalas linguas oficiais de Galicia.
O alumnado poderá formar parte dun destes grupos un tempo máximo dun trimestre,  24
horas semanais na ESO, 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.

i) Grupos de adaptación da competencia curricular
Trátase de instaurar e reforzar aprendizaxes básicas non iniciadas ou sen consolidar
mediante un traballo individualizado ou en pequenos grupos, cos materiais e estratexias
didácticas axeitadas para alumnado estranxeiro cun nivel de competencia curricular moi
baixo, independentemente do momento en que se incorporan ao instituto e despois dunha
valoración das súas necesidades. (Esta medida dependerá de que exista un grupo
suficiente e dos recursos persoais e de espazo no centro)

Esta medida estará dirixida ao alumnado procedente do estranxeiro que presente un
desfase curricular de dous ou máis cursos con respecto ao que lle correspondería pola
súa idade. Son agrupamentos flexibles que teñen por finalidade, a través dunha atención
individualizada, o progreso na competencia curricular, de xeito que posibiliten a plena
incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope
escolarizado o alumno ou alumna.
A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da xornada escolar,
principalmente coincidindo coas materias de carácter instrumental, podéndose estender
ao longo de todo o ano escolar. Non obstante, o alumnado deberase incorporar
plenamente ao 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 de 10 períodos lectivos .

Tendo en conta que a finalidade dos grupos de adaptación da competencia curricular é
conseguir que o alumnado poida incorporarse con normalidade ó seu grupo ordinario de
referencia, en ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo de adaptación da
competencia curricular poderá abranguer a totalidade do horario semanal de cada unha
das materias coas que coincide.



5. Determinación dos criterios para a organización e
distribución dos recursos e a aplicación das medidas
propostas.

- As medidas de atención á diversidade organizaranse dentro do horario xeral do instituto
ou, cando este permaneza aberto, a través do uso flexible dos recursos persoais, dos
espazos e dos medios dispoñibles. A planificación concreta das mesmas e a realización
das actividades de apoio e reforzo correspondentes dependerá do tipo de medida e as
condicións que se establezan neste plan para aplicalas. 

- A aplicación, organización e distribución das medidas propostas dependerá, por tanto,
en primeiro lugar da dispoñibilidade de recursos persoais (profesorado con horario
suficiente nos departamentos correspondentes), de espazos adecuados e aulas libres no
caso das medidas de carácter grupal, e, nalgúns casos, da posibilidade de contar con
recursos materiais e medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados.

- Tamén dependerá do tipo de dificultades e necesidades que se detecten ao inicio de
cada curso e da valoración do tipo de medidas máis axeitadas para atendelas. No caso de
propoñer medidas de carácter organizativo que supoñan a formación de grupos,
dependerá de que exista un número de alumnado suficiente cun perfil apropiado para
poñelas en práctica e profesorado.

- Flexibilidade curricular e organizativa na aplicación das medidas, tanto ordinarias como
extraordinarias, cando se detecten novas necesidades educativas en calquera momento
do curso para favorecer o acceso ao currículo de todo o alumnado mediante a
organización adecuada dos elementos materiais, e dos recursos persoais e materiais do
centro. 

-  A aplicación dalgunhas medidas ordinarias, e todas as extraordinarias, desenvolveranse
con alumnado informado polos profesionais de orientación, e/ou polos equipos docentes
nas avaliacións. En calquera caso, cada medida ten o seu protocolo específico e regulado
para determinar a súa aplicación a un alumno/a ou a un grupo de alumnos/as.

-  A maioría das medidas de carácter ordinario pode desenvolvelas o profesorado na súa
aula informando simplemente ao titor/a e ás familias, seguindo os criterios establecidos
nos departamentos correspondentes e neste Plan de Atención á Diversidade. 

- Priorizar as medidas de carácter organizativo (desdobres, agrupamentos, grupos de
reforzo e recuperación de pendentes) así como os apoios individualizados nos primeiros
cursos de ESO. A atención temperá segue a ser obxectivo determinante do
departamento.

-  A finalidade dunha gran parte das medidas de apoio educativo será reforzar as materias
de carácter instrumental (linguas e matemáticas) incidindo na consecución e dominio das
competencias básicas das mesmas.

Tamén,no que respecta á organización e distribución dos recursos á hora de aplicar as
medidas anteriormente propostas determinaranse as seguintes prioridades:

1. Alumnado con necesidades especificas de apoio educativo e alumnado procedente



do estranxeiro
2. Alumnado con  dificultades xeneralizadas de aprendizaxe
3. Alumnado en risco de fracaso escolar
4. Alumnado de 1º e 2º da ESO

Os recursos cos que contamos para levar a cabo este Plan de Atención á diversidade
son:

Recursos humanos:
• Equipo directivo
• Equipo docente
• Departamento de Orientación: especialista e psicoloxía e pedagoxía, especialista

en pedagoxía terapéutica, profesorado titor e profesor/a de formación e orientación
laboral.

• Equipo de Orientación Específico 
• Servizos Sociais 

Recursos materiais:
• Aula de Pedagoxía Terapéutica
• Departamento de Orientación
• Aula de Convivencia
• En xeral, recursos e instalacións para o uso de todo o alumnado dispoñibles: aulas,

aulas de informática, laboratorios, departamentos, etc.

A dispoñibilidade dos recursos humanos e materiais estará condicionada pola
organización académica do centro. O profesorado poderá completar o seu horario con
medidas de atención á diversidade para o alumnado que así o precise.



6. Concreción das actuacións dos distintos profesionais en
relación ás medidas deseñadas no centro

As funcións dos distintos profesionais, entre outras e a modo de resumo, en relación ás
medidas de atención á diversidade deseñadas no centro son as seguintes:
Equipo Directivo

• Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que
faciliten a relación do centro con  entorno, e fomentar un clima escolar que
favoreza o estudo e o desenvolvemento  de cantas actuacións propicien unha
formación integral en coñecementos e valores dos alumnos.

• Promover e organizar os tempos necesarios para a aplicación deste plan.
• Coordinar o profesorado a través da xefatura de estudos.
• Facilitar e habilitar os recursos humanos e materias dispoñibles para a atención

individualizada do alumnado con necesidades específicas. 
• Solicitar os recursos de orientación e intervención psicopedagóxica externos cando

sexa necesario. 
• Solicitar da Inspección educativa as autorizacións pertinentes para levar a cabo as

adaptacións curriculares, os agrupamentos flexibles, os programas de mellora ou a
FP Básica.

• Coordinar e supervisar as xuntanzas de nivel e as reunións de toma de decisións.
• Supervisión de todas as medidas levadas a cabo.

Profesorado titor
• Coordinan o proceso avaliador, tanto na avaliación inicial como no resto de

avaliacións, para valorar as necesidades educativas, recollendo información sobre
as dificultades do alumnado e as diferentes propostas de medidas de atención á
diversidade co asesoramento e colaboración do departamento de orientación.

• Realizan actividades de coordinación co equipo docente para asegurar a
coherencia educativa no desenvolvemento das programacións facilitando o seu
axuste ao grupo, sobre todo nos casos de atención ás necesidades educativas
especiais.

• Elaboran os informes individualizados preceptivos, cando cumpra, coa decisión e
valoración do equipo docente para proposta dalgunhas medidas de atención á
diversidade extraordinarias que así o requiran: incorporación a un agrupamento
flexible, a un programa de mellora ou á FP Básica e solicitude da exención da 2ª
lingua estranxeira no primeiro ciclo de ESO.

• Ofrecen información e colaboración ás familias sobre a adopción dalgunhas
medidas de atención á diversidade e, se é preciso, solicitan a súa autorización. 

• Coordinar na selección do alumnado que participará nos PMAR e na FPBásica.
• Coordinación e seguimento das medidas educativas propostas, coa colaboración

do departamento de orientación.

Claustro
• Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación do

alumnado, seguindo as directrices da comisión de coordinación pedagóxica. Facer
a proposta do plan de atención á diversidade para que sexa aprobado no Consello
Escolar.



Profesorado
• Colaborar co departamento de orientación na avaliación psicopedagóxica e no

deseño e desenvolvemento das medidas educativas de atención á diversidade
propostas neste plan.

• O seguimento e  avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a
avaliación dos procesos de ensinanza.

• Participar activamente no deseño e desenvolvemento das medidas ordinarias e
extraordinarias deste plan.

Profesorado da aula convivencia/garda. 
• Custodiar o alumando enviado á aula de convivencia rexistrando no libro de

incidencias os datos do alumno/a, as causas polas que foi remitido a dita aula e
deixar constancia de que ven con actividades de traballo e co material necesario. 

• Responsabilizarse de que realice as tarefas específicas correspondentes ás
aprendizaxes básicas do curso do que proceda. En calquera caso,
corresponderalle ao profesorado que remita alumnado a esta aula establecer as
tarefas que deben realizar, corrixilas e avalialas.

• No caso de alumnado enviado de forma reiterada á aula de convivencia,
supervisará conforme ao protocolo determinado, a realización das actividades
sobre habilidades sociais que se Ile asignen desde a titoría, o departamento de
orientación ou a xefatura de estudos . 

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica

• Coordinarse co profesorado de aula, alumnado, familias, demais membros do
departamento orientación e profesionais relevantes na atención á diversidade.

• Atención docente directa a alumnado con N.E.A.E. 
• Coordinarse coa xefatura de estudos nas cuestións relacionadas coa educación e

permanencia no centro de alumnado con medidas de atención á diversidade.
• Orientar ao profesorado que imparte docencia ao alumnado con N.E.A.E., ao

propio alumnado, ás súas familias e a comunidade educativa en xeral. 
• Colaborar co profesorado na elaboración das ACI, así coma no seguimento e

avaliación. 
• Elaborar propostas para o plan de orientación académcia, plan de acción titorial e

plan de atención á diversidade tendo en conta a inclusión e a equidade. 
• Participar na avaliación psicopedagóxica e medidas de atención á diversidade,

valorando as necesidades educativas e desenvolvendo programas de intervención.

Profesor/a especialista de orientación educativa
• Coordinación coas escolas de primaria incluíndo, no seu caso, as súas propostas

na coordinación entre as etapas de Primaria e ESO. Colaboración na detección
prevención de dificultades, facilitando ao alumnado o tránsito entre etapas
educativas. Intercambio de información entre o profesorado titor de 6º de Primaria
e profesorado de 1º de ESO.

• Asesorar ao equipo directivo, especialmente sobre as medidas de atención á
diversidade e a acción titorial.

• Asesorar a toda a comunidade educativa sobre as diferentes medidas e recursos
para a atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

• Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumno/a, con
intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do alumnado.



• Elaborar e poñer en práctica accións destinadas á prevención e detección precoz
de dificultades de aprendizaxe. A atención temperá coma eixo chave.

• Asesorar ao conxunto da comunidade educativa sobre os programas de mellora
(PMAR), FP Básica e outro tipo de programas e medidas reflectidas neste plan.c

• Colaborar na Avaliación Inicial do alumnado de ESO. 
• Realización da parte correspondente das avaliacións psicopedagóxicas necesarias,

aportando as orientacións oportunas para dar unha resposta educativa, se é o
caso, ás dificultades e necesidades de aprendizaxe presentadas pol@ alumn@,
colaborando no seu caso na elaboración de adaptacións curriculares individuais. 

• Seguir ao alumnado con necesidades educativas especiais que asiste, ou non, á
aula de apoio coa profesora de pedagoxía terapéutica ou co profesorado de área.

• Colaborar no seguimento, revisión e/ou modificación das medidas educativas
ordinarias e extraordinarias implementadas no noso centro

• Comunicación cos pais e nais do alumnado e alumnas que presenten necesidades
ou dificultades na súa aprendizaxe ou no seu desenvolvemento persoal, para
coñecer a súa problemática e o seu contexto sociofamiliar, co fin de adoitar as
medidas máis axeitadas, sendo tamén estas familias informadas e asesoradas nas
mesmas e contar co seu acordo.

• Coordinación co Equipo de Orientación Específico e cos servizos sociais do
concello na detección, prevención e compensación das necesidades educativas
especiais.

Equipo de orientación específico (EOES) 

•  Asesorar e apoiar ao Departamento de Orientación. 
• Colaborar co Departamento de Orientación na avaliación psicopedagóxica cando

sexa preciso. 
• Contribuír á formación especializada do Departamento de Orientación e do

profesorado no ámbito das necesidades específicas que atenden. 



7. Mecanismos de coordinación e colaboración internos asi 
como outras etapas educativas e cos centros adscritos ou 
de adscrición

– Para asegurar un desenvolvemento adecuado das actividades de reforzo e apoio é
necesario establecer unha coordinación entre o profesorado que imparte estes
reforzos e o profesorado das materias, especialmente das instrumentais. Os
departamentos determinarán as directrices que rexerán esta coordinación co
obxecto de lograr a conexión e continuidade entre o traballo que se realiza na aula
e o que se realiza nos reforzos e apoios, así como o seu peso na avaliación da
materia.

– O departamento de orientación realiza a coordinación preceptiva cos
departamentos de orientación dos centros adscritos. Os responsables de
orientación dos centros de primaria acoden, coma mínimo, a tres reunións anuais
do departamento de orientación ao noso instituto para asegurar a coordinación, a
coherencia e o traspaso de información.

– O orientador manterá unha reunión quincenal cos titores/as de cada nivel de ESO e
coa xefa de estudos, incluída nos horarios, para coordinar as actuacións da titoría e
para realizar un seguimento do alumnado con necesidades educativas de diversa
índole.

– A mestra de apoio reúnese co orientador sempre que un dos dous o necesita ou
demanda, para realizar o seguimento e valoración do alumnado que recibe
atención específica na aula de apoio. A mestra asiste ás xuntanzas de titores de 1º
de ESO.

– Os profesores/as que imparten os ámbitos lingüístico-social e científico-técnico nos
Programas de mellora reúnense quincenalmente co orientador e coa xefa de
estudos para realizar un seguimento da evolución do alumnado destes grupos.

– Reunións da CCP (Comisión de Coordinación Pedagóxica). 
– Reunións de avaliación e reunións dos equipos docentes de determinados grupos

convocados pola dirección do centro.
– Reunións informais dos compoñentes do departamento de orientación con xefes/as

doutros departamentos, ou con profesorado en xeral que aplica, ou non, calquera
medida atención á diversidade, para asesorar ou recoller información sobre a
evolución do alumnado concreto.

En resumo:

Coordinación cos centros adscritos

Ao longo do curso o departamento de orientación terá unha reunión trimestral cos
representantes dos departamentos de orientación das escolas adscritas e pertencente ao
departamento de orientación do noso centro.

Para unha mellor coordinación entre as etapas de primaria e secundaria levaranse a cabo
outras accións:

A) Reunións de coordinación entre etapas

Ao longo do curso terase unha reunión de coordinación ao trimestre, na que se
acordarán aspectos de traballo comúns entre as etapas de ESO e Primaria nos que
facer un maior fincapé durante o curso.

B) Reunión ao remate do curso escolar



Obxectivo da reunión: recoller información do alumnado que previsiblemente se vai
incorporar ao IES para facilitar a continuidade na progresión da acción educativa,
integrar a todos os alumnos no seu novo grupo e na dinámica do centro e
conseguir dar respostas axeitadas ao alumnado que poida requirir dun apoio
especial.

C) Xornada de portas abertas

No 3º trimestre o alumnado de 6º visitará as instalacións do IES nunha xornada de
portas abertas. Nesta xornada, na que serán recibidos polo equipo directivo e, no
seu caso, pola xefatura do departamento de orientación, farán un percorrido polo
IES no que observarán prácticas de laboratorio e coñecerán as distintas
dependencias do centro, profesorado e compañeiras e compañeiros dos vindeiros
cursos.

Sesións de avaliación

• Avaliación inicial:  ao comezo do curso escolar realizarase a avaliación inicial en 
cada un dos cursos de eso, nas que se recollerá información sobre:

a) Nivel de competencia curricular

b) Integración no grupo-clase e no centro

c) Axustes das medidas educativas propostas inicialmente

d) Aspectos organizativos de aula

• Realizaranse tres sesións de avaliación coincidindo cos tres trimestres do curso:
primeira, segunda e terceira avaliación que coincidirá coa avaliación ordinaria. En
setembro realizarase unha sesión de avaliación extraordinaria na ESO e no
Bacharelato.

Xuntanzas de nivel 

Realizaranse quincenalmente reunións do profesorado titor de cada nivel co
especialista de orientación educativa.
Nestas reunións farase o seguimento do desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial e da evolución académica do alumnado.

Reunións de equipo docente

Ademais das preceptivas xuntas de avaliación realizaranse sempre que se
considere necesario para unha mellor coordinación do profesorado do grupo.

Informes do alumnado

Revisións dos Informes previos que se elaboraran no centro de procedencia.
Nos casos que se considere oportuno o departamento de orientación en
colaboración co profesorado realizará as avaliacións psicopedagóxicas e informes
pertinentes. 

Servizos sociais e outras institucións do entorno

Coordinación e seguimento dos casos que o requiran cos Servizos Sociais do
concello, Centro de Saúde e outras institucións ou asociacións



8. Canles de colaboración coas nais/pais ou titores e titoras 
legais do alumnados e cos diferentes servizos externos ao 
centro.

Ao longo do curso os titores e titoras levarán a cabo :

• Reunións periódicas coas nais, pais ou representantes legais do alumnado para:
 - Recoller información respecto á situación familiar do alumnado, que sexa

relevante para o seu rendemento académico: datos de saúde, espazos e
horarios de estudo, contorno socio-cultural, actividades extraescolares, etc- 

 - Proporcionarlles información respecto ao rendemento xeral e por materias
dificultades observadas, medidas adoptadas, hábitos de traballo e estudo,
actitude, integración e participación, etc.

• Información trimestral dos resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado,
cualificacións obtidas e observacións que se consideren oportunas.

• Comunicación das faltas de asistencia mensualmente ou con maior frecuencia nos
casos que así o requiran.

• Contactos telefónicos ou entrevista persoal sempre que se considere necesario,
por parte do profesorado titor e/ou das familias.

Pola súa parte dende o departamento de orientación establecerase un horario semanal de
atención a pais/nais (prescriptivo por lei no horario) ou titores legais no que estes poderán
solicitar asesoramento, información etc.
Dende o departamento de orientación informarase aos pais/nais ou titores legais de
aquelas medidas de atención á diversidade nas que participe o seu fillo/a e solicitaráselle
autorización cando  esta sexa necesaria. Así mesmo, tamén se lles manterá informados
da evolución do alumno con respecto ás mesmas.
Así mesmo manterase unha estreita colaboración cos Servizos Sociais.

Equipo de Orientación Especifico

Solicitaremos a intervención do Equipo de Orientación Especifico de Pontevedra cando
sexa preciso asesoramento e/ou intervención en aspectos psicopedagóxicos específicos e
/ou cuestións sociais ou mesmo familiares dun alumno cando estas teñan incidencia no
ámbito educativo.



9. Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas 
extraordinarias.

Exención de 2ª lingua estranxeira 

O alumnado con dificultades lingüísticas en primeiro e segundo de ESO poder ter
exención de francés despois de analizar a súa situación académica e cumprir
determinados requisitos. Este alumnado ven informado cando promociona a Secundaria,
ou cando repite un curso na ESO ou promociona con pendentes. O proceso a seguir para
solicitar a exención pode ser o seguinte: 

– O titor/a do curso anterior elabora un informe, avalado polo equipo docente, no que
propón para esta medida a un alumno/a determinado a causa das dificultades que
presenta na área lingüística e pola necesidade de reforzar as competencias nesa
área.

– Infórmase á familia para solicitar a súa conformidade e autorización.

– Elévase a proposta á dirección do centro quen autoriza ou non dita medida. O
alumnado con exención recibirá clase de reforzo e/ou apoio nas horas que Ile
correspondería asistir á clase de francés co seu grupo de referencia. No seu
expediente constará como exento. 

Asistencia á aula de apoio

– Valoración pola xefatura de estudos e do departamento de orientación das
necesidades específicas e/ou dificultades de aprendizaxe dun alumno/a informado
polas canles establecidas para o que se determina a necesidade dunha atención
individualizada e especializada por parte da profesora especialista de pedagoxía
terapéutica. Esta atención será prioritaria con alumnado que teña adaptacións
curriculares pero tamén para aquel alumnado con dificultades específicas aínda
que non conte cunha medida extraordinaria. 

– Esta atención realizarase conforme ao que determina a lexislación vixente.

– Solicitarase o acordo da familia por escrito. 

Agrupamentos flexibles

Na avaliación extraordinaria de setembro ou durante calquera momento do curso, na
avaliación inicial ou nas reunións de avaliación de cada grupo, os equipos docentes
decidirán que alumnado cumpre os requisitos necesarios para formar parte con
aproveitamento dun agrupamento flexible, cando pensen que esta é unha medida
apropiada para atender as súas necesidades educativas, para realizar a proposta
correspondente. O procedemento para formar un agrupamento flexible ou para incluír un
alumno/a nun agrupamento xa autorizado é o seguinte: 

– Proposta razoada do equipo de profesores/as do grupo ao que pertence o alumno
ou alumna.

– Infórmase á familia desta medida, dos seus obxectivos e organización. É necesario
incidir no carácter flexible da mesma, de maneira que, cando un alumno/a de
agrupamento supere as dificultades que presenta, regresaría ao seu grupo de
referencia. 

– A dirección do centro enviará a proposta de organización dos agrupamentos



específicos ao servizo de inspección educativa a quen Ile corresponde a súa
aprobación antes do 30 de setembro. A proposta deberá incluír:

– O listado de alumnado que se inclúe nos agrupamentos. 

– Os informes individualizados dos titores/as.

– A constancia documental, no seu caso, da conformidade das familias coa a medida
para o seu fillo/a

– O cadro horario no que estes alumnos/as permanecerán nos agrupamentos. 

– O profesorado que se vai encargar da docencia directa no agrupamento, indicando
a súa situación laboral e distribución horaria semanal.

– Materias para as que se van constituír agrupamentos, así como as
correspondentes programacións didácticas adaptadas que deberán estar recollidas
nas programacións xerais dos departamentos correspondentes.

–

Adaptacións Curriculares

Protocolo de elaboración

1. Proposta do alumnado obxecto na avaliación inicial
2. Reunión coordinada pola xefatura de estudos á que asistirán o titor ou titora, o

profesorado que imparte as materias obxecto de adaptación curricular e os
profesionais que participaron na avaliación psicopedagóxica. Nesta reunión
decidirase a pertinencia da adaptación curricular, así como aqueles elementos do
currículo que se é o caso deberán ser modificados.

3. Información ás familias e acordo das mesmas coa medida extraordinaria.
4. Elaborarase a adaptación do currículo nas materias acordadas por cada profesor

de área.
5. Elaboración do documento individual de adaptación do currículo polo orientador

· Datos persoais do alumno ou da alumna
· Datos físicos e de saúde 
· Datos psicosociais máis relevantes
· Datos do contorno sociofamiliar
· Datos do contorno escolar
· Datos pedagóxicos
· Profesionais participantes

6. A dirección do centro enviará a proposta de adaptación curricular (relación nominal
cos datos persoais) e os acordos escritos das familias ao servizo provincial de
inspección e o xefe de orientación os documentos individuais de cada alum@.

7. O documento individual de adaptación curricular o informe favorable do servizo de
inspección educativa formarán parte do expediente do alumno ou da alumna e
terán carácter confidencial.

8. A avaliación do alumn@ farase segundo os criterios de avaliación da ACI. Para a
promoción, o referente serán os obxectivos da etapa correspondente. 

9. A ACI reflectirase no expediente académico d@ alumn@, nos informes ás familias
e no libro de escolaridade.

10.  As ACIs revisaranse polo menos unha vez ao remate do curso. As modificacións
só requirirán unha nova autorización cando varíen os criterios de avaliación da
anterior ACI. 



Programa de mellora da aprendizaxe

O procedemento para a incorporación dun alumno ou dunha alumna ao Programa de
mellora da aprendizaxe e do rendemento é o que segue:

a ) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta
razoada do alumnado que se podería incorporar ao programa para a mellora da
aprendizaxe e do rendemento. Esa proposta concretarase nun informe individualizado,
elaborado pola persoa titora, en que constará a competencia curricular do alumno ou da
alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de
atención á diversidade aplicadas e os motivos polos cales o equipo docente considera a
conveniencia de que o alumno ou a alumna se integre nun programa de mellora da
aprendizaxe e do rendemento.
Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de Orientación.
b) A persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación realizará unha
avaliación psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo
equipo docente para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
No informe correspondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as
conclusións das reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnado menor de idade,
cos pais, as nais ou titores/as legais de cada alumno e alumna, para lles formular a
conveniencia da súa incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento.
Deixarase constancia escrita da opinión dos pais, nais ou titores/as legais respecto da
proposta formulada.
c) Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, que exerce a súa
presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación e o/a titor/a
do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do pai,
a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a
incorporación ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
d) Compete ao director ou á directora do centro docente elevar a proposta de autorización
sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento ao servizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude achegaráselle a
relación de alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada un dos
ámbitos do programa.
e) O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización expresa para o
desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que
cumpran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos centros docentes antes
do comezo do curso.
f) Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non
superarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de cinco.



Formación profesional básica

N a 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 se específica nos seu artigo 11 o protocolo e procedemento a seguir
na FP básica:

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:
• Ser proposto/a polo equipo docente
• Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
• Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
• Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, 

excepcionalmente, ter cursado o segundo curso
A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o 
alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na 
educación secundaria obrigatoria.
De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os
seguintes requisitos:

• Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
• Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou

calquera outro título que acredite a finalización de estudos
secundarios completos

Artigo 11. Procedemento para realizar a proposta de incorporación á oferta obrigatoria

1. Para realizar a proposta de incorporación dun alumno ou dunha alumna a un ciclo
formativo de formación profesional básica seguirase o procedemento seguinte:

a) O equipo docente dos grupos da educación secundaria obrigatoria con
alumnado que poida ser proposto para realizar ciclos formativos de formación
profesional básica, xunto co xefe ou a xefa do Departamento de Orientación,
realizarán unha reunión onde se analice a situación escolar do alumnado en risco
de non alcanzar o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Nesta
reunión establecerase unha relación de alumnado susceptible de se incorporar ás
ensinanzas de formación profesional básica, que será asinada por todo o equipo
docente e o xefe ou a xefa do departamento de orientación. Con carácter xeral,
esta reunión coincidirá coa sesión de avaliación final ordinaria do mes de xuño ou,
de ser o caso, coa sesión de avaliación das probas extraordinarias do mes de
setembro.

b) Posteriormente, o titor ou a titora elaborarán para cada alumno ou alumna o
consello orientador, segundo o modelo do anexo II, coa axuda do xefe ou a xefa do
departamento de orientación, no cal se fará constar:

• O grao de logro dos obxectivos e de adquisición das competencias que
xustifican a proposta.
• As dificultades de aprendizaxe presentadas.
• As medidas de atención á diversidade aplicadas, de ser o caso.
• Os motivos razoados polos que o equipo docente considera a conveniencia
de que o alumno ou a alumna se integren nun ciclo formativo de formación
profesional básica.

O consello orientador emitirase por duplicado e irá asinado polo titor ou a titora do
alumno ou da alumna, en nome do equipo docente, o xefe ou a xefa do



departamento de orientación e a persoa encargada da dirección do centro
educativo.

c) A dirección do centro comunicaralles ao pai, á nai ou aos/ás titores/as legais do
alumno ou da alumna que este/a foi proposto/a para un ciclo formativo de
formación profesional básica, e entregará un exemplar do consello orientador e o
documento no cal, de ser o caso, darán o consentimento para incorporar o alumno
ou a alumna a estas ensinanzas (anexo III).
O Departamento de Orientación colaborará coa dirección do centro para informar o
alumnado e as familias do alumnado proposto acerca das características xerais e
das finalidades dos ciclos formativos da formación profesional básica.

d) O documento de consentimento deberá vir debidamente cuberto e asinado por
calquera dos/as titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de
separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os proxenitores,
agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou
de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.
Nestes casos, será necesario presentar, xunto co documento, a resolución xudicial
correspondente para que o centro educativo a cotexe.
De non entregar este documento no prazo que se estableza, entenderase que non
dan o consentimento.

e) No caso de que o pai, a nai ou os/as titores/as legais do alumno ou da alumna
dean o consentimento para o/a incorporar a estas ensinanzas, a dirección do
centro educativo entregaralles por duplicado o documento de comunicación de
incorporación á formación profesional básica segundo o modelo do anexo IV. Un
dos exemplares deberá ser entregado no centro onde o alumno ou a alumna
soliciten a súa admisión.

f) Un exemplar do consello orientador e, de ser o caso, do documento de
consentimento incluiranse no expediente académico.
Nos centros privados, as funcións de dirección entenderase que serán realizadas
pola persoa titular desta, e as funcións do xefe ou a xefa do departamento de
orientación serán realizadas, de ser o caso, pola persoa que realice tarefas de
información e/ou orientación.

2. Utilizando o mesmo procedemento, o equipo docente poderá realizar a proposta de
incorporación a un ciclo de formación profesional básica do alumnado escolarizado na
educación secundaria obrigatoria con 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo,
escolarizado na educación secundaria obrigatoria

Tamén e importante sinalar conforme ao Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que
se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das  ensinanzas de
formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un
currículos de títulos profesionais básicos  no seu artigo 31

Artigo 31. Atención á diversidade na FO Básica

1. A formación profesional básica organízase de acordo co principio de atención á
diversidade dos alumnos e as alumnas e co seu carácter de oferta obrigatoria. As
medidas de atención á diversidade estarán orientadas a responder á diversidade do
alumnado e á consecución dos resultados de aprendizaxe vinculados ás competencias



profesionais do título, e responderá ao dereito a unha educación inclusiva que lles permita
alcanzar os obxectivos e a titulación correspondente, segundo o establecido na normativa
vixente en materia de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social e
laboral.
2. A consellería con competencias en materia de educación promoverá medidas
metodolóxicas de atención á diversidade que permitan aos centros docentes, no exercicio
da súa autonomía, unha organización das ensinanzas adecuada ás características dos
alumnos e as alumnas, con especial atención no relativo á adquisición das competencias
lingüísticas contidas nos módulos profesionais de Comunicación e sociedade I e II para os
alumnos e as alumnas que presenten dificultades na súa expresión oral, sen que as
medidas adoptadas supoñan unha minoración da avaliación das súas aprendizaxes.
3. Os centros docentes, respectando os criterios de avaliación dos distintos módulos,
adaptarán os tempos e os instrumentos de avaliación ás circunstancias do alumnado con
necesidades educativas especiais.

Artigo 32. Flexibilización modular na formación profesional básica

A flexibilización modular na formación profesional básica regularase segundo o
establecido para o resto dos ciclos formativos de formación profesional do sistema
educativo de Galicia.

Artigo 33. Programas formativos para os alumnos e as alumnas con necesidades
educativas especiais e específicas de apoio educativo

1. Para os efectos de dar continuidade aos alumnos e ás alumnas con necesidades
educativas especiais e responder a colectivos con necesidades específicas de apoio
educativo, a consellería con competencias en materia de educación poderá establecer e
autorizar programas formativos adaptados ás súas necesidades. Estes programas
poderán incluír módulos profesionais dun título profesional básico e outros módulos de
formación apropiados para a adaptación ás súas necesidades. Esta formación
complementaria seguirá a estrutura modular e os seus obxectivos estarán definidos en
resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos, segundo o establecido na
normativa vixente.
2. Cando se ofrezan módulos incluídos nun título profesional básico, a súa superación
terá carácter acumulable para a obtención do devandito título. A superación do resto de
módulos non incluídos nun título profesional básico que formen parte do programa
acreditarase mediante certificación académica, e as competencias profesionais así
adquiridas poderán ser avaliadas e acreditadas de acordo co procedemento establecido
no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas por experiencia laboral.
3. A duración destes programas será variable, segundo as necesidades dos colectivos a
quen vaian destinados.

Artigo 34. Accesibilidade universal

A consellería con competencias en materia de educación garantirá que o alumnado poida
acceder e cursar as ensinanzas de formación profesional que se regulan neste decreto
nas condicións establecidas na disposición adicional terceira do Real decreto lexislativo
1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei xeral de dereitos
das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.



10. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan.
O seguimento deste plan será continuo e realizarase en diversos niveis coma son as
reunións de coordinación d@s titor@s de ESO co orientador e a xefa de estudos. Tamén
nas xuntanzas do orientador coa profesora de apoio ou nas reunións periódicas do
orientador cos profesores/as que imparten os ámbitos nos grupos de mellora. Por
suposto, nas avaliacións preceptivas: avaliación inicial, nas tres avaliacións ordinarias do
curso e na reunión da avaliación extraordinaria de setembro e nas reunións que convoque
a xefatura de estudos co profesorado dun alumno/a ou grupo determinado co obxectivo
de establecer criterios e pautas de actuación respecto ás necesidades educativas dese
alumnado para tomar, se fose o caso, decisións sobre medidas de atención. 

Tamén, o xefe do departamento de orientación realiza a memoria final do curso incluíndo
a valoración global das medidas de atención á diversidade aplicadas o os seus resultados
e a dirección do centro, cos aportes e achegas dos diversos departamentos, realiza a
valoración global do desenvolvemento dos distintos plans  no Plan anual de centro. 

O s criterios de avaliación para determinar a calidade do plan, que teremos en conta
serán, entre outros, os seguintes:

• Coherencia do plan coas necesidades do centro. 

• Desenvolvemento das competencias básicas. 

• Grao de implicación e cooperación dos responsables no desenvolvemento do plan. 

• A concordancia entre obxectivos e actividades. O grao de consecución dos
obxectivos propostos. 

• A variedade e innovación de actividades propostas. 

• A eficacia metodolóxica. A conciliación da temporalización. 

• A adecuación dos recursos humanos, didácticos e espaciais. 

• A implicación e o nivel de colaboración e participación dos distintos sectores da
comunidade educativa. 

• A satisfacción das familias, profesorado e o alumnado. 

Ao final de curso, como dixen, realizarase unha memoria na que se recollerán, polo
menos, o seguintes aspectos:

1. Modificacións introducidas no proceso de desenvolvemento do plan e cambio, se
procede, na realidade educativa.

2. Valoración do grao de consecución dos obxectivos establecidos no plan, así como
a implicación e participación dos diferentes profesionais que colaboren neste.

3. Conclusións e propostas concretas de mellora.



A memoria será redactada polo xefe do departamento de orientación e incorporarase á
memoria anual do centro.



Anexos

Anexo A. Plan de acción titorial (PAT.)

Exemplo titorías eso 2016-17

 

   Traballamos:

 1º ESO

Programa de educación emocional

Programa de habilidades sociais 

Outras actividades (convivencia, int. Emocional, etc)

Programa guía para usar  internet sen riscos

Asesoramento académico e profesional individualizado

2º ESO

Programa de convivencia e resolución de conflictos 

Programa de técnicas de traballo intelectual

Programa de autoestima

Asesoramento académico e profesional individualizado

Outras actividades

3º ESO

Programa de orientación académica e profesional

Programa de convivencia, resolución de conflictos e habilidades sociais 

Asesoramento académico e profesional individualizado

Outras actividades

4º ESO

Programa de habilidades sociais

Programa de orientación académica e profesional

Outras actividades (autoestima, drogas, educación vial…)

Asesoramento académico e profesional individualizado



TITORÍAS BACHARELATO

Asesoramento académico e profesional individualizado

TITORÍAS FP Basica

Programa de técnicas de traballo intelectual

Programa de intelixencia emocional 

Programa de convivencia e resolución de conflictos

Programa de habilidades sociais

Programa de orientación académica e profesional

Asesoramento académico e profesional individualizado



ANEXO B.  EXEMPLO TEMPORALIZACIÓN DO   P.A.T. ESO 2016-17

TRIMESTRE  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

1º TRIMESTRE

1º
SESIÓN/REUNIÓN 

(21 setembro)

Dereitos E Deberes +
Rri + Función Titores

(NOVO)PROGRAMA
PEDE

EDUC. EMOCIONAL

Actividades acollida

SESIÓN 2. Vamos a
pensar en nosotros

.Páx.7-15

1º SESIÓN/REUNIÓN

(24 setembro)

RRI + Función Titores + 
Dereitos E Deberes

Actividades de acollida

ROGRAMA TTI

Sesión 2. Cuaderno de 
técnicas de estudo para 
2º ESO

 (Páx.: 2-3)

1º SESIÓN/REUNIÓN

  (22 setembro )

RRI + Función Titores + 
Dereitos E Deberes

Actividades de acollida

Programa de técnicas de
estudo 3º ESO

Sesión 2. "Cuestionario 
hábitos de estudo"  Páx.:
2-3

1º
SESIÓN/REUNIÓ

N 

(21 setembro)

RRI + Función 
Titores + Dereitos 
E Deberes

Actividades de 
acollida

PROGRAMA TTI

Sesión 2. 

Técnicas de Traballo 
Intelectual

Presentación do 
método 2LSEMER
(Páx.: 1-6)

1º TRIMESTRE

2º
SESIÓN/REUNIÓN

 (6 outubro)

   Elección de 
delegados

PROGRAMA PEDE

EDUC. EMOCIONAL

SESIÓN 3. Los demás tb
sienten y se emocionan.

Páx.17-22

2º
SESIÓN/REUNIÓN 

( 7outubro)

Elección de 
delegados/as

PROGRAMA TTI (4-
7)

SESIÓN 3. "Planificando 
el estudio" e "Método 
2LSMER"

(Páx.: 4-7)

       

2º
SESIÓN/REUNIÓN 

(4 outubro)

 ELECCIÓN 
DELEGADO/AS

Sesión 3. "Condicións do
estudo"  (Páx.: 4-6)

2º 
SESIÓN/REUNIÓ

N 

(6 outubro)

 ELECCIÓN DE 
DELEGADOS

Sesión 3. Programa de
técnicas de estudo 

 (planificación e 
Relaxación) 
Páx.: 2-5

1º TRIMESTRE

3º
SESIÓN/REUNIÓN

 (20 outubro)

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

SESIÓN 4. El detective
de los pensamientos. Páx

23-28

ACIs xefatura

Acordo familias RE, PT,
Ex. Fran., ACIs

3º
SESIÓN/REUNIÓN

 (21 outubro)

PROGRAMA TTI (8-
11) 

3º
SESIÓN/REUNIÓN

 (18 outubro )

SESIÓN
4.Programa de

técnicas de
estudo 3º ESO   "A

memoria"

(Páx.: 7-13)

3º SESIÓN/REUNIÓN 

(20 outubro)

PROGRAMA TTI 

Sesión 4. Programa
de técnicas de

estudo 

"Concentración+Métod
o 2LSEMR” 
(Páx.: 6-9)

1º TRIMESTRE 4º
SESIÓN/REUNIÓN 

4º
SESIÓN/REUNIÓN 

4º
SESIÓN/REUNIÓN 

4º
SESIÓN/REUNIÓ

N 

https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWU0ZkVmk4M3lfYzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWU0ZkVmk4M3lfYzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWU0ZkVmk4M3lfYzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWU0ZkVmk4M3lfYzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWU0ZkVmk4M3lfYzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWRWN4SnVLdGhZVkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWRWN4SnVLdGhZVkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWRWN4SnVLdGhZVkU/view?usp=sharing


(3 novembro)

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

Sesión 5. "Todos
cometemos errores" 

(Páx. 29-34)

ACIs Xefatura

(4 novembro)

PROGRAMA TTI   

 SESIÓN
5.   "Entrenamos la

memoria"

Páx.: (12-14)

(1 novembro)  

PROGRAMA TTI

 SESIÓN 5. "Repasamos
método 2LSEMR” 

(Páx.: 14-18)

(3 novembro)

PROGRAMA TTI 

Sesión 5."Preparación
de exámenes” 

(Páx.: 10-12)

1º TRIMESTRE

5º
SESIÓN/REUNIÓN 

(17 novembro) 

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

SESIÓN 6. Como me
siento con el ejercicio

físico. Páx. 35-40

5º
SESIÓN/REUNIÓN 

(18 novembro)

Novo!! PROG.
RESOL. DE

CONFLICTOS E
CONVIVENCIA.

Páx 8-14. Meterse 
con los demás 1

 5ª
SESIÓN/REUNIÓN 

(15 novembro)

NOVO Programa
Orient. Profesional

Sesión 6. Coñeces os
teus intereses?

Páx.: 6-10

 

5º
SESIÓN/REUNIÓ

N

 (17 novembro)

PROGRAMA TTI
(13-15)

Apuntes

1º TRIMESTRE

6º
SESIÓN/REUNIÓN 

(1 decembro)

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

Programa de Desarrollo
Emocional

SESIÓN 7. "Yo puedo 
cambiar mis 
pensamientos 
negativos"
Páx. (41-45)

6º
SESIÓN/REUNIÓN 

(2 decembro)

PROG. RESOL. DE
CONFLICTOS E
CONVIVENCIA. 

Páx 15-19. Meterse 
con los demás 2

6º
SESIÓN/REUNIÓN 

(29 novembro)

  Programa
Orient.

Profesional

Sesión 7. Áreas
profesionais e
preferencias

Páx.: 11-13

6º
SESIÓN/REUNIÓ

N 

(1 decembro) 

PROGRAMA TTI 

 Programa de
técnicas de

estudo

Sesión 
7. "Realización de 
trabajos”
 (Páx.: 16-17)

2º TRIMESTRE 7º
SESIÓN/REUNIÓN 

(15 decembro)

PREAVALIACIÓN 1ª

7º
SESIÓN/REUNIÓN

 (16 decembro)

PREAVALIACIÓN
1ª

7º
SESIÓN/REUNIÓN 

(13 decembro )

PREAVALIACIÓN
1ª

7ª
SESIÓN/REUNIÓ

N 

(15 decembro )

PREAVALIACIÓ
N 1ª

https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWQ3hzMzBaeGxVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbNGhOaUcxU2x2X2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbNGhOaUcxU2x2X2c/edit
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing


2º TRIMESTRE

8º
SESIÓN/REUNIÓN 

(19 xaneiro)

RESULTADOS 1ª 
AVALIAC.

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

SESIÓN 8. cómo puedo
defender mis derechos.

Páx. 53-56

8º
SESIÓN/REUNIÓN

 (20 xaneiro)

RESULTADOS 1ª 
AVALIAC.

PROG. RESOL. DE
CONFLICTOS E
CONVIVENCIA

Páx 20-25. (EOS) 
insultos 1

8º
SESIÓN/REUNIÓN 

( 17 xaneiro) 

RESULTADOS 1ª 
AVALIAC.

 Programa Orient.
Profesional

Sesión
8. Aptitudes

Páx.: 14-19. Nova
Galicia Edicións

8º
SESIÓN/REUNIÓ

N

 (19 xaneiro)

RESULTADOS 
1ªAVALIAC.

NOVO   Progr. 
Orient. Profesional

SESIÓN 8. Paso 
1 "Que pienso de 
mi futuro"
Páx.: (11-15)

2º TRIMESTRE

9º
SESIÓN/REUNIÓN 

( 2 febreiro)

TITORÍA PARA
TODOS

VIDAS DE
REFUXIADOS

1-2 sesións

9º
SESIÓN/REUNIÓN 

( 3febreiro)

TITORÍA PARA
TODOS

VIDAS DE
REFUXIADOS

1-2 sesións

9º
SESIÓN/REUNIÓN 

(31 xaneiro)

TITORÍA PARA
TODOS

VIDAS DE
REFUXIADOS

1-2 sesións

9º
SESIÓN/REUNIÓ

N

 (2 febreiro)

TITORÍA PARA
TODOS

VIDAS DE
REFUXIADOS

1-2 sesións

2º TRIMESTRE 10º
SESIÓN/REUNIÓN 

(23 febreiro)

Sesión 10

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

SESIÓN 9. desagrado y
molestia de manera
positiva. Páx. 57-60

 

 

10º
SESIÓN/REUNIÓN 

(24 febreiro)

Sesión 10 

Novo! Programa de
autoestima e

habilidades sociais

Sesión 10. Que es
eso de la

autoestima?

Páx.: (7-10)

10º
SESIÓN/REUNIÓN

 (21 febreiro)

Sesión 10

Programa Orient.
Profesional

Sesión 9. Aptitudes,
intereses e profesións

Páx.: (20-23)

10
SESIÓN/REUNIÓ

N 

(23 febreiro)

Sesión 10

Click!!   Progr. Orient.
Profesional

SESIÓN 10. Paso 2
"¿Tengo claro lo que

me gusta?"
 Autocoñecemento

Páx.: (17-25)

https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing


2º TRIMESTRE

11º
SESIÓN/REUNIÓN 

(16 marzo)

PROGRAMA PEDE
EDUC. EMOCIONAL

SESIÓN 10. aprendo a
resolver mis problemas.

Páx. 61-64

11º
SESIÓN/REUNIÓN

 (17 marzo)

 Programa de
autoestima e

habilidades sociais

Sesión 11. Tú vales 
mucho (2)

Páx.: (11-13)

11º
SESIÓN/REUNIÓN

 (14 marzol)

COMO ELIXIR A
MIÑA PROFESIÓN.

Click! Programa Orient.
Profesional

Sesión 11. Valores e 
profesións
Páx.: (24-27)

11º
SESIÓN/REUNIÓ

N 

(16 marzo).

 

Click!!   Progr. Orient. 
Profesional

SESIÓN 11. Paso 
3.Aptitudes. "¿Para 
que valgo más?"
Páx.: (27-35)

2º TRIMESTRE

12º
SESIÓN/REUNIÓN 

(30 marzo i )
 

PREAVALIACIÓN

SESIÓN 11. Continuo
resolviendo problemas.

Páx. 65-68

12º
SESIÓN/REUNIÓN

 (31 marzo )

PREAVALIACIÓN

 Programa de
autoestima e

habilidades sociais

Sesión 12. “Cambia el 
chip”

Páx.: (14-17)

2º
SESIÓN/REUNIÓN

 (28 marzo)
PREAVALIACIÓN

PREAVALIACIÓN
2ª

Click! Programa
Orient. Profesional

Sesión 12.
Materias e
profesións

Páx.: (28-32)

º
SESIÓN/REUNIÓ

N 
(30 marzo )

PREAVALIACIÓN

Progr. Orient. 
Profesional
SESIÓN 12. Paso 
4º.  Personalidade. "Có
mo me veo"
Páx.: (37-43)

3º TRIMESTRE 13º
SESIÓN/REUNIÓN 

(27 abril )

POSTAVALIACIÓN

SESIÓN 12. Ponemos
en práctica lo que

sabemos. Páx. 69-74

Precandidatos/as 
PMAR

 

13º
SESIÓN/REUNIÓN 

(28 abril )
POSTAVALIACIÓN

Precandidatos/as 
PMAR

Precandidatos 
FPBásica

Programa de 
autoestima e 
habilidades sociais

Sesión 13. “Y tú, ¿de
qué vas?”
Páx.: (18-21)

13º
SESIÓN/REUNIÓN

 (25 Abril )

    POSTAVALIACI
ÓN

Click! Programa
Orient. Profesional

Sesión 13. Metas,
sistema educativo e

materias
Páx.: (33-37)

 
*Precandidat@s

PMAR
Precandidatos 
FPBásica

13
SESIÓN/REUNIÓ

N 
(27 abril )

POSTAVALIACIÓ
N

PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Post-Avaliación

Click! Programa 
Orient. 
Profesional
SESIÓN 
13. Paso 5º "En 

https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWV1c4eVFrWkE3Nnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/79bb3eac-1273-466b-aa53-054fdd5ea085


que estudos vou 
mellor "
Páx.:(45-50)

3º TRIMESTRE

14º
SESIÓN/REUNIÓN 

(11 maio)

 

NOVO: Adicción 
tecnoloxías
Cuestionario de abuso das
tecnoloxías

Vídeos

Consellos básicos

Tecnoadiccións: Guía para
familias 

Tecnoadiccións: Guía para

o profesorado

DOC. 
ORIENTACIÓNS 
BÁSICAS

14º
SESIÓN/REUNIÓN 

(12 maio  )

CIBERACOSO

Vos deixo
este ENLACE ao
canal con moitos
videos animados
sobre ciberacoso

elaborados
por Pantallas

Amigas. Este video
é unha mostra para
comezar co tema.

Mais información:

Ciberbullying
Save the children
 Stopbullying

Precandidatos/as 
PMAR

Precandidatos 
FPBásica

DOC. 
ORIENTACIÓNS 
BÁSICAS

14º
SESIÓN/REUNIÓN

 ( 9 maio)
PAT: Programa

Orient. Profesional
Sesión 14. FP,
Universidade e
mundo laboral
Páx.: (38-41)

FP réxime ordinario,
grao profesional

básico, grao medio
e grao superior:
•Clasificada por 
familia 
profesional e 
ciclo formativo   
•Clasificada por 
provincia e 
concello 
•Mapa da oferta 
polo réxime 
ordinario  

 
UNIVERSIDADE

DOC. 
ORIENTACIÓNS 
BÁSICAS

Precandidatos/as 
PMAR

Precandidatos 
FPBásica

14
SESIÓN/REUNIÓ

N 
(11 maio)

 Programa Orient.
Profesional

SESIÓN 14. Paso 
6º "Que se del 
Bachillerato I "
Páx.:(51-59)

3º TRIMESTRE

15º
SESIÓN/REUNIÓN 

(25 maio)

15º
SESIÓN/REUNIÓN 

(26 maio)

15º
SESIÓN/REUNIÓN 

(23 maio)

15º
SESIÓN/REUNIÓ

N 
(25 maio)

https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
http://iessalvaterraorientacion.blogia.com/temas/universidade.php
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://bit.ly/2r6JMqP
http://bit.ly/2r6JMqP
http://bit.ly/2qb9yuV
http://bit.ly/1xP8byS
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.pantallasamigas.net/
https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M&list=PLC186BF9FE0418ED2&index=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1083054&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1083054&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1083055&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1083055&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/campana/prevencion-adiccion-nuevas-tecnologias/test-recursos-ayuda/consejos-adiccion-nuevas-tecnologias.jsp
http://controlatic.fundacionmapfre.org/
http://controlatic.fundacionmapfre.org/


VERSOS PARA
NAVEGAR
SEGUR@

GUÍA
CIBERACOSO

ESCOLA

Candidatos/as 
PMAR

Precandidatos 
FPBásica

PAT.  Programa
Orient. Profesional

Sesión 
15. Profesións e 
itinerario profesional
Páx.: (42-45)

FP réxime ordinario,
grao profesional 
básico, grao medio 
e grao superior:
•Clasificada por 
familia 
profesional e 
ciclo formativo   
•Clasificada por 
provincia e 
concello 
•Mapa da oferta 
polo réxime 

ordinario  

Candidatos/as 
PMAR

Precandidatos 
FPBásica

Parámetros de
ponderación

PASO 7 (1). Que
es eso de los

ciclos? Páx.: 71-
78. Donostiarra.

FP réxime ordinari
o, grao profesional
básico, grao 
medio e grao 
superior:
•Clasificada 
por familia 
profesional e 
ciclo 
formativo   
•Clasificada por 
provincia e 
concello 
•Mapa da oferta 
polo réxime 

ordinario  

DOC. 
ORIENTACIÓNS 
BÁSICAS

http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://ciug.gal/PDF/pon2017.pdf
http://ciug.gal/PDF/pon2017.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1445270081653/widget
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1445270081653/widget
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1445270081653/widget


3º TRIMESTRE

16º SESIÓN/REUNIÓN 
(8 xuño)

Titoría 1º ESO. Seguridade
TICs

Se hai un sitio na

i n t e r n e t o n d e

podemos

s e n t a r n o s c o s

nosos menores

para ver vídeos

que promoven as

boas prácticas no

u s o d a s

tecnoloxías, sen

que se aburran,

e s e é a c a n l e

de Y o u T u b e d e

PantallasAmigas

16º
SESIÓN/REUNIÓN 

( 9 xuño)

GUÍA
CIBERACOSO

ESCOLA

Candidatos/as 
PDC

Precandidatos 
FPBásica

16º
SESIÓN/REUNIÓN 

(6 xuño)

PAT.

 Programa

Orient.

Profesional

Sesión 16. Final

Programa. Tom

a de decisións

Páx.: (46-48)

Candidatos/as 
PDC

Precandidatos 
FPBásica

PROGRAMA DE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

PARA LA
CONVIVENCIA

ESCOLAR. 

EOS. PÁX.: 9-13
“HABILIDADES

PARA AFRONTAR
LA AGRESIVIDAD

1

EOS. PÁX.: 14-23
“HABILIDADES

PARA AFRONTAR
LA AGRESIVIDAD

2

16º SESIÓN/REUNIÓN 
(8 xuño)

Sesión 16. Final
do  Programa Orient.

Profesional

VER ORIENTACIÓNS
BÁSICAS 4º ESO

Parámetros de

ponderación Bach. ABAU

FP réxime ordinario, grao

profesional básico, grao

medio e grao superior:

Clasificada por familia 

profesional e ciclo 

formativo 

Clasificada por provincia e 

concello 

Mapa da oferta 

polo réxime 

ordinari  o 

Precandidatos FPBásica

Entrego Informe titoría 
PDC

http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/centros-educativos
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6635
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6634
http://ciug.gal/PDF/pon2017.pdf
http://ciug.gal/PDF/pon2017.pdf
http://alfredoalvarezrivera.blogspot.com.es/2017/05/orientacions-basicas-4-eso.html
http://alfredoalvarezrivera.blogspot.com.es/2017/05/orientacions-basicas-4-eso.html
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWOHdjV0o0RWhuY2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7Rleq4TZTWMzJHSGt2UDhkQ1E/view?usp=sharing
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Gui%CC%81a02.pdf
https://www.youtube.com/user/pantallasamigas
https://www.youtube.com/user/pantallasamigas
http://alfredoalvarezri.blogspot.com.es/2017/06/titoria-1-eso-seguridade-tics.html
http://alfredoalvarezri.blogspot.com.es/2017/06/titoria-1-eso-seguridade-tics.html


ANEXO C

PLAN DE TRABALLO INDIVIDUALIZADO
( P.T.I.)

1.-   Datos persoais do/a alumno/a

Nome e apelidos

Curso/Grupo

Materia

2.-  Datos do documento: Motivo polo que se fai o P.T.I.

 Alumno/a que promocionou con materias pendentes

3.- Dificultades atopadas ( Informe de avaliación final ano pasado)

    4.- Departamento:

Contidos mínimos (curso pasado)
Actividades de recuperación
(Temporalización trimestral)



5.- Tarefas realizadas para superar a materia:

Valoración nota

EXAMES

TRABALLOS

OUTRAS

NOTA FINAL

En Salvaterra de Miño a …………………de ………………………………de 201

Asinado

O/a profesor/a de área:



En Salvaterrra de Miño, 12 setembro de 2017

O xefe do departamento de orientación
Alfredo Álvarez Rivera
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