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1. XUSTIFICACIÓN.- 

 

O Plan de Atención á diversidade é o soporte que axuda a articular propostas educativas 

diversas coas necesidades reais do alumnado singular e único. Do axeitado axuste á 

pluralidade vai depender a eficacia e a calidade da acción formativa que se desenvolve no 

noso centro educativo. 

A atención á diversidade pode considerarse como o conxunto de medidas e accións que 

teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e 

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

culturais de todo o alumnado. A resposta educativa que temos que dar a esa diversidade 

debe concretarse no proxecto educativo, na coordinación docente, nos recursos e medidas 

educativas que ofrece o centro e nos compromisos familiares e sociais. 

Este plan responde tanto á normativa que rixe a día de hoxe os centros educativos, 

principalmente o Decreto 229/2011 que regula a atención á diversidade, coma as señas de 

identidade que confieren os nosos propósitos educativos axustados ao entorno no que 

estamos e debemos adaptalo. 

Estamos ubicados no Concello de Vigo. O noso centro nútrese do alumnado procedente do 

CEIP Lope de Vega, ainda que recibimos alumnado do CEIP Emilia Pardo Bazán (Chouzo) 

e outros centros. Pertencen ao núcleo urbán e son de clase social media, e contamos cun 

grupo de poboación inmigrante, principalmente romaneses e chineses. 

 
 

 
2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES.- 

 

2.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES: 
 

Alumnado con necesidades educativas especiais 
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Enténdese por alumnado que presenta necesidades educativas especiais, aquel que 

requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios 

e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de 

conduta. 

Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe 
 

Considérase que unha alumna ou un alumno presenta dificultades específicas de 

aprendizaxe cando o seu rendemento en relación á adquisición e uso dunha ou varias das 

capacidades de comprensión e expresión oral, lectura, escritura, razoamento e cálculo 

matemático é significativamente discrepante co seu potencial de aprendizaxe. 

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo por condicións persoais 

ou de historia escolar 

Un alumno ou alumna pode presentar necesidade específica de apoio educativo derivada 

de condicións persoais ou de historia escolar cando manifesta dificultades na evolución das 

súas aprendizaxes e na adquisición de obxectivos e competencias por motivos de saúde, 

por pertenza a determinados grupos sociais ou minorías étnicas, por situacións 

socioculturais desfavorables, por escolarización desaxustada ou pola combinación de 

varios dos motivos mencionados. 

Alumnado de incorporación tardía (procedente do estranxeiro) 
 

A chegada de poboación de orixe estranxeira á nosa Comunidade Autónoma, así como o 

retorno de emigrantes galegos e das súas familias, está a incidir notablemente na evolución 

da diversidade na nosa poboación escolar, de xeito que proporcionar unha resposta 

educativa a este alumnado convértese nunha liña prioritaria de actuación. 

Alumnado con altas capacidades intelectuais 
 

Unha alumna ou un alumno presenta altas capacidades intelectuais cando manexa e 

relaciona, de maneira simultánea e eficaz, nun nivel sensiblemente superior á media, 

recursos cognitivos verbais, numéricos, lóxicos, memorísticos, espaciais e creativos. 

Considérase talentoso o alumnado que destaca especialmente e de maneira excepcional 

no manexo dun ou varios destes recursos. 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO  
IES San Tomé de Freixeiro 

Gran Vía s.n. 36210 VIGO 

986 23 16 67 986 21 39 69 

páx.5 de 55 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 
  

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES: 
 

Co fin de identificar as necesidades educativas do noso alumnado poñemos en marcha 

varias actuacións: 

• O equipo directivo a través da organización dos grupos fomentará que a resposta á 

diversidade sexa viable e chegue a todos e cada un dos alumnos con necesidades 

educativas especiais.

• O CEIP Lope de Vega envíanos os expedientes de todo o alumnado de 6º en 

setembro. Proporciónanos as medidas de atención á diversidade aplicadas ao 

alumnado. O Departamento de Orientación xunto co xefe de estudos manterán unha 

xuntanza co orientador, xefe de estudos e titoraes/as dos CEIP Lope de Vega e CEIP 

Altamar para pormenorizar esta información.

• A xefa de estudos coa colaboración da Profesora de Pedagoxía Terapéutica e a xefa 

do D. de Orientación elaborarán un estudo e avaliación inicial do posible alumnado 

cun perfil de problemas de aprendizaxe.

• A mediados de outubro facemos a avaliación inicial de todo o alumnado de ESO e de 

maneira presencial a xunta de avaliación, asesorados polo Departamento de 

Orientación, tomará as decisións oportunas para atender ao alumnado con problemas 

de aprendizaxe: reforzos, apoios, PMAR e ACIs.

• Avaliación inicial grupal de todo o alumnado de 1º da ESO e información nos casos 

con necesidade de apoio específico.

• Reunión de orientadora mais a PT para organizar grupos de apoio.
 

• As familias do alumnado que asista á aula de apoio será informada e asinarán o 

documento correspondente.

• Entrevistas da orientadora con cada unha das familias dos alumnos que entran a 

formar parte dun PMAR, FPBásica ou necesiten ACI.
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• Avaliación de alumnos de nova incorporación ao noso centro e que teñan problemas 

de aprendizaxe ou sexan de orixe estranxeiro con dificultades nos nosos idiomas, 

galego e castelá.

• Ao longo do curso escolar as solicitudes de valoración demandadas, polos titores, 

profesores, xunta de avaliación, familias ou alumnado en particular serán atendidas 

pola xefa do D. de Orientación. No anexo adxúntanse ditas solicitudes.

• Ao rematar o curso escolar e en base aos resultados da 3ª avaliación, concretaremos 

as necesidades daquel alumnado que repetindo e coas medidas oportunas non acade 

os obxectivos do curso e con risco de abandono escolar teñan que ser escolarizados 

nunha FPBásica. Falarase cos alumnos e coas súas familias.

• No momento de esgotarse os nosos recursos solicitaremos o asesoramento do 

especialista do EOE da zona e da correspondente Inspección Educativa.

 

 
3. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS.- 

 
O obxectivo educativo xeral na atención á diversidade do alumnado é conseguir que acaden 

os obxectivos curriculares axustados as súas necesidades e ao seu ritmo, e o máximo 

desenvolvemento persoal e social posible, o que require unha adaptación da educación ás 

súas singularidades, que lles garanta unha igualdade efectiva de oportunidades e que se 

lles ofrezan os recursos necesarios. 

 
 

Os obxectivos concretos propostos no noso plan de cara a este horizonte son: 
 

• Avaliación e atención temperá en relación aos elementos do currículum. 
 

• Organizar a mellor resposta educativa adaptada as necesidades do alumnado máis 

vulnerable. 

• Optimizar e solicitar os pertinentes recursos educativos para satisfacer unha resposta 

inclusiva, multicultural e normalizadora. 
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• Sensibilizar aos distintos sectores profesorado, alumnado e familias valorando e 

compensando cunha resposta educativa social e incluisva axeitada ao alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

• Fomentar os valores de igualdade, tolerancia, solidariedade e respeto ante a 

diversidade, que son os que lideran a nosa comunidade educativa. 

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.- 

A resposta a estes obxectvos concrétase a través de diferentes medidas de carácter 

curricular e organizativo, de orientación e de acción titorial, propostas polo Equipo Directivo, 

a Comisión de Coordinación Pedagóxica e o Departamento de Orientación, para a súa 

revisión e concreción ao comezo de cada curso escolar, incluíndose finalmente na 

Programación Xeral Anual, sometida á aprobación do Consello Escolar. 

 

4.1. MEDIDAS CURRICULARES E ORGANIZATIVAS.- 
 

As necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan actuacións  diferentes 

á atención personalizada que pode realizarse dentro do grupo-clase no ámbito das 

actuacións pedagóxicas que configuran a maneira habitual de proceder dos equipos 

docentes na aula. 

Estas actuacións diferentes, encamiñadas a favorecer que a maioría do alumnado acade 

os obxectivos propostos, concrétanse nun conxunto de medidas de carácter curricular e 

organizativo. As de carácter extraordinario requiren a aceptación e/ou comunicación das/ás 

familias dos alumnos/as destinatarios das mesmas e a aprobación da Inspección educativa. 

 

4.1.1. MEDIDAS CURRICULARES: 
 

Ordinarias: 
 

a) De carácter didáctico e metodolóxico. A través das programacións dos 

departamentos establécense medidas didácticas, metodolóxicas e procedementos de 

avaliación que intentan dar resposta ás diferentes necesidades educativas do alumnado: 

• Adecuando os currículos ao contorno e ao alumnado do centro 

• Presentando un apartado sobre a atención á diversidade. 
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• Establecendo os criterios para a realización da avaliación inicial en aras a detectar 

posibles carencias e poder, deste xeito artellar a través dun continuo seguimento o 

medio de recuperación máis favorable. 

• Permitindo identificar os contidos e os criterios de avaliación que teñen carácter 

imprescindible, axustándose a uns mínimos curriculares pensando no alumnado 

máis vulnerable. 

• Dando a resposta máis inclusiva. Contemplando medidas de reforzo educativo 

dentro da aula, adaptación curricular non significativa e significativa nos casos máis 

afastados do currículum ou como medida flexible no tempo, posto que cando o 

alumno leve un tempo na nosa vila vai aprendendo as nosas linguas castelá e galega 

e retíranse estas medidas máis significativas. O reforzo fóra da aula é só para 

aqueles cunha adaptación curricular. 

• Detallando o programa de recuperación de materias non superadas polo alumnado 

en cursos anteriores e establecendo o procedemento para o seguemento e 

avaliación de dito programa. 

• Contemplando a adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación nos casos diagnosticados que así o requiran, especialmente con TDAH, 

TEA, e minusvalías baixo a iniciativa e coordinación da xefa do departamento de 

orientación. 

b) Optatividade no 1º e no 2º ciclo de ESO. 

• Organización dos itinerarios das materias opcionais en función das preferencias 

solicitadas polas familias nos procesos de reserva e de admisión coa fin de 

adecuarse aos desexos formativos do alumnado. 

• Prever a necesidade de atender a solicitude de familias de alumnado de orixe 

marroquino ou procedentes de países francófonos de manter a escolarización en 

idioma estranxeiro francés como 1ª lingua, ao incorporarse tardíamente en 

secundaria ao noso sistema educativo. 

c) Exencións respecto as materias do currículo. 
 

• Exención en Lingua Galega, nos termos regulados lexislativamente. 
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• Exención en 2º idioma estranxeiro para o alumnado con dificultades de aprendizaxe 

nas áreas instrumentais básicas, en especial, nas linguas e para alumnos de orixe 

estranxeira e tardía incorporación ao noso sistema educativo que precisen reforzo 

en lingua castelá. 

 

 
Extraordinarias: 

 

d) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía terapéutica. 
 

• O criterio preventivo é o que regula as nosas actuacións, por iso comezamos 

atendendo as necesidades educativas especiais do alumnado de 1º e 2º. 

Organizaranse grupos de apoio coa profesora de pedagoxía terapéutica para 

reforzar as áreas instrumentais de Lingua Castelá, Lingua Galega e de Matemáticas. 

O aproveitamento satisfactorio nestas clases será esencial para seguir recibíndoo. 

e) Adaptación Curricular Individualizada 
 

• Con adaptación do currículo para responder ás necesidades específicas do/a 

alumno/a, nos termos regulados lexislativamente e incluíndo sempre varios 

obxectivos e contidos mínimos dos programados para o grupo de referencia e nivel 

no que estea matriculado o/a alumno/a. 

 

 
4.1.2. MEDIDAS    ORGANIZATIVAS: 

Dentro do horario escolar do alumnado: 

De carácter extraordinario: 

• Agrupamentos específicos para reforzar as áreas instrumentais nos niveis de 1º, 

2º, 3º e 4º de ESO. En 1º e 2º os agrupamentos en Matemáticas, Lingua Galega, 

Bioloxía e Xeoloxía e Xeografía e Historia, en 3º e 4º en Matemáticas e Lingua 

Castelá. Posibilidade de organización de agrupamentos noutras áreas do currículo 

segundo as necesidades do alumnado e a dispoñibilidade horaria do profesorado, 

nos termos regulados lexislativamente.
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• Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento: en 2º e 3º ESO 

organizados segundo os termos regulados lexislativamente.

De carácter ordinario: 
 

• Reforzo educativo en Lingua Galega en 1º e Lingua Castelá en 2º para o alumnado 

exento de cursar a segunda lingua estranxeira.

• Organización dos grupos procurando repartir aos/ás alumnos/as de maneira que as 

súas opcións curriculares e as súas necesidades educativas se poidan atender con 

independencia do grupo ao que estean asignados e cuidando o equilibrio entre o 

número de homes e de mulleres nos mesmos.

 

 
Fóra do horario escolar do alumnado se existe dispoñobilidade horaria do 

profesorado: 

• Clases de recuperación de pendentes para o alumnado con materias non 

superadas de cursos anteriores, priorizando as materias que non teñan continuidade 

no currículo do alumnado afectado e que teñan maior número de alumnos coa 

materia pendente.

 

 
4.2. MEDIDAS DE ORIENTACIÓN E DE ACCIÓN TITORIAL 

 

• O Departamento de Orientación elaborará un programa para mellorar as habilidades 

sociais e para fomentar a convivencia, con actividades a desenvolver na hora de titoría 

polos/as titores/as, elevando propostas á vicedirección na solicitude de actividades 

extraescolares, como o Día da Paz. Acollémonos ao Plan Director para a mellora da 

Convivencia coas charlas sobre prevención do acoso escolar e ciberacoso.

• Reunións do D. de Orientación, xuntanzas convocadas pola orientadora e a xefatura 

de estudos e os distintos equipos de profesores, reunións con titores, co equipo 

directivo, entrevistas coas familias, asesoramento nas propias entrevistas de 

orientadora mais titor/a, entrevistas cos alumnos.
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• Reunións periódicas dos titores coas familias dos alumnos nos que se detecten 

dificultades de aprendizaxe ou problemas de conduta e comunicación fluída cos 

equipos docentes dos grupos para procurar coñecer as posibles causas e procurar  a 

busca común de posibles alternativas.

• DOCUMENTOS: proxectos, programacións, materiais elaborados no departamento 

de Orientación para dar unha mellor resposta educativa ao alumnado.

 
 
 

 
4.3. ACTUACIÓNS PARA A ACOLLIDA E Á ATENCIÓN AO ALUMNADO 

PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO E/OU AO ALUMNADO DE MINORÍAS ÉTNICAS.- 

Un dos principios que rixen a nosa labor educativa é a inclusividade do alumnado máis 

vulnerable, sendo uns deles estas minorías. Sensibilizar os distintos sectores profesorado, 

alumnado e familias favorecendo e valorando as culturas diferentes é un dos nosos 

propósitos. Os principios de inclusión, equidade e normalización ante a diversidade son os 

que lideran a nosa comunidade. Fomentar a convivencia no centro é a nosa finalidade 

última. 

 
As nosas actuacións están basadas a nivel lexislativo na Orde do 20 febreiro de 2004 pola 

que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do 

estranxeiro, no Plan de Acollida editado pola Xunta de Galicia e o no Protocolo educativo 

para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia. 

Pero ademais responden ás señas de identidade que confiren os nosos propósitos 

educativos axustados ao entorno no que estamos ubicados, o Concello de Vigo, cunha 

incidencia de familias inmigrantes, principalmente sudamericanos, chineses e romaneses e 

doutro alumnado pertencente a minorías étnicas. 

 

 
Os obxectivos específicos que nos propomos con este alumnado son: 

 

• Favorecer unha adaptación progresiva ao centro.
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• Realizar unha avaliación e atención temperá en relación aos elementos do 

currículum.

 Organizar a mellor resposta educativa adaptada as necesidades deste alumnado.
 

 Optimizar e solicitar os pertinentes recursos educativos para satisfacer unha 

resposta educativa inclusiva e multicultural.

• Conseguir que a familia e o alumnado estean informados da organización e 

funcionamento do centro.

• Coordinar as nosas actuacións cos axentes externos pertinentes.

 

 
A resposta a estes obxectivos concrétase nas seguintes actuacións: 

 

 
ACOLLIDA NO CENTRO POR PARTE DA DIRECCIÓN: 

 

A primeira acollida que realiza o centro coa familia e co alumno ou a alumna, prodúcese no 

momento en que son derivados ao mesmo pola Inspección educativa para formalizar a 

matrícula. Manteñen entón unha entrevista coas persoas responsables da Dirección e da 

Xefatura de estudos. 

Nesta entrevista, intentando sempre resolver os problemas de comunicación que á miúdo 

se dan por descoñecemento das linguas da nosa Comunidade, solicítase información sobre 

a situación familiar e o historial académico do/da alumno/a e facilítase información sobre os 

aspectos máis importantes do noso sistema educativo e de funcionamento do centro: 

• Organización do sistema educativo: nivel no que se vai escolarizar o/a alumno/a, 

materias que vai cursar, a exención en lingua galega, medidas de atención específica 

e individualizada que se poderán adoptar, avaliacións e boletíns de cualificacións, 

axudas para a adquisición de libros de texto.

• Normas de organización e de funcionamento do centro: horarios de entrada e saída, 

horarios de clase, servicio de autobuses, calendario escolar, plano do  centro, 

material escolar necesario, asignación dun titor ou titora e horario de
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atención deste á   familia, xustificación de faltas de asistencia, canles de 

comunicación da familia co centro. 

ACOLLIDA NA AULA: 

 

• O alumno incorporarase á aula preferentemente na hora de titoría e, en todo caso, 

sempre despois de ser informado o equipo docente do grupo das condicións da súa 

escolarización.

• Presentarase aos seus compañeiros/as da aula aos que se lles explica brevemente 

a súa situación e, se así procede, as súas dificultades co idioma.

• Presentaráselle ao/á delegado/a e subdelegado/a do grupo e, se é o caso, a 

outros/as alumnos/as que teñan vivido a súa experiencia por ser de orixe estranxeira. 

Encárgaselles a todos eles que axuden ao recén chegado, acompañándoo nos 

cambios de clase, no recreo, ao fin da xornada escolar para coller o bus escolar, 

presentándolle a outros compañeiros/as, coas tarefas escolares, cando así llo 

encomenden os/as profesores/as e, comunicando ao/á titor/a e/ou ó/á Xefe/a de 

Estudos as dificultades que poidan xurdir.

• O equipo docente en xeral e máis especificamente o/a profesor/a titor e o/a Xefe/a 

de Estudos farán un seguimento desta acollida por parte dos compañeiros/as do 

grupo ao que o/a alumno/a sexa asignado/a.

 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN. 
 

Acollida. Antes da incorporación do/da alumno/a a un grupo determinado, este e a súa 

familia entrevístanse coa xefa do Dpto. de Orientación. Este encontro permitirá valorar 

mellor a asignación do/da alumno/a a un determinado grupo, as posibles medidas a adoptar 

para facilitar a súa integración social e académica no centro e informar, de ser necesario, á 

familia do funcionamento de servizos doutras Administracións (servizos sociais do Concello, 

de asociacións veciñais, ou de asociacións de axuda aos inmigrantes 

…). 

 
Actuacións: 

• Avaliación e informe psicopedagóxico elaborado pola orientadora do centro.
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• Organización do proceso de ensino-aprendizaxe deste alumnado, previa reunión 

do/da xefe/a de estudos, profesor/a PT e orientador/a.

• Reforzo fóra da aula só para aqueles casos máis afastados do curriculum.

• As medidas de apoio, sempre que sexa posible, desenvolveranse dentro do grupo 

ordinario, para ser consecuentes co noso principio de inclusión.

• Reunións do/da xefe/a do Departamento de Orientación coa persoa responsable de 

xefatura de estudos e titores para facer un seguimento dos casos.

 

ACCIÓN TITORIAL: 
 

Co alumno ou alumna e coa súa familia. O profesor/a titor, en coordinación co 

secretario/a do centro e o equipo docente, facilitará, se procede, ao/á alumno/a a procura 

do material escolar necesario para asistir ás clases. Informará á súa familia das medidas 

de atención individualizada que se vaian tomando co/coa alumno/a. Desenvolverá nas 

horas de titoría actividades que propicien o intercambio de coñecementos entre o alumnado 

sobre a nosa realidade social e educativa e a da do pais de orixe de procedencia do/da 

alumno/a estranxeiro/a. 

Co equipo docente. Manterao informado das necesidades do/da alumno/a e/ou da súa 

familia. Coordinará a labor do equipo docente, xunto co/coa Orientador/a e o/a Xefe/a de 

Estudos, para determinar as medidas de atención á diversidade que se poidan adoptar 

segundo o nivel de competencia lingüística e curricular do/da alumno/a cando se incorpora 

ao centro. 

Co grupo-clase, desenvolvendo contidos específicos do Plan de Acción Titorial 

(PAT). Como prevención de problemas que poden xurdir nas titorías o PAT contemplará 

proxectos sobre valores na escola para ser traballados na hora de titoría. Terán como 

obxectivos xerais destacar a importancia da educación en valores e como obxectivos 

específicos sensibilizar sobre os dereitos e deberes dos inmigrantes e das minorías, 

contribuir a formar unha escola inclusiva e normalizadora e promocionar a 

interculturalidade. 

 
 

 
MEDIDAS CURRICULARES E ORGANIZATIVAS: 
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Escolarización: En caso de desfase curricular, matrícula no curso inferior ao 

correspondente por idade e adaptación do currículo de cada materia en función do grao de 

competencia na mesma do/a alumno/a e/ou das posibilidades que o seu coñecemento das 

linguas oficiais da nosa Comunidade o permitan. 

Programacións de aula: deben contemplar medidas de reforzo educativo dentro da aula, 

adaptación curricular non significativa e significativa nos casos máis afastados do 

currículum ou como medida flexible no tempo, posto que cando o/a alumno/a leve un tempo 

na nosa Comunidade vai aprendendo as nosas linguas castelá e galega e retíranse estas 

medidas máis significativas. 

 

 
Organizativas: 

• Incorporación ás medidas de atención á diversidade existentes no centro con 

carácter xeral para o alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, 

especialmente nas áreas instrumentais, lingua galega, lingua castelá e matemáticas: 

programas de reforzo en 1º, 2º e 3º ESO, apoio coa profesora de pedagoxía 

terapéutica en 1º e 2º de ESO ou exención de 2º idioma para incorporarse a un 

reforzo en lingua galega ou lingua castelá, segundo estea en 1º ou 2º, 

respectivamente.

• Creación, segundo as necesidades e posibilidades organizativas no centro, dun 

grupo de adquisición de linguas para o alumnado que non entenda ningunha das 

linguas da nosa comunidade autónoma, de carácter flexible e temporal segundo o 

grao de progresión do alumnado na competencia curricular nunha das linguas.

 
 

MEDIDAS PARA O CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR: 

O absentismo escolar con alumnado estranxeiro responde, sobre todo, a comportamentos 

de carácter cultural e a problemas familiares, como a escaseza de recursos económicos e 

a falta de estructura ou de organización da familia. 

As medidas adoptadas perseguen un dobre obxectivo: o de prever o absentismo, motivando 

a asistencia ao centro e o de establecer o protocolo de control e de actuación nestes casos. 
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Medidas preventivas: 

• Informar no momento da matrícula da obrigatoriedade no noso sistema educativo da 

asistencia á clase, das normas do centro para o control de puntualidade e de 

asistencia e da obriga do centro de derivar os casos de absentismo escolar a outras 

Administracións.

• Adoptar, dende os primeiros días, as medidas de atención á diversidade máis 

adecuadas en cada caso para intentar compensar de forma progresivamente 

efectiva as diferencias de partida e facilitar a integración do/da alumno/a no centro.

• Coordinar as accións do equipo docente e mantelo informado dos contactos 

mantidos coa familia.

• Facer un seguimento da inclusión do/da alumno/a na vida social do centro, a través 

dos canles formalmente establecidos e propiciando tamén encontros informais, 

especialmente, do profesor titor/a, do/a Xefe/a de Estudos e do/a Orientador/a co/coa 

alumno/a e con outros/as alumnos/as do grupo aos que se lles encargue a función 

de guía-titor.

Protocolo de control e de actuación: A xestión automatizada de control de faltas de 

puntualidade e de asistencia que se aplica con carácter xeral a todo o alumnado do centro 

(parte diario de faltas e o control diario do absentismo as tres primeiras horas da mañá e as 

dúas horas da tarde do luns) permite detectar diariamente os casos de absentismo e 

informar con celeridade ás familias mediante envíos diarios de mensaxes SMS (á cuarta 

hora da mañá e á última hora da tarde do luns ou primeira da mañá dos martes) 

Pero ademais, para asegurar unha información máis personalizada, en especial, co 

alumnado inmigrante e pertecente á minorías étnicas por ser poboación en grave risco de 

abandono escolar, o absentismo será controlado rigorosamente para o que se seguirá o 

protocolo establecido pola dirección Xeral, intentando dende o primeiro momento: 

• Facer un rigoroso control diario por parte do profesor-titor das faltas de asistencia 

deste alumnado, tendo informados ao/á Xefe/a de Estudos e ao/á Orientador/a.

• Pórse de inmediato en comunicación coa familia/titores legais e /ou de ser o caso, 

de interventores sociais do concello, citándoos para unha entrevista no centro tan 

pronto como se comece a detectar o problema.
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• Enviar informe de faltas de puntualidade e de asistencia polo/a titor/a á familia (correo 

certificado con acuse de recibo), informando dos prazos para a xustificación das 

mesmas e insistindo na obriga por parte do centro de iniciar expediente por 

absentismo se a actuación coa familia/titores legais resultase infructuosa.

 
COORDINACIÓN COS AXENTES EXTERNOS 

 

• Como medida preventiva, ante as repetidas faltas de un alumno, a xefatura de 

estudos porase en comunicación e coordinación co equipo de Intervención Social do 

Concello de Vigo e coa Inspección Educativa.

• En caso de absentismo escolar, implementar o Protocolo educativo para a 

prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.

• No noso afán por mellorar as súas competencias nas distintas materias e dado o 

perfil socioeconómico que presentan estas familias propoñemos a derivación deste 

alumnado a asociacións sen ánimo de lucro como son a academia “Sapere Aude” e 

“Fundación na Rúa” que ofrecen apoio educativo polas tardes.

 

 
5. DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN 

DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS.- 

Cada caso é único, polo tanto a súa resposta educativa tamen o será. E para acadar un bo 

resultado cada caso será valorado polo Dpto. de Orientación coas observacións 

aportadas polo equipo de profesores, tanto nas reunións que o equipo directivo, titores ou 

xefa do D. de Orientación convoque como nas xuntas de avaliación e considerando os 

requisitos legais establecidos pola Administración educativa. 

Terase en conta a progresión dos recursos e medidas tomadas, dende a máis ordinaria ata 

a máis extraordinaria. 

Sen prexuízo do anterior, relacionanse de seguido os criterios de selección do alumnado 

destinatario das medidas propostas así como pautas de actuación recomendadas co 

alumnado diagnosticado con TDAH, TEA. 
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5.1. CRITERIOS XERAIS PARA A SELECCIÓN DOS POSIBLES DESTINATARIOS DAS MEDIDAS 

PROPOSTAS: 

Os criterios xerais para organizar os recursos e aplicar as medidas propostas son: 
 

 A idade do alumno
 

 Os problemas xeralizados de aprendizaxe
 

• A grave situación sociofamiliar desfavorecida que presenta
 

• Alumnado cunha destas características: procedente do estranxeiro, menores 

tutelados, menores sometidos a medidas de responsabilidade penal, familias 

itinerantes, alumnado afectado por medidas de violencia de xénero

 O risco de abandono escolar
 

 O esforzo mantido ante as tarefas escolares
 

• Ter recibido medidas de atención á diversidade con aproveitamento (RE, AE, ACI)
 

• Os informes médicos e psicolóxicos, así como de minusvalías presentados pola 

familia

• Os informes dos titores e o orientador que veñen de EP
 

• Estar matriculado pola quenda de apoio específico
 

• Os informes psicopedagóxicos de orientación e do EOE

 

5.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA A SELECCIÓN DOS DESTINATARIOS DOS AGRUPAMENTOS 

ESPECÍFICOS: 

A nivel curricular: 
 

• Alumnado repetidor con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, especialmente 

nas áreas instrumentais de matemáticas ou linguas.

• Alumnado de promoción automática de 6º Primaria a 1º ESO ou de 1º a 2º de ESO, 

que foi obxecto de reforzo educativo na área de matemáticas ou en materias do 

ámbito socio-lingüístico sen conseguir acadar os mínimos esixibles.
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• Alumnado de procedencia estranxeira hispanofalante con desfase curricular pola súa 

incorporación tardía ao sistema educativo español.

Actitude persoal: 
 

• Alumnado susceptible de beneficiarse desta medida por mostrar interese en 

aprender cando menos ao ser obxecto de apoio individualizado e adaptado ás súas 

necesidades.

 Alumnado capaz de respectar as normas de convivencia do centro ou cuia conduta 

non altera, ou non o fai significativamente, o normal desenvolvemento das clases.

 Alumnado que non presenta problema de absentismo escolar.
 

5.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA A SELECCIÓN DOS DESTINATARIOS DOS PROGRAMAS DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: 

A nivel curricular: 
 

• Alumnado que foi obxecto doutras medidas de atención á diversidade polas súas 

dificultades de aprendizaxe máis directamente relacionadas cunha inadaptación ao 

currículo ordinario (esixencia na adqusición de determinados contidos, 

metodoloxía…) que a un importante desfase curricular.

 Alumnado que repetiu unha vez en calqueira das etapas educativas.
 

• Alumnado de procedencia estranxeira hispanofalante con leve desfase curricular 

pola súa incorporación tardía ao sistema educativo español.

Actitude persoal: 
 

• Alumnado susceptible de beneficiarse desta medida por mostrar interese, motivación 

e unha actitude de responsabilidade e autonomía suficiente cara as esixencias de 

aprendizaxe para poder acadar os obxectivos xerais de etapa.

 Alumnado capaz de respectar as normas de convivencia do centro ou cuia conduta 

non altera, ou non o fai significativamente, o normal desenvolvemento das clases.

 Alumnado que non presenta problema de absentismo escolar.
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5.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO DIAGNOSTICADO DE TDAH: 

 
Segundo o Protocolo de consenso sobre o TDAH na infancia e na adolescencia nos 
ámbitos educativos e sanitarios, de cumprido seguimento para os centros educativos, 
recollemos unha serie de implicacións fundamentais para lles proporcionar unha resposta 
adecuada as súas necesidades. 

 

Atención na clase 
 

A atención pode mellorarse: 

• Se negocian co alumnado períodos curtos de atención cando realiza tarefas, de 

cara a ir aumentando a súa duración de forma progresiva.

• Se reforza o esforzo polo aumento de tempo de atención.

• Se inclúen actividades onde poida ter éxito, segmentando en fases as máis difíciles 

e negociando un tempo para rematar cada unha.

 
Estratexias para mellorar a motivación e a autoestima. 

 

Débese: 

• Fomentar unha relación positiva entre o alumnado e o profesorado.

• Coñecer o seu estilo de aprendizaxe, as súas capacidades, as súas preferencias e 

motivacións.

• Ofrecerlle ao alumno experiencias de éxito, e reforzarase calquera pequeno logro 

na aprendizaxe e/ou na conduta.

• Ofrecerlle confianza e expectativas positivas, facéndolle correccións respecto á súa 

tarefa e achegando propostas de mellora.

• Axudarlle a coñecer e a manexar as súas emocións (baixa tolerancia á frustración, 

dificultades para atrasar a gratificación).

• Evitar avaliar sempre negativamente e proxectar expectativas de éxito.

 
Estratexias para controlar e mellorar a conduta. 

 
Como o obxectivo é aumentar os comportamentos axeitados e diminuír os comportamentos 
inadecuados, pódense utilizar como criterios xerais de manexo da conduta os seguintes: 

• Reforzo positivo de condutas adecuadas ou aproximacións.

• Evitar as recriminacións verbais, corrixir en privado e felicitar en público.

 Permitir momentos de descanso, como levantarse, borrar o encerado, repartir 

cadernos.

• Evitar a acusación, ridiculización, etiquetaxe moral ou estigmatización.

• Realizar entrevistas periódicas individuais co alumnado sobre o seguimento e 

motivación da conduta e sobre o seu traballo.
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Uso da axenda 
 

A axenda é un instrumento moi útil, imprescindible para o alumnado con TDAH, tanto para 
servir de canle de comunicación coa familia, coma para lle axudar ao alumnado a levar ao 
día as súas tarefas. De aí que a axenda debe: 

 Supervisarse pola familia e polo profesorado, tratando de que o alumnado aprenda 

a usala.

• Servir para que o profesorado escriba diariamente algo positivo e poderanse 

mencionar, a continuación, aspectos que hai que mellorar.

• Usarse para que as familias e o alumnado coñezan, con antelación suficiente, as 

datas dos exames, os contidos que teñen que preparar, as datas para entrega de 

traballos, os libros de lectura, etc.

 Usarse para reforzar e eloxiar o bo rendemento e comportamento.

 
Titoría entre iguais. 

 

Nas aulas que contan con alumnado con TDAH hase de: 
 Potenciar a aprendizaxe cooperativa, onde aprende xunto alumnado diferente.

 Promover a aprendizaxe en grupos interactivos.

• Promover a realización de debates.

• Procurar que as compañeiras e os compañeiros do alumnado con TDAH lle poidan 

axudar a realizar as tarefas, que o ignoren cando quere chamar a atención con 

condutas inadecuadas e que lle presten axuda cando atende e se centra nas tarefas.

• Compartir responsabilidades na aula. Pódense aproveitar os materiais para lle dar 

responsabilidades sobre o seu coidado e utilización: repartir, recoller,  ordenar, facer 

fotocopias, borrar o encerado. Ao mesmo tempo, esas accións permítenlle moverse 

de vez en cando e descansar para poder recuperar a atención.

 
Tarefas e deberes 

 

É necesario: 
 Reducir e fragmentar as actividades.

 Supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer.

• Utilizar reforzos e apoios visuais na instrución oral.

• Non sobrecargar de tarefas para a casa, e seleccionar ben aquelas que se 

consideren máis importantes.

Exames ou probas escritas 
 

Para mellorar o éxito das probas escritas é necesario: 

• Exames ou probas escritas. Para mellorar o éxito das probas escritas é necesario:
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• Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación.

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Que os exames escritos sexan curtos e con preguntas breves, cerradas, claras e 

con vocabulario sinxelo.

• Complementar os exames escritos de forma oral, cando se observa que están 

incompletos.

• Alternar a forma de presentación das cuestións que ten que responder o alumnado 

(de forma oral, escrita ou coas novas tecnoloxías).

• Pactar a fórmula máis idónea para realizar os exames (oral ou utilizando o 

ordenador), debido ás dificultades de escritura dalgún alumnado con TDAH.

• Deixar máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas en dúas 

sesións, e ser flexibles na súa duración.

• Presentar escrito o texto dos exames, salientando as partes máis importantes de 

cada cuestión e, no caso de preguntas complexas, diferenciando ben cada tarefa.

• Deixar suficiente espazo entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e 

execución.

• Posibilitar que as nenas e os nenos que o desexen poidan recuperar, durante a 

avaliación, os exames suspensos.

 Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos.

 

5.5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO DIAGNOSTICADO CON 
TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 

 

O trastorno do espectro do autismo é un trastorno do neurodesenvolvemento, que ten 
como características principais: deficiencias persistentes na comunicación social e na 
interacción social e patróns de conduta, intereses ou actividades restritivos e repetitivos. 

A normativa que regula as nosas actuacións é o Protocolo do tratamento educativo 
do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA). 

 

Destacamos as seguintes pautas de actuación: 

 

• A súa colocación na aula preto das fontes de información (da persoa docente, do 

encerado, etc.), tratando de evitar posibles elementos de distracción (ruído nos 

corredores, luces brillantes, zonas de paso para papeleira, etc.).

• O uso dun horario individual onde figuren, de forma visual, a área ou materia e 

quen a imparte.

• O rexistro nunha axenda das tarefas que ten que facer e dos materiais que 

precisa, garantindo a coordinación do profesorado e da familia.

• O uso de pautas comúns para todos os profesionais.
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• A vixilancia e atención que hai que prestar a posibles situacións de abusos, 

acoso, etc., xa sexa por informacións do propio centro xa por informacións 

facilitadas polas familias.

• Que se proporcionen ou anticipen indicacións axeitadas e comprensibles do que 

vai acontecer.

• A promoción de valores de convivencia, comprensión e respecto polas diferenzas 

e colaboración no grupo/clase. A utilización de estratexias baseadas na 

aprendizaxe sen erro, motivadoras e que eviten a dependencia excesiva.

• A utilización dunha linguaxe clara, precisa (de poucas palabras) e sen uso de 

dobres sentidos, sentidos figurados ou ironías. As bromas deberán ser 

traballadas previamente, xa que non as entenden nun primeiro omento, para eles 

non hai linguaxe figurado.

• A promoción do traballo colaborativo (con grupos reducidos), dando consignas 

claras do que se vai traballar.

• A axuda permanente por parte do profesorado titor na organización das tarefas 

que, de ser o caso, leve para a casa, así como na organización da axenda e dos 

materiais que precise para cada tarefa, sempre en colaboración coa familia.

• O uso de esquemas e mapas conceptuais como apoio ás explicacións, resaltando o 

relevante. 

• A garantía de que se comprenden as ordes e normas xerais da aula, o que, ás veces, 

require dirixirse explicitamente ao alumnado e adaptarse ao seu nivel de comprensión. 

 
 

 
5.6. IDENTIDADE DE XÉNERO: PROTOCOLO EDUCATIVO PARA GARANTIR A 
IGUALDADE, A NON DISCRIMINACIÓN E A LIBERDADE DE IDENTIDADE DE 
XÉNERO. 

 

Nos centros educativos actuarase de acordo cos principios de igualdade, inclusión, non 
discriminación e identidade de xénero, segundo a Lei 2/2014. Todas as normas, 
medidas e actuacións previstas no plan de convivencia e nas normas de organización e 
funcionamento do noso centro redactaranse cunha perspectiva de xénero que garanta 
a diversidade afectivo-sexual e a identidade sexual, como recolle este protocolo. 

Medidas de actuación: 

Cando unha familia ou representantes legais dun menor de idade presenten por escrito 
ao centro unha identidade de xénero diferente daquela que lle foi asignada no 
nacemento, e polo tanto, na documentación civil, tomaranse as medidas para garantirlle 
os dereitos que lle asisten así como un axeitado proceso de apoio no  ámbito educativo. 
A información deberase comunicar tanto ao equipo directivo como á xefa de orientación 
para activar as medidas que sexan procedentes en cada caso, despois de facer unha 
avaliación psicopedagóxica. 
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Cando un menor non emancipado comunique esta situación ao centro, e a familia ou 
titores legais descoñeza esta información, o centro educativo mediará entre eles. 

Cando na actitude de algún membro da comunidade escolar ou na propia familia de 
dito alumno detectemos indicadores de maltrato respecto á identidade de xénero, 
recurriremos ás medidas previstas nos instrumentos de convivencia do centro, plan 
de convivencia e NOF, e no seu caso, nos protocolos de atención ao maltrato infantil. 

Como medidas xerais todos os membros da nosa comunidade educativa actuaremos 

segundo este protocolo, e en todo o proceso garantirase o dereito á privacidade. 

 
5.6. AULA DE ATENCIÓN EDUCATIVA E DE CONVIVENCIA: 

 

• O equipo directivo e o departamento de orientación elaborará uns materiais 

axeitados para que o alumnado traballe persiguindo o obxectivo de mellorar a 

convivencia diaria no centro escolar. Coordinación coa xefatura de estudos para 

implementar un modelo inclusivo e rexenerador, nos casos de conflictos entre iguais, 

para impartir sesións de habilidades sociais na aula de convivencia inclusiva, unha 

vez informadas as familias. 
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6. CONCRECIÓNS DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN 

RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO.- 

O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación deste 

plan. Será aprobado polo consello escolar, por proposta do claustro do profesorado, e 

pasará a formar parte do proxecto educativo. 

 

 
• A xefa do D. de Orientación dinamizará e coordinará os distintos sectores da 

comunidade educativa para que este plan sexa unha realidade. Todos os membros 

do departamento colaborarán de forma activa neste plan.

• A profesora PT será quen imparta as clases a aqueles alumnos que teñan 

necesidades educativas especiais en 1º e 2º, e asi mesmo en 3º e 4º cando a súa 

problemática o requira, primordialmente alumnado con ACI.

 Necesidade dun segundo PT, dadas as necesidades educativas presentes no noso 

centro.

• Profesorado ordinario para reforzos, apoios e agrupamentos específicos.
 

 Profesorado ordinario para impartir clases nos Programas de Mellora da 

Aprendizaxe e do Rendimento.

• Profesorado titor para dinamizar o diálogo coas familias. Os titores farán un 

seguimento exhaustivo de cada caso asesorados polo D. de Orientación, cando así 

o requira, e terán un contacto directo e permanente coas súas familias.

 

 
Os profesores das distintas áreas elaborarán materiais de reforzo para o alumnado que o 

necesite e impartirán na aula dito reforzo. A atención á diversidade constará en todas as 

súas programacións. 
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7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS, ASÍ COMO 

CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS ADSCRITOS OU DE 

ADSCRICIÓN.- 

O Departamento de Orientación asesorará en cada unha das propostas e respostas 

educativas axustadas ás necesidades do alumnado. Os órganos tanto pedagóxicos como 

a CCP como o claustro e o Consello Escolar proporán e aprobarán respectivamente as 

actuacións e medidas deste Plan. Son imprescindibles as reunións dos equipos de 

profesores coa xefa de estudos e orientadora e as xuntanzas de avaliación para acordar a 

mellor resposta educativa para cada un dos alumnos. 

As reunións interdepartamentais serán periódicas e organizaranse actividades comúns. 
 

En relación á coordinación con outras etapas educativas dicir que cos CEIP Lope de Vega 

e CEIP Altamar hai un contacto fluído e continuado, tanto a través do equipo directivo como 

os D. de Orientación. Ditos departamentos teñen reunións periódicas de  seguimento e 

actuacións conxuntas. As actuacións establecidas na nosa programación son: 

 

 
• Ao final do curso os orientadores dos dous centros e as titoras de 6º manterán unha 

xuntanza informativa do alumnado de 6º, presididas pola xefatura de estudos. 

• Ao comezo do curso teremos reunións informativas sobre os resultados das probas 

psicolóxicas aplicadas en 6º e os informes de avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos con necesidades educativas especiais. 

• O noso centro fai unha xornada de acollida ao alumnado de 6º, na que colabora todo 

o profesorado do centro. Será coordinada polo equipo directivo e contará coa 

participación da xefa do Departamento de Orientación e PT. 

 

 
A coordinación entre centros, dende os distintos Departamentos de Orientación, será 

prioritaria para o bo funcionamento da orientación na zona. 
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8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES E TITORAS 

LEGAIS DO ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO.- 

A comunicación coas familias do alumnado faise a través de diferentes canles: 
 

• Por parte do equipo directivo foméntase a participación activa no Consello Escolar 

do centro e na Comisión de Convivencia. 

• Charlas de acollida as familias, impartidas polo/a director/a. Percorrido polo centro 

cos titores. Presentación do Departamento de Orientación. 

• Atención individualizada ás familias polo equipo directivo, orientadora e titores. 
 

• Participación dinámica da ANPA en actividades coordinadas pola vicedirección. 

 

A mellora na atención á diversidade require da coordinación con axentes externos 

esenciais no desenvolvemento dos nosos plans: 

• Asuntos sociais do Concello: contacto nos casos de familias desfavorecidas e 

absentismo escolar coa traballadora social e coa educadora para casos puntuais. 

Mantemos contacto telefónico e entrevistas no centro. 

• Concellería de Educación: Información de cursos gratuitos e homologados que 

organiza o Concello, talleres de prevención de drogas(3º e 4º) e educación sexual 

(4º) e outros temas transversais. 

• Plan de Mellora para a Convivencia dos centros: charlas sobre acoso escolar (1º e 

2ºde ESO) e ciberbulliyng (3º e 4º) 

• Coordinación coa Fundación Na Rúa nos casos de alumnado inmigrante 

desfavorecido. 

• Derivación e coordinación de casos á Asociación sen ánimo de lucro “Sapere aude” 

nos casos de alumnado con problemas de aprendizaxe e familias desfavorecidas. 

• Tribunal de Menores: entrevistas e elaboración de informes psicopedagóxicos cando 

sexan solicitados. 

• INEM e orientadora laboral para casos de risco de abandono escolar. 
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• Distintos especialistas médicos: gustaríanos que os contactos fosen máis fluidos e 

no so a través de informes solicitados. 

• Equipo de Orientación Específico de Pontevedra: Unha vez esgotados os nosos 

recursos materiais e humanos, recurrimos aos especialistas. 

• Inspección Educativa: asesoramento cando o caso o requira. 

 

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

EXTRAORDINARIAS.- 

Ver ANEXOS. 

 
 

10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN.- 
 

Os indicadores a ter en conta neste proceso son : 

• Éxito e rendemento efectivo do plan, medida a través do grao de consecución dos 

obxectivos propostos.

 Contextualizado no centro e o entorno

• Incardinado no currículo ordinario

• Adecuación dos recursos humanos e materiais aplicados

• Validez das estratexias de elaboración

• Adecuación de tempos e espazos

• Grao de implicación do equipo directivo, dos titores e todo o profesorado do 

claustro no desenvolvemento do plan

• Coordinación do profesorado

• Grao de interacción familias, titores e profesorado.

• Resultados académicos do alumnado con necesidades educativas especiais.

• Relacións cos axentes externos que contribúen a desenvolver o plan.

• Grao de satisfacción dos participantes.

 

 
A finalidade deste proceso é efectuar as modificacións necesarias para mellorar os seus 

resultados nos vindeiros cursos. 
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ANEXOS: 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Anexo 0: Relación lexislativa sobre atención á diversidade. 

Anexo I: Ficha de derivación ao departamento de orientación. 

Anexos de modelos para comunicación e aceptación/autorización ou rexeitamento 

ás/das familias de medidas de atención á diversidade: 

Anexo II: Agrupamentos específicos. Modelos en galego (II-A) e en castelán (II-B). 

Anexo III: Apoio educativo con profesorado de pedagoxía terapéutica. Modelos en 

galego (III-A) e en castelán (III-B). 

Anexo IV: Adaptación curricular individualizada (ACI). Modelos en galego (IV-A) e en 

castelán (IV-B). 

Anexo V: Exención de cursar segunda lingua estranxeira: 

V-A) Exención de cursar segunda lingua estranxeira. Modelo en castelán 

para alumnado procedente do estranxeiro. 

V-B) Exención de cursar segunda lingua estranxeira. Modelo en castelán 

para alumnado doutra comunidade autónoma. 

V-C) Exención de cursar segunda lingua estranxeira. Modelo en galego para 

alumnado da nosa comunidade autónoma. 

Anexo VI:  Documento de consentimento dos pais para que os eu fillo/ a súa filla curse  un 

ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). Modelos en galego (VI-A) e en 

castelán (VI-B). 

Anexo VII: Proposta de derivación a Programas de diversificación curricular (PDC). 

Modelos en galego (VII-A) e en castelán (VII-B). 

Anexo VIII:   Rexeitamento de  medida de atención educativa aplicada. Modelos en 

galego (VIII-A) e en castelán (VIII-B). 

Anexos de modelos de informes do profesorado-titor para a derivación aos Ciclos de 

Formación Profesional Básica (FPB) ou aos Programas de Diversificación Curricular 

(PDC) : 

Anexo IX: Consello orientador con informe motivado do equipo docente e proposta de 

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). 
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Anexo X: Modelo de informe do profesor-titor para derivación a Programas de 

diversificación curricular (PDC). 

 

 
Anexo 0: Relación lexislativa sobre atención á diversidade. 

 

• Orde do 6 de outubro de 1995, (DOG 7 novembro 1995) pola que se regulan as adaptacións 

do currículo nas ensinanzas de réxime xeral.

 
• Decreto 324/96, de 26 de xullo, (DOG 9 agosto 1996) polo que aproba o Regulamento 

orgánico e establece organización e funcionamento dos institutos de educación secundaria.

 
• Orde do 31 de outubro de 1996, (DOG 19 decembro 1996) pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan 

as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a 

realización do dictame de escolarización.

 
• Orde do 28 de outubro de 1996 (DOG 28 novembro 1996) pola que se regulan as condicións 

e o procedemento para flexibilizala duración do período de escolarización obrigatoria dos 

alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de 

sobredotación intelectual.

 
• Decreto 120 / 98 ,do 23 de abril, (DO 27 abril 1998) pola que se regula a orientación 

educativa e profesional.

 
• Orde de 24 xullo 1998 (DOG 31 xullo 1998) pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional

 
• Real Decreto 943/2003, de 18 de xullo, (BOE 31-7-2003) polo que se regulan as condicións 

para flexibiliza-la duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os 

alumnos superdotados intelectualmente.

 
• Orde do 20 de febreiro de 2004,(DOG nº 40 do 26 de febreiro) pola que se establecen as 

medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro.

 
 Decreto 85/2007, do 12 de abril, (DOG 8 maio 2007) polo que se crea e regula o Observatorio 

Galego da Convivencia Escolar.
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• Decreto 133/2007, do 5 de xullo, (DOG 13 xullo 2007) polo que se regulan as ensinanzas 

da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 
• Orde de 30 de xullo de 2007, (DOG 21 agosto 2007) pola que se regulan os programas de 

diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.

 
• Decreto  126/2008,  do  19  de  xuño,  (DOG  23  xuño 2008) polo que se establece a 

ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 
• Orde do 25 de xuño de 2008, (DOG do 27 xuño 2008) pola que se establece a relación de 

materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.

 
• Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do 

bacharelato e se establece o seu currículo.

 

• Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o 

alumnado de ESO.

. 

• Decreto 79/2010, do 20 de maio, (DOG 25 maio 2010) para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia.

 
• Orde do 13 de xullo de 2011, (DOG 21 xullo 2011) pola que se regulan os programas de 

cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. DOG 

Núm. 136Venres, 15 de xullo de 2011

 
• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, (DOG 21 decembro 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 Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación.

 

• Resolución do 27 de jullo de 2015, da Dirección Xeneral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se dictan instruccións no curso académico 

2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obligatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 
• Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia. 

Instrucións do 31 de xaneiro de 2014.

• Protocolo de consenso sobre o TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativos 

e sanitarios, Xunta de Galicia, xullo 2014
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 Protocolo do tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do autismo 

(TEA), Xunta de Galicia, marzo 2016.

 

• Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de 

identidade de xénero, Xunta de Galicia, abril 2016.

 

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efeciva de mulleres e homes.

 
• Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, 

gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia.

 

• Le orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e a 

adolescencia.



 

 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Ficha de derivación ao Dpto 

Anexo I 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

FICHA DE DERIVACIÓN AO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

 

NOME E  

APELIDO DO ALUMNO/A: ............................................................................ 

 

CURSO: …………….. GRUPO: ………….. 

 

TITOR/A: ……………………………………………………………… 

MOTIVO DA DERIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS E ESTRATEXIAS EMPREGADOS ATA O MOMENTO: 

•

•

•

•

Nº DE ENTREVISTAS COA FAMILIA/TITORES LEGAIS: 

ACORDOS TITOR/FAMILIA: 

•

•

•

•



OBSERVACIÓNS E VALORACIÓN DO TITOR/A: 

  
 

Vigo, ............. de ........................................ de 20....... 

 

Sinatura: ......................................... Asdo.: .................................................................................... 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Data: 
ENTREGAR AO PROFESOR TITOR DO/DA ALUMNO/A 

 

 

Sinatura: 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Agrupamentos Específicos 

Anexo II-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

Estimados pais / titores legais do/a alumno/a: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ante a demanda de reforzo educativo nas áreas instrumentais (linguas e matemáticas) formulada 

polo equipo docente, poñémonos en contacto con vostedes, solicitando a súa colaboración para 

asignar o seu fillo/ a súa filla ao agrupamento específico de 

…………………………………… e de …………………………………….. Os agrupamentos son 

grupos reducidos de alumnos que permiten ao profesorado facer un seguimento máis 

personalizado do proceso de aprendizaxe. Os contidos desta(s) materia(s) adáptanse ás 

necesidades educativas do/da alumno/a co obxecto de facilitarlle a adquisición dos mínimos 

esixibles nas mesmas 

Reciban un cordial saúdo. 

 
Vigo a …………de ………………….… de 20……… 

 

O/A director/a A xefa do Departamento de Orientación 

 

 
Asdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Asdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍN: 

D/Dª      ………………………………….……………………………………………….,      con      DNI 

………………………………….. informado/a da proposta de asignación do meu fillo / da miña filla 

(NOME E APLEIDOS) ………………………………………………………………… a un agrupamento 

específico nas áreas instrumentais de ……………………………… e de 

……………………………….., manifesto a miña opinión respecto da adopción de dita medida 

educativa, asinando a presente comunicación. 

(Marque cunha cruz o que proceda): 
 

 
Si consinto; a miña opinión é favorable 

Non consinto, a miña opinión é desfavorable 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Fecha: 
ENTREGAR AL PROFESOR TUTOR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA 

 

 

Firma: 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Agrupamientos Específicos 
Anexo II-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

Estimados padres / tutores legales del alumno/ de la alumna 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ante la demanda de refuerzo educativo en las áreas instrumentales (lenguas y matemáticas) 

formulada por el equipo docente, nos ponemos en contacto con ustedes, solicitando su 

colaboración para asignar a su hijo/ a su hija al agrupamiento específico de 

…………………………………… y de …………………………………….. Los agrupamientos son 

grupos reducidos de alumnos que permiten al profesorado hacer un seguimiento más 

personalizado del proceso de aprendizaje. Los contenidos de estas materias se adaptan a las 

necesidades educativas del alumno / de la alumna con el fin de facilitarle la adquisición de los 

mínimos exigibles en las mismas. 

Reciban un cordial saludo. 

 
Vigo a …………de ………………….… de 20……… 

 

El director / La Directora La jefa del Departamento de Orientación 

 

 
Fdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Fdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍ: 

D/Dª      ………………………………….……………………………………………….,      con      DNI 

………………………………….. informado/a de la propuesta de asignación de mi hijo / de mi hija 

(NOMBRE Y APELLIDOS) ……………………..…………………………………………………………… a 

un agrupamiento específico en las áreas instrumentales de ……………………………… y de 

……………………………….., manifiesto mi opinión respecto de la adopción de dicha medida 

educativa, firmando la presente comunicación. 

(Marque con una cruz lo que proceda): 
 
 

Si consiento; mi opinión es favorable 

No consiento, mi opinión es desfavorable 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Data: 
ENTREGAR AO PROFESOR TITOR DO/DA ALUMNO/A 

 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Apoio educativo 
Anexo III-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

Sinatura: 

 

Estimados pais / titores legais do/a alumno/a: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ante a demanda de apoio educativo nas áreas instrumentais (linguas e matemáticas)  formulada 

polo equipo docente, poñémonos en contacto con vostedes, solicitando a súa colaboración para 

asignar o seu fillo/ a súa filla ao grupo de apoio nas áreas de 

…………………………………… e de …………………………………….. con profesorado 

especialista en pedagoxía terapéutica (P.T.). A finalidade deste apoio é facer un seguimento 

máis individualizado das dificultades na evolución das aprendizaxes e na adquisición de 

obxectivos e competencias do/da alumno/a co obxecto de procurarlle axuda específica para 

facilitarlle unha mellor progresión na súa evolución académica. 

Reciban un cordial saúdo. 

 
Vigo a …………de ………………….… de 20……… 

 

A/O director/a A/O xefe/a do Departamento de Orientación 

 

 
Asdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Asdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍN: 

D/Dª      ………………………………….……………………………………………….,      con      DNI 

………………………………….. informado/a da proposta de asignación do meu fillo / da miña filla 

(NOME E APELIDOS) ………………………………………………………………… a un grupo de apoio 

educativo co/coa P.T. nas áreas instrumentais de ……………………………… e de 

……………………………….., manifesto a miña opinión respecto da adopción de dita medida 

educativa, asinando a presente comunicación. 

(Marque cunha cruz o que proceda): 
 
 

Si consinto; a miña opinión é favorable 

Non consinto, a miña opinión é desfavorable 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Apoyo educativo 
Anexo III-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

Firma: 

 
 
 
 

Fecha: 

 

Estimados padres / tutores legales del alumno / de la alumna: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ante la demanda de apoyo educativo en las áreas instrumentales (lenguas y matemáticas) 

formulada por el equipo docente, nos ponemos en contacto con ustedes, solicitando su 

colaboración para asignar a su hijo / a su hija al grupo de apoyo en las áreas de 

…………………………………… y de …………………………………….. con profesorado 

especialista en pedagogía terapéutica (P.T.). La finalidad de este apoyo es hacer un 

seguimiento más individualizado de las dificultades en la evolución del aprendizaje y en la 

adquisición de objetivos y competencias del alumno / de la alumna con el objeto de procurarle 

ayuda específica para facilitarle una mejor progresión en su evolución académica. 

Reciban un cordial saludo. 

 
Vigo a …………de ………………….… de 20……… 

 

El director / La directora La jefa del Departamento de Orientación 

 

 
Fdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Fdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍ: 

D/Dª      ………………………………….……………………………………………….,      con      DNI 

………………………………….. informado/a de la propuesta de asignación de mi hijo / de mi hija 

(NOMBRE Y APELLIDOS) ………………………………………………………………… a un grupo de 

apoyo educativo con la P.T. en las áreas instrumentales de ……………………………… y de 

……………………………….., manifiesto mi opinión respecto de al adopción de dicha medida 

educativa, firmando la presente comunicación. 

(Marque con una cruz lo que proceda): 
 
 

Si consiento; mi opinión es favorable 

No consiento, mi opinión es desfavorable 
 

 
ENTREGAR AL PROFESOR TUTOR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Data: 
ENTREGAR AO PROFESOR TITOR DO/DA ALUMNO/A 

 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Adaptación Curricular 
Anexo IV-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

Sinatura: 

 

Estimados pais / titores legais do/a alumno/a: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dado o desfase curricular que presenta o seu fillo / a súa filla e que lle impide progresar ao ritmo 

necesario para poder acadar os obxectivos programados para este curso, propomos a realización     

dunha     adaptación     curricular     individualizada     (ACI)     nas     áreas de 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………..... 

coa fin de adaptar a(s) correspondente(s) programación(s) didáctica(s) ás necesidades 

educativas do / da alumno/a. 

Reciban un cordial saúdo. 

 
Vigo a …………de ………………….… de 20……… 

 

A/O director/a A/O xefe/a do Departamento de Orientación 

 

 
Asdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Asdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍN: 

D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

………………………………….. informado/a da proposta de realización dunha adaptación 

curricular individualizada para o meu fillo / a miña filla (NOME E APELIDOS) 

…………………………………………………………………………….……… nas áreas de 

……………………………………………………………………………………………………...……….. 

, manifesto a miña opinión respecto da adopción de dita medida educativa, asinando a 

presente comunicación. 

(Marque cunha cruz o que proceda): 
 

 

Si consinto; a miña opinión é favorable 

Non consinto, a miña opinión é desfavorable 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Fecha: 
ENTREGAR AL PROFESOR TUTOR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA 

 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Adaptación Curricular 
Anexo IV-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

Firma: 

 

Estimados padres / tutores legales del alumno / de la alumna 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dado el desfase curricular que presenta su hijo / su hija y que le impide progresar al ritmo 

necesario para poder alcanzar los objectivos programados para este curso, proponemos la 

realización   de   una   adaptación   curricular   individualizada   (ACI)   en   las   áreas   de 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………………………..... 

con el fin de adaptar la(s) correspondiente(s) programación(es) didáctica(s) a las necesidades 

educativas del alumno / de la alumna. 

Reciban un cordial saludo. 

 
Vigo a …………de ………………….… de 20……… 

 

El director / La directora La jefa del Departamento de Orientación 

 

 
Fdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Fdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍ: 

D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

………………………………….. informado/a de la propuesta de realización de una adaptación 

curricular individualizada para mi hijo / mi hija (NOMBRE Y APELLIDOS) 

…………………………………………………………………………….……… en las áreas de 

……………………………………………………………………………………………………...……….. 

, manifiesto mi opinión respecto de la adopción de dicha medida educativa, firmando la 

presente comunicación. 

(Marque con una cruz lo que proceda): 
 

 

Si consiento; mi opinión es favorable 

No consiento, mi opinión es desfavorable 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Fecha: 
ENTREGAR AL PROFESOR TUTOR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA 

 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Exención 2ª lengua extranjera 

Anexo V-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

  
 

Estimados padres / tutores legales del alumno/ de la alumna 
 

................................................................................................................. 

 
Debido a su reciente incorporación al sistema educativo español, su desfase curricular 

y sus conocimientos muy básicos de la lengua castellana, proponemos la exención del 2º 

idioma extranjero  francés /  inglés, y la asignación a un grupo de refuerzo en el área de 

lengua castellana. 

 
Para poder adoptar esta medida, solicitamos su autorización, según regula el marco legal 

establecido (Circular 8/2009 que regula algunhas medidas de atención á diversidade e o punto 

5.f da Orde de 6 de setembro 2207, pola que se desenvolve a implantación da Educación 

Secundaria Obrigatoria na nosa Comunidade Autónoma). 

Vigo a …………de ………………….… de 20……… 
 

El director / La directora La jefa del Departamento de Orientación 

 

 
Fdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Fdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍ: 

D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

………………………………….. informado/a de las razones para la propuesta de conceder la 

exención de cursar la segunda lengua extranjera  francés /  inglés a mi hijo/ a mi hija 

(NOMBRE Y APELLIDOS) ………………………………………………………………..……….. manifiesto 

mi opinión respecto a la adopción de esta medida educativa, 

(Marque con una cruz lo que proceda): 
 
 

Si acepto; mi opinión es favorable 

No acepto, mi opinión es desfavorable 

Firma: 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Fecha: 
ENTREGAR AL PROFESOR TUTOR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA 

 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Exención 2ª lengua extranjera 

Anexo V-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

  
 

Estimados padres / tutores legales del alumno/ de la alumna 
 

................................................................................................................. 
 

Debido a su reciente incorporación al sistema educativo gallego y, a sus dificultades 

generalizadas de aprendizaje, proponemos la exención del 2º idioma extranjero  francés / 

 inglés y la asignación a un grupo de refuerzo en el área de lengua castellana o de materias 

del ámbito sociolingüístico. 

 
Para poder adoptar esta medida, solicitamos su autorización, según regula el marco legal 

establecido (Circular 8/2009 que regula algunhas medidas de atención á diversidade e o punto 

5.f da Orde de 6 de setembro 2207, pola que se desenvolve a implantación da Educación 

Secundaria Obrigatoria na nosa Comunidade Autónoma). 

Vigo a …………de ………………….… de 20……… 
 

El director / La directora La jefa del Departamento de Orientación 

 

 
Fdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Fdo.: Dª/D. ……………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍ: 

D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

………………………………….. informado/a de las razones para la propuesta de conceder la 

exención de cursar la segunda lengua extranjera  francés /  inglés a mi hijo/ a mi hija 

(NOMBRE Y APELLIDOS)………………………………………………………………..……….. manifiesto 

mi opinión respecto a la adopción de esta medida educativa, 

(Marque con una cruz lo que proceda): 
 
 

Si acepto; mi opinión es favorable 

No acepto, mi opinión es desfavorable 

Firma: 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Exención 2ª lingua extranxeira 

Anexo V-C 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

  
 

Estimados pais / titores legais do/da alumno/a: 
 

................................................................................................................. 

 
Debido ás dificultades xeneralizadas de aprendizaxe detectadas, en particular, nas áreas 

do ámbito socio-lingüístico, propomos a exención do 2º idioma extranxeiro  francés /  

inglés e a asignación a un grupo de reforzo en lingua ou en materias do ámbito sociolingüístico. 

 
Para poder adoptar esta medida, solicitamos a súa autorización, segundo regula  o marco 

legal establecido (Circular 8/2009 que regula algunhas medidas de atención á diversidade e o 

punto 5.f da Orde de 6 de setembro 2207, pola que se desenvolve a implantación da Educación 

Secundaria Obrigatoria na nosa Comunidade Autónoma). 

Vigo a …………de ………………….… de 20……… 
 

O director / A directora A xefa do Departamento de Orientación 

 

 
Asdo.: Dª/D. ………………………… 

 

 
Asdo : Dª/D. ……………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBÍN: 

D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

………………………………….. informado/a das razóns para a proposta de conceder a exención 

de cursar a segunda lingua extranxeira  francés /  inglés ao meu fillo / á miña filla (NOME 

E APELIDOS) ………………………………………………………………..……….. manifesto a mina 

opinión respecto á adopción desta medida educativa, 

(Marque cunha cruz o que proceda): 
 
 

Si acepto; a miña opinión é favorable 

Non acepto, a miña opinión é desfavorable 
 

 
ENTREGAR AO PROFESOR TITOR DO/DA ALUMNO/A 

Sinatura: 

 
 
 
 

Data: 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

F.P.B. 
Anexo VI-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 

191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

  
 
 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
(FPB) 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS/NAIS OU TITORES LEGAIS 

PARA QUE O ALUMNO / A ALUMNA CURSE ESTAS ENSINANZAS: 

Don /Dona    

pai/nai/titor-a legal do/a alumno/a    

    do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO (Vigo) do nivel 

   e grupo  , sendo informado/a da ordenación e organización das 

ensinanzas de formación profesional básica e dos motivos que xustifican o consello orientador 

do equipo docente para propór a incorporación do/da alumno/a a un Ciclo de Formación 

Profesional Básica, 

 dou o meu consentimento para que o meu fillo/a miña filla se incorpore a estas ensinanzas, 

no curso  . 

 non dou o meu consentimento para que o meu fillo/a miña filla se incorpore a estas ensinanzas, 

no curso  . 

 
O PAI / A NAI / OU TITORES LEGAIS 

 
 

Asdo.:    
 

 
Vigo,  de  de 20    

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 

 DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

F.P.B. 
Anexo VI-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 

191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

  
 
 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
(FPB) 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/MADRES/ TUTORES LEGALES 

PARA QUE EL ALUMNO/LA ALUMNA CURSE ESTAS ENSEÑANZAS: 

Don /Doña    

Padre/madre/tutor-a legal del alumno/ de la alumna     

   del IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO (Vigo) del nivel 

  y grupo  , siendo informado/a de la ordenación y organización de 

las enseñanzas de formación profesional básica y de los motivos que justifican el consejo 

orientador del equipo docente para proponer la incorporación del alumno/ de la alumna a un Ciclo 

de Formación Profesional Básica, 

 doy mi consentimiento para que mi hijo/mi hija se incorpore a estas enseñanzas, en el curso 

  . 

 no doy mi consentimiento para que mi hijo/mi hija se incorpore a estas enseñanzas, en el 

curso  . 

 
EL PADRE / LA MADRE/ LOS TUTORES LEGALES 

 
 

Fdo.:    
 

 
Vigo,  de  de 20    

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Asdo.:    

 

 

O pai /nai/ titor-a legal 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

P.M.A.R. 
Anexo VII-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 

191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

 

PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDIMENTO 
 

SOLICITUDE DE CONFORMIDADE DOS PAIS/NAIS OU TITORES LEGAIS 

 
 

 
Don /Dona  . 

pai/nai/titor-a legal do/a alumno/a     

   do IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO (Vigo) 

do nivel    e grupo   , sendo informado/a das 

condicións e requisitos dos PMAR (Programa de Mellora da Aprendizaxe e do 

Rendimento) 

 estou de acordo 
 

 non estou de acordo 
 

en que o meu fillo/a miña filla sexa incluído/a nun deles no curso 

  . 

 
 

Vigo,  de  de 20    

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


Fdo.:    

 

 

 
El padre / La madre / Tutor-a legal 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

P.M.A.R 
Anexo VII-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 

191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
 

SOLICITUD DE CONFORMIDAD DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

 
 

 
Don /Doña  . 

Padre/madre / tutor/a legal del alumno / de la alumna     

   del IES SAN TOMÉ DE 

FREIXEIRO  (Vigo)  del  nivel y  grupo  , siendo 

informado/a de las condiciones y requisitos de los PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento), 

 estoy de acuerdo 
 

 no estoy de acuerdo 
 

en que mi hijo / mi hija sea incluído/a en uno de ellos en el curso 

  . 

 
 

Vigo,  de  de 20    

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

ENTREGAR AO PROFESOR TITOR DO/DA ALUMNO/A 

 

 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Rexeitamento da medida de attº 

educativa aplicada 
Anexo VIII-A 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

………………………………….. pai/nai/titor-a legal do/da alumo/a (NOME E APELIDOS) 

…………………………………………………………..……………….……………, do grupo de 

……………………….. 

 
EXPOÑO: 

 

Que rexeito a medida de atención educativa aplicada ao meu fillo/ filla, para a que expresei, no 

seu momento, a miña opinión favorable / autorización, polo(s) seguinte(s) motivo(s): 

 

SOLICITO: 

Despois de ser informado/a das repercusións que esta decisión podería ter no futuro 

académico do/da alumno/a, QUE o meu fillo/ a miña filla: 

(Marque cunha cruz o que corresponda): 
 

Abandone o agrupamento específico de matemáticas 

Abandone o agrupamento específico de lingua castelá 

Abandone o agrupamento específico de lingua galega 

Abandone o grupo de apoio educativo en matemáticas coa P.T. 

Abandone o grupo de apoio educativo en lingua castelá coa P.T.. 

Siga a programación do seu grupo de referencia, abandonando a ACI 
 
 
 

Para o que asino a presente, 

en Vigo a … … de ……………………………. de 20 ….. 

Sinatura: 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


D/Dª ………………………………….………………………………………………., con DNI 

ENTREGAR AL PROFESOR TITOR DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA 

 

 

 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Plan de attº á diversidade 

Rechazo de la medida de attº 

educativa aplicada 
Anexo VIII-B 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

………………………………….. padre/madre/tutor-a legal del alumno / de la alumna (NOMBRE Y 

APELLIDOS) …………………………………………………………..……………….……………, del 

grupo de ……………………….. 

 

EXPONGO: 
 

Que rechazo la medida de atención educativa aplicada a mi hijo / a mi hija, para la que expresé, 

en su momento, mi opinión favorable / autorización, por lo(s) siguiente(s) motivo(s): 

 

SOLICITO: 

Después de ser informado/a de las repercusiones que esta decisión podría tener en el futuro 

académico del alumno / de la alumna, QUE mi hijo / mi hija: 

(Marque con una cruz lo que corresponda): 
 

Abandone el agrupamiento específico de matemáticas 

Abandone el agrupamiento específico de lengua castellana 

Abandone el agrupamiento específico de lengua gallega 

Abandone el grupo de apoyo educativo en matemáticas con la P.T. 

Abandone el grupo de apoyo educativo en lengua castellana con la P.T.. 

Siga la programación de su grupo de referencia, abandonando la ACI 
 
 
 
 

Para lo que firmo la presente, 

en Vigo a … … de ……………………………. de 20 ….. 

Firma: 

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 

 
 
 
 
 
 

º 

Plan de attº á diversidade ANEXO IX 

CONSELLO ORIENTADOR 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

CONSELLO ORIENTADOR CON PROPOSTA DE INCORPORACIÓN A UN 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DO/ DA ALUMNO/A: 

APELIDOS E NOME DO/DA ALUMNO/A: 
 

 
PROCEDENTE DO CURSO DE ……………..….. DE ESO 

 
Data de nacemento:…………………………………………….. 

 

O presente documento é unha orientación sobre o futuro académico e profesional que emite o equipo de profesores coa fin de axudar ao alumno/á 

alumna e á súa familia na toma de decisións respecto aos estudos posteriores. Contén a identificación, mediante informe motivado, do grao do 

logro dos obxectivos e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta do equipo docente. Ten carácter confidencial, 

entregarase aos pais ou titores legais do alumno/da alumna e incluirase no seu expediente, xunto co documento de consentimento dos pais, as 

nais ou os/as titores/as legais, para que curse estas ensinanzas. 

 

1. INFORME MOTIVADO DO EQUIPO DOCENTE: 
 

A) GRAO DO LOGRO DOS OBXECTIVOS DAS ÁREAS OU MATERIAS DO CURRÍCULO: 

RELACIONADOS COA COMPRENSIÓN: 
 

 BAIXO ACEPTABLE BO 

Nivel de lectura comprensiva    

Comprensión global de textos ou informacións do ámbito lingüístico-social    

Comprensión global de textos ou informacións do ámbito científico-tecnolóxico    

Distinción entre ideas principias e secundarias dun texto ou información    

Comprensión de enunciado de problemas analizando as partes do mesmo    

Comprensión específica de conceptos básicos nas áreas do ámbito lingüístico-social    

Comprensión específica de conceptos básicos nas áreas do ámbito científico- 
tecnolóxico 

   

RELACIONADOS COA EXPRESIÓN: 

 BAIXO ACEPTABLE BO 

Expresión oral (fluídez, claridade, coherencia)    

Caligrafía e corrección ortográfica    

Elaboración dun discurso escrito con orde e con coherencia    

Aplicación de conceptos básicos das áreas do ámbito lingüístico-social na resolución – 
oral e escrita- das diferentes actividades prácticas programadas. 

   

Aplicación de conceptos básicos das áreas do ámbito científico-tecnolóxico na 
resolución –oral e escrita- das diferentes actividades prácticas programadas. 

   

 
B) GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

 BAIXO ACEPTABLE BO MOI BO 

1. Comunicación lingüística     

2. Matemática     

3. Coñecemento e interacción co mundo físico     

4. Tratamento da información e competencia dixital     

5. Cultural e artística     

6. Social e cidadá     

7. Aprender a aprender     

8. Autonomía e iniciativa persoal     

mailto:freixeiro@edu.xunta.es


 

 

2. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DE INCORPORACIÓN A UN CICLO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

O equipo docente considera que a incorporación do alumno/ da alumna a un ciclo de formación 

profesional básica é a mellor opción para motivalo a proseguir cos seus estudos, de forma máis práctica 

e máis axeitada ás súas capacidades e expectativas educativas e laborais. 

 
En consecuencia propón ao alumno/á alumna e aos seus pais ou titores legais este itinerario académico-

profesional coa fin de favorecer a continuidade do alumno/da alumna no sistema educativo e a de 

posibilitarlle a súa incorporación temperá ao mundo laboral cunha cualificación profesional. 

 
 
 
 
 

 
En Vigo a ................................. de .............................................. de 20……….. 

 
 

 
O/A TITOR/A: D./Dª Asdo.:    



 

 

 
 
 
 
 
 

º 

TITORÍAS 

PROPOSTA PMAR 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

PROPOSTA DE INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE MELLORA DA 
APRENDIZAXE E DO RENDIMENTO DO/ DA ALUMNO/A: 

APELIDOS E NOME DO/DA ALUMNO/A: PROCEDENTE DO CURSO DE 1º/ 2º DE 

ESO 

Data de nacemento: 

 
 

 
País de orixe: 

NOME DO/DA TITOR/A: 

 

1. COMPETENCIA CURRICULAR DO/DA ALUMNO/A EN CADA MATERIA: 
 

A) MATERIAS, CUALIFICACIÓNS E COMPETENCIAS BÁSICAS- CURSO DE 2º DE ESO: 

 

B) GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

 BAIXO ACEPTABLE BO MOI BO 

1. Comunicación lingüística     

2. Matemática     

3. Coñecemento e interacción co mundo físico     

4. Tratamento da información e competencia dixital     

5. Cultural e artística     

6. Social e cidadá     

7. Aprender a aprender     

8. Autonomía e iniciativa persoal     

 
 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Lingua galega e literatura   

Lingua castelá e literatura   

1ª lingua estranxeira: 
Inglés   

Francés   

2ª lingua estranxeira: 
Inglés   

Francés   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Matemáticas   

 

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Ciencias da Natureza   

Ciencias sociais, xeografía e historia   

Educación Física   

 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPET. DIXITAL : 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Tecnoloxías   

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Música   

 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Educación para a cidadanía   

 

OUTRAS ÁREAS XUÑO SET 

Relixión Católica   

Historia e cultura das relixións   

 

MATERIAS NON SUPERADAS DE 1º ESO 
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2. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE PRESENTADAS: 

A) DE COMPRENSIÓN: 
 

Dificultades para a comprensión global de textos ou informacións do ámbito lingüístico-social 

Dificultades para a comprensión global de textos ou informacións do ámbito científico-tecnolóxico 

Dificultades para distinguir entre ideas principias e secundarias dun texto ou información 

Dificultades para comprender o enunciado de problemas analizando as partes do mesmo 

Dificultades para a comprensión específica de conceptos básicos nas áreas do ámbito lingüístico-social 

Dificultades para a comprensión específica de conceptos básicos nas áreas do ámbito científico-tecnolóxico 

B) DE EXPRESIÓN: 
 

Dificultades para a ler con claridade e comprendendo o que le 

Caligrafía e corrección ortográfica deficientes 

Dificultades para elaborar un discurso oral ou escrito con orde e coherencia 

Dificultades para aplicar correctamente conceptos básicos das áreas do ámbito lingüístico-social na 
resolución –oral e escrita- das diferentes actividades prácticas programadas. 

Dificultades para aplicar correctamente conceptos básicos das áreas do ámbito científico-tecnolóxico na 
resolución –oral e escrita- das diferentes actividades prácticas programadas. 

 
3. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APLICADAS: 

 

  
Repetìu curso 

 En primaria 

 En ESO 

 Recibíu reforzo educativo en matemáticas sendo asignado a un agrupamento específico 

  
Recibíu reforzo educativo en lingua sendo asignado/a a un agrupamento específico 

 Lingua galega 

 Lingua castelá 

 Recibíu reforzo educativo realizado no grupo de referencia polo/a profesor/a da materia en: 

 Recibíu reforzo educativo coa profesora de pedagoxía terapéutica en: 

 Adaptación curricular en: 

 Recibíu reforzo para a adquisición da lingua española 

 Exención de cursar a Lingua galega  
Exención en 2ª lingua: francés ingés 

 

4. MOTIVOS POLOS QUE O EQUIPO DOCENTE CONSIDERA A 
CONVENIENCIA DE QUE O/A ALUMNO/A SE INTEGRE NUN PROGRAMA 
DE MELLORA: 

O equipo docente considera esta opción como a mellor para motivar ao /a alumno/a a proseguir coa súa 

formación ao poder adaptar o currículo ordinario ás súas capacidades e porque existen expectativas 

razoables de que coa incorporación ao programa poderá alcanzar as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa e, en consecuencia, obter o título de graduado en educación secundaria, dada a súa 

actitude positiva, esforzándose na realización das tarefas de clase, o seu comportamento e o seu afán de 

superación. 
En Vigo a ................................. de .............................................. de 20……… 

 
O/A TITOR/A: D./Dª                                          Asdo.:_________________________



 

 

 
 
 
 
 
 
 

º 

 

TITORÍAS 

PROPOSTA PMAR 

 IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 

Tel.:  986 231 667 

Fax:  986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

PROPOSTA DE INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE MELLORA DA 
APRENDIZAXE E DO RENDIMENTO DO/ DA ALUMNO/A: 

APELIDOS E NOME DO/DA ALUMNO/A: PROCEDENTE DO CURSO DE 3º DE ESO 

Data de nacemento: 

 
 

 
País de orixe: 

NOME DO/DA TITOR/A: 

 

1. COMPETENCIA CURRICULAR DO/DA ALUMNO/A EN CADA MATERIA: 
 

A) MATERIAS, CUALIFICACIÓNS E COMPETENCIAS BÁSICAS- CURSO DE 3º DE ESO: 
 

 
 
 

B) GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

 BAIXO ACEPTABLE BO MOI BO 

1. Comunicación lingüística     

2. Matemática     

3. Coñecemento e interacción co mundo físico     

4. Tratamento da información e competencia dixital     

5. Cultural e artística     

6. Social e cidadá     

7. Aprender a aprender     

8. Autonomía e iniciativa persoal     

     

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Lingua galega e literatura   

Lingua castelá e literatura   

1ª lingua estranxeira: 
Inglés   

Francés   

2ª lingua estranxeira: 
Inglés   

Francés   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Matemáticas   

Física e química   

 

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Bioloxía e xeoloxía   

Ciencias sociais, xeografía e historia   

Educación Física   

 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPET. DIXITAL : 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Tecnoloxías   

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA: 

Todas as áreas e particularmente: XUÑO SET 

Educación plástica e visual   

Música   

Cultura clásica   

 

OUTRAS ÁREAS XUÑO SET 

Relixión Católica   

Historia e cultura das relixións   

 
 MATERIAS PENDENTES DE 1º ESO  

 

 MATERIAS PENDENTES DE 2º ESO  
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2. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE PRESENTADAS: 

A) DE COMPRENSIÓN: 
 

Dificultades para a comprensión global de textos ou informacións do ámbito lingüístico-social 

Dificultades para a comprensión global de textos ou informacións do ámbito científico-tecnolóxico 

Dificultades para distinguir entre ideas principias e secundarias dun texto ou información 

Dificultades para comprender o enunciado de problemas analizando as partes do mesmo 

Dificultades para a comprensión específica de conceptos básicos nas áreas do ámbito lingüístico-social 

Dificultades para a comprensión específica de conceptos básicos nas áreas do ámbito científico-tecnolóxico 

 
B) DE EXPRESIÓN: 

 

Dificultades para a ler con claridade e comprendendo o que le 

Caligrafía e corrección ortográfica deficientes 

Dificultades para elaborar un discurso oral ou escrito con orde e coherencia 

Dificultades para aplicar correctamente conceptos básicos das áreas do ámbito lingüístico-social na 
resolución –oral e escrita- das diferentes actividades prácticas programadas. 

Dificultades para aplicar correctamente conceptos básicos das áreas do ámbito científico-tecnolóxico na 
resolución –oral e escrita- das diferentes actividades prácticas programadas. 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APLICADAS: 
 

  
Repetìu curso 

 En primaria 

 En ESO 

 Recibíu reforzo educativo en matemáticas sendo asignado a un agrupamento específico 

  
Recibíu reforzo educativo en lingua sendo asignado/a a un agrupamento específico 

 Lingua galega 

 Lingua castelá 

 Recibíu reforzo educativo realizado no grupo de referencia polo/a profesor/a da materia en: 

 Recibíu reforzo educativo coa profesora de pedagoxía terapéutica en: 

 Adaptación curricular en: 

 Recibíu reforzo para a adquisición da lingua española 

 Exención de cursar a Lingua galega  
Exención en 2ª lingua: francés ingés 

4. MOTIVOS POLOS QUE O EQUIPO DOCENTE CONSIDERA A 
CONVENIENCIA DE QUE O/A ALUMNO/A SE INTEGRE NUN PROGRAMA 
DE MELLORA: 

O equipo docente considera esta opción como a mellor para motivar ao /a alumno/a a proseguir coa súa 

formación ao poder adaptar o currículo ordinario ás súas capacidades e porque existen expectativas 

razoables de que coa incorporación ao programa poderá alcanzar as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa e, en consecuencia, obter o título de graduado en educación secundaria, dada a súa 

actitude positiva, esforzándose na realización das tarefas de clase, o seu comportamento e o seu afán de 

superación. 
En Vigo a ................................. de .............................................. de 20……………… 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO ELABORADO SEGUNDO A NORMATIVA VIXENTE QUE REGULA 

 
 

Á ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 


