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ÁMBITO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

1.1.- CON RESPECTO AO CENTRO 

 Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan a posta en práctica 
de medidas organizativas e curriculares de atención á diversidade. 

 Promover a cooperación entre os Centros e as familias. 
 Fomentar a cooperación de toda a Comunidade educativa nas tarefas de atención á 

diversidade. 
 Transmitir a información individualizada na transición da Primaria á Secundaria. 

 

1.2.- CON RESPECTO AOS ALUMNOS/AS 

 Previr, detectar e tratar as dificultades de aprendizaxe. 
 Dar resposta as suas dificultades socio-emocionais. 
 Revisar, modificar ou adaptar as medidas de apoio ao alumnado de incorporación tardía 

ao sistema educativo. 
 Favorecer o seguimento dos/as alumnos/as que reciben Reforzo Educativo. 
 Asesorar na elaboracións de ACIS e programas de Reforzo Educativo asi como na 

implementación de outros programas. 
 Revisar ou modificar as medidas de apoio que está a recibir o alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaxe e/ou necesidades educativas especiais. 
 Participar e asesorar nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente. 

 

1.3.- CON RESPECTO AOS PROFESORES/AS 

 Transmitir información ao profesorado acerca da Avaliación Psicopedagóxica e dos 
aspectos persoais, sociais, ou familiares que repercutan no proceso educativo dos seus 
alumnos/as. 

 Coordinar e asesorar na elaboración de ACIS e RE. 
 Informar das diversas medidas metodolóxicas que se poden adoitar.    
 Favorecer o intercambio de información (Departamento de Orientación-Profesorado) .  
 Desenvolver  diferentes medidas de atención á diversidade, segundo a problemática que 

se presente. 
 

1.4.- CON RESPECTO ÁS FAMILIAS 

 Favorecer unha comunicación fluida (centro-familia) e o intercambio de información para 
mellorar a resposta que precise o alumnado.  

 Favorecer a  colaboración dos pais/nais e titores legais co equipo docente no relativo a 
calquera das medidas a levar a cabo: adaptacións, reforzos, medidas metodolóxicas... 

 Dar resposta, na medida do posible, a todas aquelas cuestións referidas ó 
desenvolvemento persoal, social e académico dos seus fillos e proporcionarlles as 
estrategias precisas para a educación. 
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1.5.- CON RESPECTO A OUTRAS INSTITUCIÓNS OU PROFESIONAIS 

 Favorecer a cooperación dos Servizos de Asistencia Social da zona cando se considere 
que a problemática presentada polo alumno/a poida ser de orixe socio-familiar. 

 Favorecer a cooperación con outros profesionais externos ao Centro (logopedas, 
pediatras, psicólogos, psiquiatras USMIX...) 

 Solicitar a cooperación do Equipo de Orientación Específico Provincial, cando se 
considere necesario. 

 Favorecer a comunicación con outros profesionais da Zona educativa (profesorado e 

orientación) 

 

             

 

 

3.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN  Á DIVERSIDADE 

 

3.1.- COMEZO  DE  CURSO 

Recollida de información de cursos anteriores. En especial, prestarase atención ao alumnado  

procedente de Primaria e analizarase a información transmitida polo profesorado de Primaria 

(visita a centros adscritos de Primaria en Xuño), que por acordo   en reunión de zona será a 

seguinte: 

 Último informe de Pedagoxía Terapéutica. 

 Último informe de Audición e Linguaxe (se o houber). 

 Último informe Psicopedagóxico . 

 Copia dá Adaptación Curricular Individual Significativa (se a houber). 

 Últimos informes médicos e/ou doutras entidades. 

 Fotocopia do certificado de minusvalía (se o houber). 

 

 Sesións de acollida no mes de abríl ou maio ó alumnado que se incorpora ao 1º ESO 

procedente dos centros adscritos.  

 Visita guiada polas instalacións do centro. 

 Recepción por parte dunha representación do alumnado de 3º ESO (titores TEI). 

 Charla impartida polos menbros do Equipo Directivo e xefatura do Departamento de 

Orientación ás/ós pais/nais e os novos/as alumnos/as. 

Sesións de acollida a pais/nais de todo o  alumnado do centro en reunión cos novos titores/as 

dos seus fillos/as (mes de outubro). 

 

3.2.- AVALIACIÓN  INICIAL 

Segundo o artigo cuarto da Orde do 21 de  decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

educación secundaria obrigatoria: ”a  avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de 
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decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoitar aquelas medidas de 

apoio, reforzo e recuperación”. 

Nestas sesións de avaliación decidirase: 

 As exencións en francés do alumnado de 1º e/ou 2º ESO. 

 As posibles ACIS. 

 Os posibles Reforzos Educativos fora e dentro da aula 

 As avaliacións psicopedagóxicas. 

 E aquelas outras medidas e estratexias metodolóxicas que sexan precisas para o 

correcto desenvolvemento do proceso de aprendizaxe do alumnado. 

 O tempo para a valoración das posibles ACIS será aproximadamente dun mes, pasado o cal a 

Xefatura de Estudos convocará as reunións pertinentes. 

  

3.3.-REUNIÓNS DE TOMA DE DECISIÓNS 

 Reunión do grupo de profesores que corresponda con Xefatura de estudos e xefa do 

Departamento de Orientación.  

O profesorado informará sobre a competencia curricular dos alumnos/as propostos para ACIS  

nas respectivas disciplinas.  

Tomarase unha decisión de elaborar ou non para eses alumnos/as unha ACIS, facer Reforzo 

Educativo na aula ou favorecer  o Reforzo Educativo fora da aula có/coa especialista en 

Pedagoxía Terapéutica.  

Será de gran importancia a coordinación de todo o profesorado e moi especialmente a 

coordinación có/coa especialista en PT, co fin de favorecer o mellor desenvolvemento do 

alumnado susceptible de medidas de atención á diversidade.  

A Xefatura de Estudos levantará acta dos acordos adoptados segundo o modelo Anexo I. 

 

Ó remate da reunión decidirase un tempo para a elaboración das adaptacións propostas e 

concretarase unha data para o seu envío a Inspección Educativa.  
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3.4.- ELABORACIÓN DAS ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

O referente para dita elaboración será sempre o do curso no que estea escolarizado o/a 

alumno/a, como queda establecido na Orde que regula o deseño e elaboración de ACIS ( 6 de 

outubro de 1995 ). 

 As ACIS deberán, na  medida do posible, deseñarse e aplicarse ó longo do primeiro trimestre. 

Isto non  impedirá que, se fose preciso, durante o resto do curso se poidan aplicar as Medidas 

de Atención á Diversidade (MAD) que se consideren  convenientes, despois da pertinente 

valoración. 

O profesorado recollerá nos documentos de avaliación a/as MAD aplicada/as.  Nas Xuntas de 

Avaliación trimestral valoraranse as medidas aplicadas e a finais de curso considerarase a 

pertinencia ou non de continuar con ditas medidas de cara ó curso seguinte. 

 

 

4.- MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE  NO  IES  DE  

SANXENXO 

As medidas de Atención á diversidade requiren estar recollidas e integradas nos documentos do 

centro e axustarse ó establecido na Orde que regula a Atención á Diversidade en Galicia ( ). 

Medidas que son implementadas no noso centro : 

Medidas Ordinarias: 

1. Non Promoción. 

2. Reforzo Educativo por parte do profesor de materia.(Tanto para o alumnado con 

dificultades de aprendizaxe como para o alumnado de Altas Capacidades).  

3. Desdobres nas materias de Lingua Galega e Matemáticas no 1º ESO.  

4. Desdobres nas materias de Lengua Castellana e Matemáticas no 2º ESO. 

5. Exención de Francés con apoio nas linguas. 

6. Exención de Lingua Galega cando se cumpre o requisito legal. 

7. Optatividade 

8. Medidas có alumnado que presenta TDA-H 

9. Medidas có alumnado que presenta Trastorno do Desenvolvemento 
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Medidas extraordinarias: 

10. Reforzo Educativo co/coa especialista en Pedagoxía Terapéutica dentro ou fora da aula 

(coa autorización da Dirección do centro). 

11. Inmersión lingüística ó alumnado procedente do estranxeiro e/ou descoñecedor dunha ou 

das dúas linguas vehiculares. 

12. Programas específicos personalizados. 

13. Adaptacións Curriculares Significativas. 

14.   Atención domiciliaria. 

 

4.1.- NON PROMOCIÓN 

 

4.2.- REFORZO EDUCATIVO  

Segundo a  Orde do 6 de outubro de 1995, afecta a elementos NON prescriptivos do currículo : 

 Secuencia de contidos. 

 Formas e instrumentos de avaliación. 

 Organización da aula. 

 Agrupamentos do alumnado. 

 Metodoloxía. 

Será deseñado e aplicado polo profesor/a de materia e será comunicado ao titor/a, equipo 

directivo e familia.  Poderán colaborar outros profesionais sen substituír a actuación habitual do 

profesor/a. 

Reflectirase nos documentos de avaliación e  no expediente como RE.  

 

4.2.1.- ADAPTACIÓNS METODOLÓXICAS  

* Distintos tipos de agrupamentos. 

Estruturar a aula en parellas, individualmente, en pequenos grupos, ou en gran grupo,  

dependendo das necesidades que se presenten na programación de cada unidade didáctica.  

Isto permítelle  ao profesor/a: 

 Momentos para a atención individualizada. 

 Crear contextos de aprendizaxe cooperativa. 

 Coñecer as estratexias que utilizan os alumnos e poder corrixilas. 
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*Prever tempos no desenvolvemento das clases onde os alumnos/as poidan traballar contidos   

en función das súas necesidades. 

*Ter en conta a titoría entre iguais como recurso metodolóxico.  É dicir, que se expliquen uns a  

outros a actividade, que colaboren entre eles para a realización da tarefa. 

*Buscar a participación activa do alumnado. 

A elección do tema de estudo, tendo en conta os seus intereses e motivacións, a posibilidade de 
marcar o seu propio ritmo de aprendizaxe por medio de contratos didácticos, a avaliación propia 
sobre o seu ritmo de aprendizaxe,... 
 

*Mobilidade do profesor/a 

Resulta útil que o profesor/a dirixa as actividades dende distintos puntos da aula, diversificando 

as correntes de atención e intervindo con acenos, miradas, mensaxes en voz baixa e sempre 

ofrecendo atención visual.  

*Proposta de actividades variadas distribuídas en distintos tempos: toma de apuntes, atender  

explicacións, debater, traballar en pequeno grupo, realizar exercicios, traballar en parellas,  

resumir explicacións do profesor/a ou compañeiros, ler, redactar,... 

* Alternar actividades obrigatorias e pouco agradables con outras agradables que duren máis 

tempo, para reforzar as primeiras.  Faise previo anuncio: “cando  fagamos... faremos...” 

*Introducir actividades alternativas onde poidan elixir coa condición de que as fagan. 

*Utilizar diferentes tipos de linguaxes e distintos soportes de comunicación: oral, escrito, 

audiovisual, gráfico, informático,... 

*Introducir actividades complementarias de reforzo e ampliación. 

*Modificar o nivel de abstraccións usando gráficos ou materiais manipulables. 

* Modificar a complexidade da actividade facendo as preguntas claras e organizadas en distintos  

pasos. 

* Adaptar a estruturación temporal. 

* Utilizar actividade de meseta, na segunda parte da clase antes de pasar a outras que requiran  

menos atención e sempre coa condición de volver á tarefa con rapidez cando o indique o 

profesor/a.  Exemplos destas actividades: facer comentarios informais, pasar lista, deixar que  

falen para coñecelos como persoas,... 

*Empregar material variado, recursos do centro e do entorno: prensa, biblioteca de aula ou de 

centro, laboratorio, ordenador, canón, murais, carteis, folletos informativos,... 

*Repasar o mesmo contido de diferentes formas e ter un tratamento prolongado e intenso dos 

considerados esenciais ou mínimos.  
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*Valorar os contidos de actitude con respecto á disposición ante o traballo e á adquisición de 

hábitos, dándolles información do peso que terán na nota. 

 

4.3.- REFORZO  EDUCATIVO  ESPECÍFICO 

Supón a  atención específica do Profesorado de Pedagoxía Terapéutica.  Requirirá  avaliación 

psicopedagóxica do Departamento de Orientación, comunicación ás familias e autorización da 

Dirección do centro. 

Reflectirase nos documentos de avaliación e no expediente como RE. 

 

4.4.- DESDOBRES 

Os desdobres dependerán da dispoñibilidade horaria do profesorado dos departamentos. 

Daráselle prioridade ás materias instrumentais. 

 

4.5.- INMERSIÓN LIGÜÍSTICA 

Segundo o Proxecto Lingüístico do IES de Sanxenxo as medidas para o alumnado con  

insuficiente dominio das linguas son: 

 Material educativo específico cando non poidan seguir o ritmo da aula (material de 

español para estranxeiros, no caso de lingua castelá, ou material específico e unidades  

didácticas interactivas en lingua galega). 

 Traballo individualizado con estes alumnos. 

 Traballo en grupo con compañeiros/as durante as clases. 

 Implicaranse nas actividades complementarias do centro como teatro, revista,… nas que 

se dará prioridade ao uso da lingua galega. 

 Impulsarase a súa participación como mediadores/as con outros alumnos/as estranxeiros 

que cheguen ao centro. 

 Atención específica ou Reforzo Educativo, especialmente nos casos que non teñen 

coñecementos previos nas linguas de uso , ou presenten dificultades ou desfase 

curricular. 

 Creación de grupos de linguas, no caso de ser preciso e posible. 

 

4.5.- ATENCIÓN AO ALUMNADO EXENTO DE FRANCÉS 

O alumnado derivado dende Primaria ou valorado en Secundaria para exención de Francés será 

atendido nesas horas para recuperar as áreas instrumentais, con prioridade as linguas Galega e 

Castelá. 
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Tal como di a Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa na quinta instrución sobre os Programas de Reforzo con atribución 

horaria 1.2 “os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas estarán baseados nos 

mínimos esixibles das áreas de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas para o curso que corresponda, e suporán a atención personalizada para lograr o 

grao de dominio suficiente expresado nos ditos mínimos”. 

“1.4. Para a avaliación do alumnado que participe nestes programas, os departamentos 

didácticos establecerán, na súa programación, o procedemento para a cualificación das materias  

pendentes ou da nota final do curso correspondente.” 

Para o alumnado con outras materias suspensas (que tamén poderán quedar exentos de 

Francés) propoñeranse Programas de recuperación segundo dita circular. 

 

 4.7.-PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS (Circular 8/2009) 

Destinados ó alumnado repetidor e orientados a superar as dificultades comunicadas polo titor/a 

no Informe de avaliación final e na Avaliación Inicial. 

Serán elaborados polo departamento correspondente e deberán incluír actividades  de 

aprendizaxe  para realizar semanalmente.  Comunicaranse ás familias para o seu coñecemento 

e colaboración,  segundo acordo da Comisión de Coordinación Pedagóxica do 20 de xaneiro de 

2010,  trimestralmente,  antes  das avaliacións: 

 En novembro. 

 A mediados do 2º trimestre. 

 En maio. 

 

4.8.- ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

As Adaptacións Curriculares Significativas faranse seguindo o protocolo anteriormente referido. 

Como norma xeral elaboraranse segundo o Anexo II e a elaboración corresponderalle ao 

profesorado de materia coa colaboración, se fose precisa, do profesorado de Pedagoxía 

Terapéutica ou do departamento didáctico e o asesoramento da Xefatura do Departamento de 

Orientación. 

O referente cara a súa elaboración será ó do curso no que se encontra matriculado o alumno/a  

e poderanse modificar un ou máis elementos prescriptivos do currículo: 

 Obxectivos. 

 Contidos. 

 Criterios de avaliación. 
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que poderán ser readaptados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados (artigo 6º.a 

9 da Orde 6 de outubro de 1995). 

Poderanse facer tanto por déficits do alumnado como por presentar altas capacidades, despois 

de esgotar outras medidas ordinarias de intervención educativa. 

As Adaptacións Curriculares Significativas requirirán a avaliación psicopedagóxica previa.   Ao 

finalizar o curso determinarase a promoción, e “a necesidade dalgunha adaptación curricular no 

curso seguinte e,  de ser o caso, as liñas xerais da mesma.” (Orde do 6 de outubro de 1995). 

Reflectirase nos documentos de avaliación e no expediente como AC e as familias recibirán 

información pertinente sobre as  decisións adoptadas. 

 

4.10.- ELECCIÓN  DE  OPTATIVAS 

A oferta e elección de optativas responde a unha atención á diversidade de todo o  

alumnado.  Hai tres opcións en cuarto da ESO para prepararse para estudos posteriores.  

As  optativas en terceiro son menos: Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras, Francés e 

Cultura  Clásica.  

As nosas opcións para 4º: 

Para BACHARELATO DE 

CIENCIAS   E TECNOLOXÍA 

 

Matemáticas B Nivel  alto 

Para BACHARELATO  DE 

HUMANIDADES   E  

CIENCIAS SOCIAIS 

BACHARELATO  DE ARTES  

PLÁSTICAS OU ESCÉNICAS 

Matemáticas B / A 

Para  CICLOS 

FORMATIVOS  DE GRAO  

MEDIO 

 

 

Matemáticas A  
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*Se non foron cursadas en 3º de ESO 

 

 

4.12.- PROGRAMAS  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA y pruebas 
acceso fp 

Sería interesante que no IES se levase a cabo un PCPI relacionado coa hostalaría xa que 
na zona non hai ningún de modalidade A desta especialidade. 
 
Pediuse á Inspección que o Equipo de Orientación Específico asesorase neste senso e o 
Concello, a través da concellaría de educación, que fixese de mediador coas empresas que 
terían que  participar, xa que sería de modalidade C mixta. 
 
 

4.13.- ATENCIÓN  EDUCATIVA  DOMICILIARIA 

O destinatario será aquel alumnado que por prescrición facultativa deba permanecer no domicilio 

familiar sen poder asistir ao centro durante un período de tempo superior a un mes. 

Deberá presentar solicitude, xunto co informe médico que xustifique a medida e a estimación do 
tempo preciso, perante a dirección do centro para a súa tramitación á Inspección. 
 
O titor/a , xunto co Departamento de Orientación, velarán pola elaboración da proposta  

curricular para traballar co alumnado no domicilio.  Esta será trasladada ao profesorado de 

atención domiciliaria, segundo o modelo 06AEH. 

 Opción/A: 

Física e Química + Bioloxía e 

Xeoloxía + Informática 

Elixir unha numerada por orde 

de preferencia: 

 Educación Plástica e 

Visual 

 Tecnoloxía 

 Francés 

 Cultura Clásica* 

  Obradoiro de  I. 

Emprendedoras* 

 Música 

Opción/B: 

Informática +Latín + Música 

 

Elixir unha numerada por 

orde de preferencia: 

 Cultura Clásica* 

 Francés 

 Tecnoloxía 

 Educación Plástica e 

Visual 

 Obradoiro de 

Iniciativas*  

Emprendedoras 

Opción/C: 

Informática + Tecnoloxía + 

Educación Plástica e Visual 

Elixir unha numerada por 

orde de preferencia: 

 Música 

 Cultura Clásica* 

 Francés 

 Obradoiro  de 

Iniciativas  

Emprendedoras* 



14 

 

O profesorado de atención domiciliaria coordinarase co profesorado do centro e elaborará cada 

trimestre un informe de valoración segundo o modelo 05ADED. 

liñas metodolóxicas : 

1. Personalizadas. 
2. Adaptadas á programación do centro. 
3. Partícipes coa implicación da familia. 
4. Motivadoras e flexibles. 
5. Favorecedoras da comunicación. 

 
 
 
 

5.- OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
 

     
 

6.-  AVALIACIÓN  DO  PLAN 

 
A avaliación do Plan será principalmente interna e terá un carácter continuado. 

Procedencia de datos: 

 As persoas implicadas no seu deseño e desenvolvemento: membros do Departamento, 
titores. 

 
 Os destinatarios: profesorado, alumnos/as, pais/nais. 

 
 Persoal dos Servizos Sociais . 

 
 Persoal de distintas institucións coas que mantemos colaboración. 

 

Instrumentos para a recollida de datos: 

 Reunións específicas con Equipos docentes implicados nas MAD.  

 Xuntas de Avaliación. 

 Entrevistas. 

 Informes individualizados do alumnado que recibiu MAD.  

 Memorias do profesorado implicado nas MAD. 

 Conversacións informais. 
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Indicadores: 

 Adecuación do Plan ás necesidades reais dos destinatarios. 

 Nivel de acordos suxeridos e o grao de consenso acadado. 

 Número e nivel de acollida das actividades planificadas. 

 Nivel de colaboración rexistrada de pais, alumnos e profesores.  

 Adecuación dos obxectivos, contidos e actividades programadas coas esixencias reais 
dos alumnos/as. 

 Adecuación das actividades ás necesidades dos grupos e o grao de desenvolvemento 
das mesmas. 

 Valoración das dificultades que se atopen, elaborados por cada profesor/a dentro do 
marco do Plan de Atención á Diversidade, e das secuencias establecidas para adaptalas 
ás necesidades do alumnado que precise MAD. 

 Grao de coordinación acadado polo profesorado tanto no desenvolvemento dos 
programas como na avaliación do alumnado. 

 

Ó remate do curso escolar avaliarase o Plan anual de actividades que quedará plasmado na 

Memoria, onde se reflectirán: 

 Os logros conseguidos.  

 As dificultades atopadas. 

 Os aspectos que incidan positiva e negativamente no desenvolvemento do mesmo. 

 As propostas para mellorar no seguinte curso con respecto ás Medidas de Atención á 

Diversidade. 

                                             

 

 

Este Plan de Atención á Diversidade foi aprobado polo Consello Escolar do centro en reunión 

celebrada o día        de 2017.          
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ANEXO I 
 

ACTA DE DECISIÓN DE REALIZACIÓN DE ACIS 

 

O día……………………ás………………..horas,  reúnese  a Xunta de Profesores do curso…………………                  

 cos seguintes profesionais: 

 

Profesor/a de Matemáticas                                              

Profesor/a  de  CC. Naturais                                              

Profesor/a  de CC. Sociais                                                

Profesor/a  de Inglés                                                          

Profesor/a  de Lingua Castelá                                          

Profesor/a   de  Educación  Física                                     

Profesor/a  de  Ed.  Plástica e  Visual                           

Profesor/a  de Pedagoxía Terapéutica                             

Orientador/a                                                                   

Xefe/a de estudos                                                             

 

Decídese facer ACIS  nas  seguintes  materias: 

 

Acordo de entrega:                                                  . 

 Reforzo  Educativo nas seguintes  materias: 

Sanxenxo,                                                                                        O/A  Xefe/a  de Estudos 

 

                                                                                             

                                                                                                           Asdo.: 
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ANEXO  II   NO VALE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA  (ACIS)  

 ÁREA DE............................................................ 

Nome do alumno/a: 

Profesor/a: 

Centro: 

Etapa: ESO                    Curso:                                 Data: 

A      ACS debe ter os seguintes apartados: 

 

OBXECTIVOS DE CURSO PARA A ÁREA 

E COMPETENCIAS 

OBXECTIVOS ADAPTADOSao ALUMNO 

/A E COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS DE CURSO PARA A ÁREA CONTIDOS ADAPTADOSao ALUMNO/A 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  DE 

CURSO PARA A ÁREA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ADAPTADOSao ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO 

TENDO EN CONTA AS COMPETENCIAS 
(segundo  o  art. 5.2  da  Orde  de  avaliación do  21  

de  decembro  do  07 son  os  mesmos  que  os  

criterios  de avaliación  da  ACS) 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO 

PARA O ALUMNO/A  TENDO EN CONTA 

AS COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Para  a columna da esquerda hai que partir da PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO 

entregada a comezo de curso. 

 

Deben entregarse no Departamento de Orientación dúas copias (non encadernadas nin  

paxinadas) antes do …………………. (No voso departamento debedes gardar unha copia en soporte 

informático e, se queredes, deixar a copia no DO). 

Hai que ter en conta que se o alumno/a aproba a ACS, aproba o curso e acada a promoción. 

 

 

 

 

                                                                                


