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1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO: 

O IES A Sardiñeira atópase situado no barrio dos Mallos, na cidade da Coruña. No momento de elaborar 
este PXAD existe no centro unha importante problemática social típica que caracteriza a cidade da 
Coruña, e concretamente na zona onde se ubica o centro.  

O centro caracterízase por unha gran diversidade de alumnado, o cal é receptor cada ano de: 

- Alumnado procedente do estranxeiro, que se incorporan ao longo de todo o curso, con 
descoñecemento das dúas linguas oficiais, fundamentalmente procedentes de Pakistán, 
Marrocos, Senegal e Rumanía 

- Alumnado orixinario de China, con coñecemento do español.  

- Alumnado procedente do estranxeiro de países hispano-falantes, fundamentalmente de 
Sudamérica, como Colombia, Cuba, Ecuador, Brasil, Venezuela, República Dominicana, … . 

- Alumnado etnia xitana.  

- Alumnado de centros de menores.  

- Alumnado procedente doutros centros da zona.  
 

En  ESO existe unha enorme diversidade de capacidades, intereses e necesidades educativas. Nos grupos 
conviven alumnos con alto nivel de expectativas educativas e alto rendimento con alumnos de 
necesidades educativas especiais ou con necesidade de apoio específico. Os recursos específicos para 
atender a esta diversidade son moi escasos e as ratios altas en 1º e 2º de ESO son unha dificultade 
engadida para o traballo titorial.  

Ao Departamento de Orientación do IES A Sardiñeira están adscritos os seguintes centros públicos de 
primaria, que contan con departamento de orientación propio: CEIP Rosalía de Castro, CEIP Wenceslao 
Fernández Flórez, CEIP José Cornide. Tamén está adscrito o CEIP Karbo de titularidade privada que non 
conta con servicio de orientación.  

Actualmente o IES A Sardiñeira imparte a seguinte oferta formativa, escolarizando en total 
aproximadamente a 560 alumnos/as.  

ESO: 13 unidades. 
PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O RENDEMENTO: un grupo en 2º de ESO e outro en 3º 
de ESO.  
BACHARELATO DE CIENCIAS DA NATUREZA e BACHARELATO DE HUMANIDADES e CIENCIAS SOCIAIS: 3 
grupos. 
FORMACIÓN PROFESIONAL: FAMILIA DE QUÍMICA. 

 RÉXIME ORDINARIO: 
- CM OPERACIÓNS DE LABORATORIO  
- CS LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL DE CALIDADE 
- CS QUÍMICA INDUSTRIAL 

 RÉXIME DE ADULTOS, PRESENCIAL MODULAR: 
- CS LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL DE CALIDADE 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: 
- CS QUÍMICA INDUSTRIAL 
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2. PRINCIPIOS, MARCO TEÓRICO E MARCO LEGAL PARA A ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE NO CENTRO: 
 

2.1. CONCEPTO DE DIVERSIDADE:  
 
O concepto de DIVERSIDADE entendido como unha característica propia de calquera grupo educativo 
(pola súa natureza heteroxénea), xorde da aceptación de que todas as persoas  que o conforman utilizan 
nos seus procesos de ensino – aprendizaxe as súas diferentes capacidades, motivacións, intereses, 
expectativas, experiencias, coñecementos previos, etc. , e que  estas, ao interactuaren co medio 
educativo, xeran distintas necesidades educativas (incluídas as especiais).  
 
Partimos de que a atención á diversidade significa dar a todo o alumnado, sen exclusión, a oportunidade 
de levar a cabo unhas mesmas aprendizaxes e alcanzar os mesmos obxectivos. Pero esta igualdade de 
obxectivos non significa igualdade de tratamento pedagóxico.  
  
Esta concepción da atención á diversidade  implica que a axuda educativa personalizada é un garante 
para que as diferenzas existentes nos alumnos non impidan o seu desenvolvemento persoal e social, 
polo que a persoalización do ensino é a ferramenta clave para promover a igualdade de oportunidades 
no ensino obrigatorio.  
 
Tecnicamente a ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (segundo o art. 3 do Decreto 229/2011)  concíbese 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”. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN DE ACNEAE E ACNEE: 

A definición de ACNEAE e ACNEE establécense na LOE (artigos 71 a 79 bis) e modifícase parcialmente 
pola LOMCE (apartados 57, 58 e 59). 
 

 Definición de ACNEAE:  Son os alumnos con necesidade específica de apoio educativo. A LOMCE 
define a este alumnado como aquel que require unha atención educativa diferente da ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 
TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividade), polas súas altas capacidades 
intelectuais, por terse incorporado tarde ao sistema educativo, ou por condicións personais ou 
historia escolar. Precisan dunha atención educativa diferente á ordinaria e a aplicación de 
medidas específicas que poden implicar ou non recursos extraordinarios.  
 

 Definición de ACNEE:  Son os alumnos con necesidades educativas especiais. A LOE no seu 
artigo 73, os define como aquel alumnado que requira, nun período da súa escolarización ou ao 
longo de toda a escolarización, determinados apoios e atencións educativas específicas 
derivadas de discapacidade ou trastornos graves da conduta.  Sempre precisan de medidas 
extraordinarias e poden precisar de recursos persoais e/ou materiais específicos. Poden 
escolarizarse nun centro ordinario, especial ou na modalidade combinada entre ambos.  
 
Os ACNEE están incluídos dentro dos ACNEAE, así todos os ACNEE son ACNEAE, pero non todos 
os ACNEAE son ACNEE. Ambos teñen en común que precisan dunha resposta diferente da 
ordinaria.  
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CASUÍSTICA DE ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO 
EDUCATIVO (ACNEAE e ACNEE): 

  

Alumnado con Necesidades Educativas Especiais (ACNEE): Alumnado que require, por un período da 
súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas 
derivadas de discapacidade ou trastornos graves da conduta (Medidas extraordinarias) 
 
1. DISCAPACIDADE FÍSICA 
 
 

Lesión de orixe cerebral 
Lesión de orixe medular 
Trastornos neuromusculares 
Lesión do sistema osteoarticular 

2. DISCAPACIDADE INTELECTUAL Discapacidade intelectual leve 
Discapacidade intelectual moderada 
Discapacidade intelectual grave 
Discapacidade intelectual profunda 

3. DISCAPACIDADE SENSORIAL Discapacidade auditiva:  
 Hipoacusia media 
 Hipoacusia severa 
 Hipoacusia profunda / xordeira 

Discapacidade visual: 
 Deficiencia visual 
 Cegueira 

4. TRASTORNO GRAVE DA CONDUTA Trastorno disocial 
Trastorno negativista desafiante 
Trastorno de comportamiento perturbador non 
especificado 

5. TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA Trastorno autista / trastorno do espectro autista 
Trastorno de Rett 
Trastorno de Asperger 
Trastorno desintegrativo infantil 
 Trastorno xeneralizado do desenvolvemento non 
especificado.  

6. TRASTORNOS GRAVES DO DESENVOLVEMENTO Retrasos evolutivos graves o profundos 
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 
Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

7. TRASTORNOS XENÉTICOS Síndrome de Down 
Síndrome X - Frágil 

8. PLURIDEFICIENCIA  

9. ENFERMIDADES RARAS OU CRÓNICAS Alumnos que requiren atención especializada ou 
supervisión constante. 

10. OUTROS TRASTORNOS MENTAIS Alumnos que requiren calquera medida de atención á 
diversidade ou atención especializada.  

 

Alumnado con outras Dificultades Específicas (ACNEAE): Alumnado que require dunha atención 
educativa diferente á ordinaria e que poden precisar ou non de medidas e/ou recursos 
extraordinarios.  
DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAXE: 
Trastornos específicos da aprendizaxe escolar. 

- Dificultade específica na aprendizaxe da 
lectura ou dislexia. 

- Dificultade específica na aprendizaxe da 
escritura - disgrafía. 

- Dificultade específica na aprendizaxe da 
escritura - disortografía. 

- Dificultade específica na aprendizaxe do 
cálculo ou discalculia. 

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAXE 
POR CAPACIDADE INTELECTUAL LÍMITE 

- Baixo rendimento académico. 
- Lentitude na aprendizaxe.  
- Dificultades adaptativas ou emocionais.  
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ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT  DE 
ATENCIÓN  E OU/ HIPERACTIVIDADE (TDAH): 

- Con déficit de atención. 
- Con déficit de  atención e hiperactividade.  

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS: 
Alumnado que manexa e relaciona diferentes recursos 
cognitivos de tipo lóxico, numérico, espacial, de 
memoria, verbal e creativo, ou ben destaca 
especialmente e de xeito excepcional no manexo dun 
ou varios deles. 

- Alumnado superdotado: Manifestación de 
altas habilidades intelectuais (superiores á 
media), elevado nivel de compromiso coa 
tarefa e altos índices de creatividade. 

- Alumnado talentoso: Elevada capacidade ou 
habilidade para a realización moi exitosa de 
certas tarefas ou actividades.  

ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO 
SISTEMA EDUCATIVO: Alumnado procedente doutros 
países.  

- ALUMANDO QUE PRECISA escolarizarse nun 
curso inferior  ao que lle corresponde pola súa 
idade. 

- ALUMNADO QUE PRECISA apoio educativo 
para a súa integración no noso sistema 
educativo: Medidas de recuperación do 
desfase escolar ou Medidas de aprendizaxe da 
lingua vehicular do proceso de ensinanza.  

ALUMNADO CON ESPECIAIS CONDICIÓNS PERSONAIS 
OU DE HISTORIA ESCOLAR 

- Dificultades psicolingüísticas: 
 Específicas da lingua: Retraso na adquisición 

da fala e da linguaxe, afasia, disfasia. 
 Articulatorias: Dislalia, disartria, disglosia, 

disfemia.  
 Trastorno comunicativo: Mutismo selectivo, 

outros trastornos.  
 Trastorno específico da linguaxe (TEL). 

- Retraso madurativo (Infantil) 
- Descoñecemento grave da lingua de instrución. 
- En situación de desvantaxe socio-educativa. 
- Con atención hospitalaria 
- Con atención domiciliaria 
- Con outras circunstancias.  

ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVANTAXE SOCIO-
EDUCATIVA 

- Ambientes desfavorecidos ou marxinais. 
- Minorías étnicas (xitana, ...).  
- Familias itinerantes. 
- Procedente doutras comunidades autónomas. 
- Menores sometidos a medidas de 

responsabilidade penal. 
- Alumnado sometido a medidas de protección 

e tutela. 
- Alumnado afectado por medidas de violencia 

de xénero. 
- Alumnado afectado por medidas de acoso 

escolar. 
- Atención educativa a mozas embarazadas. 
- Con outras circunstancias.  

 
 

2.3. MARCO LEGAL E PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: 
 

O Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ademais de describir o concepto de atención á diversidade, regula 
todas as medidas ordinarias e extraordinarias que os centros docentes poden planificar para dar 
resposta á diversidade.  

 
Establece os principios polos que se rexerá a atención á diversidade: 

- Normalización e inclusión. 
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- Equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación. 
- Flexibilidade e accesibilidade. 
- Interculturalidade e promoción da convivencia. 
- Autonomía dos centros docentes. 
- Participación de toda a comunidade educativa. 

 
Establece os principios de actuación: 

 
1º A atención á diversidade abrangue a totalidade do alumnado. 
2º Nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión dos centros educativos terase en conta a 
atención á diversidade. 
3º As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario nos centros docentes, coa 
implicación e a participación da comunidade educativa. 
4º Na resposta educativa priorizaranse as medidas de carácter ordinario e normalizador. As de 
carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as anteriores. 
5º A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e 
coordinación entre os diferentes profesionais. 
6º As nais, pais ou titores legais recibirán, de forma individualizada, a necesaria información e 
asesoramento respecto das características e necesidades do alumnado, así como das medidas que 
se deberán adoptar para a súa atención nos centros educativos. 
7º A formación, a innovación e a difusión de boas prácticas na atención á diversidade serán accións 
que se deberán promover para a mellora continuada da calidade educativa.  
 
Asimesmo, ademais do marco xeral que establece a máxima norma na Lei orgánica 2/2006 de 

educación, débense ter en conta as seguintes normas da Comunidade Autónoma de Galicia: 
 

 Lei 13/1982 de integración social dos minusválidos. 

 Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal. 

 Lei 51/2003 de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das 
persoas con discapacidade. 

 Lei 7/2004 galega para a igualdade de mulleres e homes. 

 Lei 11/2007 galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

 Lei 27/2007 pola que se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de 
apoio á comunicación oral das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordo-cegas. 

 Lei 5/2010 pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada. 

 Real decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos 
Estados membros da Unión Europea e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo. 

 Real decreto 132/2010 polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan 
as ensinanzas do segundo ciclo de educación infantil, a educación primaria e a educación 
secundaria. 

 Decreto 120/1998 polo que se regula a orientación educativa e profesional na C.A. de Galicia. 

 Decreto 30/2007 polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con 
fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006. 

 Convención do 13 de decembro de 2006 sobre os dereitos das persoas con discapacidade.  
 
Para o establecemento de cada unha das medidas de atención á diversidade teranse en conta as 
seguintes REFERENCIAS LEXISLATIVAS vixentes: 

 
 LEY ORGÁNICA 8/2013, DO 9 DE DECEMBRO, PARA A MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA. 
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 DECRETO ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 EXENCIÓN 2ª L. ESTRANXEIRA:  
- DECRETO 86/2015 polo que se establece o currículum de ESO e Bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia 
- RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, polas que se ditan instrucións para o desenvolvemento, 
no curso académico 2019-2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, da ESO e do Bacharelato nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 ADAPTACIÓNS CURRICULARES: Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 
 

 PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO:  
- DECRETO 86/2015 polo que se establece o currículum de ESO e Bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia 
- RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, polas que se ditan instrucións para o desenvolvemento, 
no curso académico 2019-2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, da ESO e do Bacharelato nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA: Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as 
ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o 
acceso e admisión nestas ensinanzas. 
 

 MEDIDAS ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO:  
- Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 

alumnado procedente do estranxeiro. 
- DECRETO 86/2015 polo que se establece o currículum de ESO e Bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 ORDENACIÓN DA ORIENTACION EDUCATIVA:  
- Decreto 120/1998 polo que se regula a orientación educativa e profesional na C.A. de 

Galicia. Orde do 24 de xullo. 
- Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 

 FLEXIBILIZACIÓN MODULAR EN FP: ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de 
formación profesional inicial. 
 

 AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E DITAME DE ESCOLARIZACIÓN:  
- Orde do 31 de outubro de 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. 

- Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

 

 SOBRETOTACIÓN E ALTAS CAPACIDADES: 
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- REAL DECRETO 943/2003, de 18 de xullo, polo  que se regulan as condicións  para flexibilizar 
a duración dos diversos niveles e etapas do sistema educativo para os alumnos superdotados 
intelectualmente. 

- Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para 
flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades 
educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.  
 

 INTERVENCIÓN PROFESOR ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:   
 
Orde do 27 de decembro do 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 
universitario con necesidades educativas especiais.  
 
Artigo 19º.-Intervencións específicas: 
As intervencións específicas que sexan precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía 
terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e deseñadas polo departamento de orientación, do 
que forman parte, en colaboración co titor do grupo ó que pertence o alumno. Tales actuacións levaranse 
a cabo normalmente dentro da aula, xunto co resto do alumnado dese grupo, e só poderán levarse fóra 
dela en casos excepcionais que estean debidamente previstos nas adaptacións curriculares e durante un 
tempo que non excederá a terceira parte da xornada escolar. 
 

Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
Artigo 6ºh - Funcións da xefatura do Departamento de Orientación: 

 h) Coordina-las accións dos profesores de apoio na atención do alumnado con necesidades educativas 
especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra, a proposta de organización da docencia para este 
alumnado. 
 

Artigo 7ºd - Funcións do profesorado de apoio: 
 d) Prestarlle atención docente directa ó alumnado con necesidades educativas especiais que así o requira, 
 atención que, en xeral, se prestará no grupo no que está integrado. 
 

Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Artigo 9º - Medidas extraordinarias: 
Punto 3, apartado c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e Lin-
guaxe. 

 

 DECRETO 86/2015, DO 25 DE XUÑO, POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DA ESO E DO 
BACHARELATO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 
 

 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 educación secundaria 
obrigatoria. 
 

 CIRCULAR 10/2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola 
que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia. 
 

 RESOLUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
polas que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico, do currículo 
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do Bacharelato nos centros da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 PROTOCOLOS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN (Enlace para consultar os protocolos): 
- Protocolo de atención educativa domiciliaria. 
- Protocolo TDAH nos ámbitos educativo e sanitario. 
- Protocolo de protección de datos persoais e identidade dixital. 
- Protocolo de intervención educativa en altas capacidades. 
- Protocolo alumnado con trastorno do espectro autista (TEA). 
- Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou 

discapacidade intelectual.  
- Protocolo de identidade de xénero. 
- Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidade crónica ( e Addenda Diabete). 
- Protocolo de risco suicida no ámbito educativo. 
- Protocolo de derivación á Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil na provincia da 

Coruña. 
- Protocolo de prevención e control do absentismo escolar en Galicia. 
- Guía de actuación ante os casos de violencia de xénero no ámbito educativo. 
- Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e outras dificultades específicas 

de aprendizaxe.  
- Protocolo de atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva. 
- Protocolo de acoso escolar e ciberacoso.  

 

 OUTROS PROTOCOLOS: 
- Protocolo de cooperación interinstitucional fronte á violencia de xénero na Comunidade 

Autónoma de Galicia_ Secretaría Xeral da Igualdade. 
- Guía para a detección e actuación ante o maltrato infantil en Galicia_Consellería de 

Política Social. 
 

 ENLACE PARA CONSULTAR A LEXISLACIÓN: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/172 

 

 
3. OBXECTIVOS: 
 
1º Servir de instrumento para guiar ao centro, unha vez valoradas e identificadas as necesidades 
educativas, na planificación, priorización e organización dos apoios e recursos persoais de que dispón, 
para axustalos ás necesidades grupais ou individuais do alumnado que precise destas medidas.  
 
2º Concretar os criterios e protocolos de inclusión do alumnado nas medidas de atención á diversidade.  
 
3º Establecer os canles de coordinación entre o profesorado así como os canles de comunicación coas 
familias. 
 
4º Planificar as medidas de atención á diversidade de xeito flexible, para que se permita ao longo do 
curso axustar as medidas á evolución do propio alumnado que as recibe, así como dar resposta a novas 
necesidades que poidan xurdir no medio do curso. 
 
5º Guiar a avaliación interna da eficacia da Atención á Diversidade ao rematar cada curso, e identificar 
aqueles aspectos que precisan mellorar no curso seguinte.  
 
 

4. PROCEDEMENTO PARA A IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS: 
 

https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/172
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- Avaliación inicial: ao inicio de cada curso escolar realizarase a avaliación inicial en todas as etapas 
conforme ao establecido no Proxecto Educativo. Como resultado desta avaliación concretaranse as 
MAD para todos aqueles alumnos con necesidades educativas identificadas.  
 

- Avaliacións trimestrais: Nas xuntas de avaliación de cada trimestre analizarase o resultado das 
MAD levadas a cabo, e adecuaranse segundo a evolución dos alumnos que as reciben ou según 
sexan valorados novos alumnos con necesidades educativas.  
 

- Avaliación psicopedagóxica: É un proceso sistematizado de recollida, análise e valoración da 
información relevante do alumnado, que terá como finalidade identificar as necesidades educativas 
que poida presentar o alumnado e poder fundamentar as correspondentes propostas e decisións. 
Será competencia do responsable da Xefatura do Departamento de Orientación decidir e realizar a 
avaliación, previa autorización dos pais ou titores legais dos alumnos. Os seus resultados 
recolleranse nun informe psicopedagóxico que formará parte do expediente académico do alumno. 
 

- Coordinación cos centros adscritos de Educación Primaria: No final e no comezo de cada curso 
escolar o Departamento de Orientación realizará, coa colaboración dos orientadores dos centros 
adscritos, unha análise do alumnado con necesidades educativas, así como unha previsión de 
medidas de apoio necesarias, e trasladará a información relevante á Dirección do centro.  

 
 

5. MEDIDAS E PROGRAMAS: 
 
No marco do decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade, enténdese por medidas de 
atención á diversidade aquelas actuacións, estratexias e/ou programas destinados a proporcionar unha 
resposta axustada ás necesidades educativas especiais do alumnado. Estas medidas clasifícanse en 
ordinarias e extraordinarias e estarán recollidas no Plan de Atención á Diversidade. 
 

MEDIDAS ORDINARIAS 

QUE SON MEDIDAS 

 Son aquelas medidas que faciliten a 
adecuación do currículo prescriptivo, 
sen alteración significativa dos seus 
obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación.  
 

1. Adecuación da estrutura organizativa do centro 
(horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e 
xestión das aulas ás características do alumnado. 

2. Adecuación das programacións didácticas ao contorno e 
ao alumnado. 

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

4. Adaptación dos tempos e instrumentos ou 
procedementos de avaliación. 

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

6. Desdobramentos de grupos. 
7. Reforzo educativo e apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria. 
8. Programas de enriquecemento curricular. 
9. Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 
10. Programas de recuperación de aprendizaxes non 

adquiridas.  
11. Programas específicos e personalizados de alumnado 

que non promociona.  
12. Programas de habilidades sociais. 

COMO SE DECIDEN 

Non é necesaria autorización 
especial. 
Non é preceptivo ningún informe de 
orientación.  
Pode decidilas o Departamento 
Didáctico no correspondente deseño 
da programación didáctica, o 
profesorado individualmente no 
exercicio da adecuación da 
programación á aula ou alumno, o 
equipo docente, os titores, a 
dirección no exercicio da xestión do 
centro.  
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13. Oferta de optativas propias.  

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

QUE SON MEDIDAS 

As que están dirixidas a dar resposta 
ao alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo que 
poden requirir modificacións 
significativas do currículo ordinario 
e/ou supoñer cambios esenciais no 
ámbito organizativo, así como, nos 
elementos de acceso ao currículo ou 
na modalidade de escolarización. 
Aplícanse unha vez esgotadas as de 
carácter ordinario ou por resultaren 
estas insuficientes. 
 

1. Exención de 2ª lingua estranxeira. 
2. Adaptacións Curriculares. 
3. Agrupamentos flexibles. 
4. Apoio específico do profesorado especialista en 

Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe. 
5. Integración de materias en ámbitos.  
6. Programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento 

académico (PMAR). 
7. Programas de Formación Profesional Básica. 
8. Medidas específicas para alumnado procedente do 

estranxeiro: Grupos de adquisición de linguas e Grupos 
de adaptación da competencia curricular. 

9. Medidas para alumnado con alta capacidade 
intelectual. 

10. Flexibilización modular en ciclos de formación 
profesional, réxime ordinario. 

11. Flexibilización da duración do período de 
escolarización.  

12. Atención educativa ao alumnado que, por 
circunstancias diversas, presenta dificultades para unha 
asistencia continuada a un centro educativo  ou 
alumnado en situacións extraordinarias: 
 Atención educativa hospitalaria e domiciliaria 
 Alumnado menor sometido a medidas de 

responsabilidade penal 
 Alumnado sometido a medidas de protección e 

tutela 
 Alumnado afectado por medidas de violencia de 

xénero e/ou acoso escolar. 
 Alumnado pertencente a familias itinerantes 
 Atención educativa a mozas embarazadas 
 Alumnado con absentismo escolar. 

 

COMO SE DECIDEN 

Será necesaria a: 
- Autorización da dirección do 

centro, ou 
- Autorización do Servizo de 

Inspección Educativa, ou 
- Autorización da xefatura 

territorial ou da dirección xeral 
que proceda. 

- E, se é o caso, informe 
xustificativo do correspondente 
Servizo de Orientación. 

 
6. ORGANIZACIÓN DAS MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

6.1. ADECUACIÓN DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO CENTRO (HORARIOS, AGRUPAMENTOS, 
ESPAZOS) E DA ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA AULA ÁS CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO: 
 
Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo cos principios: 
normalización e inclusión, equidade, heteroxeneidade, igualdade de oportunidades e non 
discriminación, flexibilidade, interculturalidade e promoción da convivencia. 
 
No ultimo claustro do curso serán aprobados os criterios pedagóxicos para a elaboración de horarios do 
curso seguinte, así como a comunicación do número de grupos de cada materia. 
 
No que respecta aos espazos, priorizaranse as seguintes actuacións: 



IES A SARDIÑEIRA  PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  Novembro 2020  

 14 

 Crear ambientes acolledores, estimulantes, cómodos e personalizados. 

 Facilitar a organización flexible da aula. 

 Facilitar o acceso do alumnado aos departamentos didácticos , ao departamento de orientación, 
á biblioteca do centro, ao ximnasio,etc. 

 
6.2. ADECUACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS Á CONTORNA E Ó ALUMNADO: 
 
No mes de setembro os xefes dos departamentos concretarán nas correspondentes programacións 
didácticas os elementos establecidos segundo a normativa vixente. 
 
Tomando como marco de referencia o Proxecto Educativo do centro, os departamentos didácticos 
concretarán nas correspondentes programacións didácticas: 

- Os obxectivos e contidos de cada materia. 
- A súa secuencia e distribución por curso e os criterios de avaliación. 
- Os principios metodolóxicos adoptados. 
- Os criterios para a avaliación do alumnado, prevendo tempos, instrumentos e procedementos 

diferentes para o alumnado con dificultades de aprendizaxe.  
- Os procedementos para a avaliación inicial. 
- Programas de recuperación da materia pendente. 
- Programas específicos de reforzo para o alumnado procedente de fóra de Galicia con desfase 

curricular na materia que non ten necesidades educativas especiais.  
- Programas de enriquecemento curricular para o alumnado que vai por diante na aprendizaxe.  

 
Finalmente, cada profesor/a, desde a súa materia, adaptará a programación didáctica do seu 
departamento a cada grupo de alumnos en particular, podendo levar a cabo medidas ordinarias de 
reforzo educativo. 
 
Asimesmo, cada profesor/a, unha vez feita unha avaliación inicial do grupo, adaptará a programación 
didáctica do seu departamento a cada grupo de alumnado en particular, podendo modificar os 
seguintes aspectos: 
 

A. Obxectivos e contidos: 
 Adecuar os obxectivos ás peculiaridades do alumnado do grupo. 

 Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica. 

 Seleccionar e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e que lle 
permitan aprender por si mesmo. 

 Establecer secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e 
coñecementos de maior complexidade para algúns. 
 

B. Metodoloxía: 
Lograr unha estrutura de traballo que facilite ao máximo a construción de aprendizaxe por parte do 
alumnado é o obxectivo último. Para conseguir este propósito, o profesorado poderá establecer 
diferentes tipos de agrupamentos dentro da aula para atender a diversidade: 

 Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumnado e a cooperación na 
abordaxe das tarefas. 

 Titorización nalgunhas actividades por un compañeiro/a da aula (aprendizaxe entre iguais). 
 Traballo individual co alumnado cando se entenda que é necesario para facilitar a 

continuación do proceso de aprendizaxe. 
 

C. Actividades: 
 Diversidade de actividades. 

 Actividades secuenciadas segundo a súa dificultade. 

 Existencia de actividades de libre elección. 
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 De reforzo (para todo o grupo como repaso ou para alumnado con dificultades de aprendizaxe). 

 De ampliación (para alumnado avantaxado). 
 

D. Avaliación: 
 Poñer a avaliación ao servicio do proceso de aprendizaxe. 

 Fomentar a autoavaliación. 

 Realizar unha avaliación inicial ao comezo do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados na súa tipoloxía. 

 Diversidade nos elementos de cualificación: nota das probas, dos exames de trimestre, traballos 
de aula, actitude, comportamento, asistencia... 

 Contextualizar   os   criterios   de avaliación  seguindo criterios de adecuación coherentes cos 
empregados ao contextualizar os obxectivos. 
 
 

6.3. MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO ORDINARIO: 
 
As medidas de reforzo educativo ordinario son estratexias de carácter ordinario que poden afectar a 
todos os compoñentes do currículo excepto aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación mínimos 
da materia. 
 
Este reforzo está dirixido a aqueles alumnos/as que non seguen o proceso ordinario de ensino - 
aprendizaxe pero que non se apartan dos obxectivos xerais mínimos do curso. 
 
As medidas de reforzo ordinario serán elaboradas polo profesor/a que imparte a materia na que o 
alumno/a necesita o reforzo, co coñecemento do titor/a. 
 
As medidas de reforzo reflectiranse  seu expediente académico do alumno como reforzo educativo (RE), 
e farase constar no Consello Orientador de final de curso que realiza o titor/a. 
 
A constancia de medidas de atención á diversidade, incluído o reforzo educativo, é un requisito previo 
para a participación dun alumno nun Programa de Mellora do Rendemento e da Aprendizaxe. 
 
Para os alumnos/as que promocionen ao seguinte curso con algunha materia suspensa poderán 
establecerse medidas de reforzo nesas materias no seguinte curso. 
 
No caso das materias pendentes que os alumnos poden deixar de cursar no ano seguinte, o responsable 
de deseñar, propoñer e avaliar as actividades de reforzo educativo destinadas á recuperación da materia 
será o propio departamento implicado, en concreto o xefe do departamento. 
 
Exemplos de medidas grupais de reforzo educativo ordinario poden ser: 
- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos, e 

coñecementos de maior complexidade para algúns. 
- Deseñar actividades de ensino-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade. 
- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de 

aprendizaxe. 
- Utilizar recursos e materiais diferenciados e complementarios – gráficos, audiovisuais, 

manipulativos, …, para contemplar os distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos. 
- Incluir actividades de recuperación, afianzamento ou consolidación para aqueles alumnos que 

non siguen o ritmo de aprendizaxe recomendable. 
- Propoñer actividades de ampliación para aqueloutros que van diante na súa aprendizaxe. 
- Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos. 
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- Metodoloxías DUA (Deseño Universal de Aprendizaxe), o que supón utilizar unha variedade de 
métodos de ensino para eliminar barreiras que interfiran na aprendizaxe.  

 

Exemplos de medidas individuais de reforzo educativo poden ser: 
- Apoio directo e atención preferente a determinados alumnos/as dentro da aula ordinaria. 
- Actividades de recuperación de aprendizaxe non adquiridas.  
- Programas de reforzo das áreas instrumentais básicas. 
- Programas específicos personalizados.  

 
Exemplos de medidas de reforzo aplicadas á avaliación:  
Outras medidas de reforzo educativo ordinario poden sen a diversificación dos procedementos e 
instrumentos de avaliación. Cando se trata de favorecer a inclusión non debemos caer no erro de 
contemplar unha avaliación única. Para ter unha avaliación inclusiva contémplanse dúas vertentes na 
avaliación: 

1. Adaptación das probas escritas: 
- Adaptación do formato: tipo de letra, tamaño, organización das preguntas, apoios visuais, 

uso do ordenador en vez de papel, explicación guiada das preguntas aos ACNEE, supervisión 
dos alumnos con ACNEE, ... . 

- Adaptación nos tempos: ampliar o tempo para alumnos con ACNEE, dividir a proba en dous días. 
2. Utilización de métodos de avaliación alternativos ás probas escritas como observación do 

traballo do alumno mediante portafolios, rúbricas, rexistros de anécdotas, diarios de clase, 
... . 

3. Adaptacións non significativas dos criterios de avaliación: Aplicar criterios de avaliación que 
contemplen diferentes graos de logro, priorizar criterios de avaliación mínimos en casos de 
alumnos con dificultades de aprendizaxe. 

 

Estas adaptacións na avaliación deben ser consideradas como unha axuda que todo alumnado pode ter 
para demostrar a adquisición de competencias, capacidades e superación de obxectivos. 

 
6.4. REFORZO EDUCATIVO E APOIO DO PROFESORADO CON DISPOÑIBILIDADE HORARIA: 
 
DEFINICIÓN: Medida de atención á diversidade que atende as dificultades do alumnado xurdidas nun 
momento do proceso educativo, e que a través de modificacións nos elementos non prescriptivos do 
currículo, o alumnado pode seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. Este reforzo pode levarse 
a cabo en calquera materia do currículo, dentro da aula ordinaria.  
 
DESTINATARIOS: 

 Alumnado que repita curso deberá seguir medidas de reforzo educativo. 

 Alumno/a con dificultades para seguir o proceso ordinario do grupo-clase. 
 
PROFESORADO: Será levado a cabo por profesorado con dispoñibilidade horaria e da mesma 
especializade ou especialidade afín á materia obxecto de reforzo. Non supón un incremento de recursos 
de profesorado, posto que se realiza con horario de libre disposición.  
 
TEMPORALIZACIÓN VARIABLE E FLEXIBLE: Dependerá das necesidades de apoio que requira o 
alumnado que sexa obxecto desta medida. En calquera  caso as modificacións e decisións tomaranse nas 
xuntas de avaliación.  

 
6.5. A ACCIÓN TITORIAL E A ORIENTACIÓN: 
 
6.5.1. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 



IES A SARDIÑEIRA  PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  Novembro 2020  

 17 

O desenvolvemento da acción titorial constitúe unha das ferramentas de atención á diversidade máis 
eficaces para coñecer cada alumno/a, identificar as dificultades que poidan existir no seu proceso de 
aprendizaxe e considerar o tipo de atención que o centro pode dispoñer para a súa atención. 
 
A través dos diferentes Plans de Acción Titorial do centro (PAT ESO, PAT BACH e PAT FP), planificaranse 
actuacións coordinadas coas familias, cos titores e co equipo docente, así como actividades co 
alumnado que promoverán a personalización do proceso de ensino-aprendizaxe e  a atención á 
diversidade. Asímesmo implementarnse numerosos obradoiros de formación do alumnado sobre 
igualdade, convivencia, educación para a saúde e diversidade.  
 
6.5.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACACÉMICA E PROFESIONAL: 
O Plan de orientación académica de profesional (POAP) contribuirá  a axudar ós alumnos/as ó longo da 
etapa de educación secundaria a analizar e valorar as súas  preferencias académico – profesionais para 
que poidan formular libremente e responsablemente a súa decisión persoal, libre de sesgos sexistas, 
tendo en conta os seus intereses, aptitudes, valores, diferentes capacidades e recursos personais.  
 

A orientación  vocacional será tratada en toda a ESO de xeito progresivo, así no 1º ciclo da ESO, 
incidirase no autocoñecemento, na aprendizaxe dos procesos de toma de decisións,  e na elección de 
materias e itinerarios personalizados, e  no 2º ciclo da ESO no coñecemento das alternativas que se lle 
presenten ó rematar a escolaridade obrigatoria. 
 
No Bacharelato a orientación académica incidirá na toma de decisións de opcións académicas ó rematar 
a etapa así como na orientación sobre a organización do acceso á universidade.  
 
Nos ciclos formativos de FP a orientación académica incidirá na información cara estudos posteriores 
(outros ciclos, formación non regrada, univesidade, …), así como na aprendizaxe de recursos de 
autoorientación laboral, complementando os contidos recibidos na área de Formación e Orientación 
Laboral.  
 
No POAP planificaranse actuacións coordinadas e actividades variadas en todos os cursos e etapas  do 
centro tendo en conta as necesidades que se presenten en cada un dos grupos.  
 
O alumnado con NEE terá un acompañamento máis personalizado no proceso de toma de decisións para 
a elección de materias e itinerarios ou estudos posteriores. 
 
6.5.3. CONSELLO ORIENTADOR: 
Os titores e a Orientadora asinarán un consello orientador ó remate de cada un dos cursos da ESO onde 
se aconsellarán as medidas de apoio ou reforzo para o seguinte curso, así como un consello sobre a 
elección de materias, itinerario ou estudos posteriores. Este consello remitirase ás familias coas 
calificacións da última avaliación e incorporarase unha copia ó expediente académico.  

 
6.6. AULAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA E CONVIVENCIA E MEDIDAS E ACTUACIÓNS 
DESTINADAS Á MELLORA DA CONVIVENCIA: 
 
6.6.1. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA:  

Trátase dunha medida de  atención á diversidade que promove a mellora da convivencia no centro 
educativo. 

Os destinatarios serán os alumnos/as que teñan unha conduta disruptiva e que estean impedindo o 
normal desenvolvemento do traballo do seu grupo-clase. Derivaranse á aula de atención educativa con 
actividades e tarefas para realizar durante a súa permanencia nela. Correspóndelle ao profesorado que 
remita o alumnado a esta aula establecer ditas tarefas, corrixilas e avalialas. 
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DEFINICIÓN: A aula de convivencia inclusiva é unha estratexia organizativa de xestión pacífica de 
conflitos. Baséase na visión positiva do conflito, entendendo como oportunidade para a integración 
democrática das normas e para a mellora persoal e da institución escolar.  

OBXECTIVOS: Evitar a aplicación de modalidades sancionadoras que supoñan a privación do dereito de 
asistencia ao centro escolar.  

FUNCIONAMENTO: O seu funcionamento basearase no seguinte:  

a) O alumnado que estea na aula será aquel que, por repetidas condutas contrarias as normas, fora 
obxecto de privación de asistencia, sendo atendido en esta aula en lugar de cumprir a sanción no seu 
domicilio. A estancia pode ser de 1 a 3 días ou varias sesións dunha materia concreta segundo o decida a 
dirección do centro.  

b) O alumnado acudirá á aula con material curricular asignado polo profesorado da materias das que 
estea matriculado.  

c) A familia estará informada e se implicará nos acordos aos que se chegara na aula de traballo.  

d) O profesorado atenderá a aula de convivencia dentro do seu horario regular de obligada permanencia 
no centro. Podera ser o profesorado de garda.  

e) O alumnado terá dereiro a un descanso de 30 minutos (de 11:45 a 12:15). Este periodo será 
supervisado polo profesora do Departamento de Convivencia. 

Para atender esta aula, a xefatura de estudos establecerá gardas específicas nas que considerará a todo 
o profesorado do centro. 

6.6.2. OUTRAS ACTUACIÓNS QUE PROMOVEN A CONVIVENCIA: 

No marco dos Contratos - Programa e do Plan Proxecta o centro e o Departamento de Orientación 
organizará actuacións para a mellora da convivencia, da igualdade e a inclusión, por exemplo: Formación 
de alumnado mediador entre iguais, obradoiros de prevención de redes sociais, de prevención do acoso 
escolar, do control da ira, de habilidades sociais,  igualdade de xénero, de sensibilización coa 
diversidade, etc.  

6.7. DESDOBRAMENTOS DE GRUPOS: 

É unha medida organizativa de atención á diversidade que permite desdobrar un grupo numeroso para 
prestar unha atención individualizada ao alumnado. 

Consiste en distribuír ó alumnado dunha clase en dous grupos estables, cada un dos cales traballa cun 
profesor distinto e en aulas diferentes. Pretende a mellor atención do alumnado en xeral e do alumnado  
con dificultades. Supón un incremento dos recursos persoais para a creación de grupos para traballar co 
alumnado de cada grupo contidos con diferente nivel de dificultade.  

Realizarase naqueles grupos onde o número total de alumnos supoña unha ratio elevada, e se considere 
que os resultados de anos anteriores indican que existe unha dificultade na materia para o alumnado. 
Priorizaranse aquelas materias onde non se poidan aplicar outras medidas organizativas de reforzo 
educativo. 

6.8. PROGRAMA DE ENRIQUECEMENTO CURRICULAR: 
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Consiste en realizar axustes individualizados co alumnado que supera o ritmo e os obxectivos do 
programa de clase, propoñendo actividades  de ampliación ou máis complexas, modificando outros 
elementos do proceso de ensino como a metodoloxía, os materiais, as actividades, os procedementos 
de avaliación ou a temporalización. 

Esta medida está destinada ó alumnado que ten un nivel de competencia curricular superior ao seu 
grupo de referencia e será aplicada dentro da aula polo profesor/a de cada materia. 

6.9. PROGRAMA DE REFORZO NAS MATERIAS INSTRUMENTAIS BÁSICAS: 
 
DEFINICIÓN: Medida organizativa (impártese fóra da aula ordinaria) de atención á diversidade cuxa 
finalidade é a atención personalizada para lograr o grao de dominio suficiente nas técnicas 
instrumentais de base. Consiste en elaborar un programa para asegurar a adquisición de competencias 
básicas instrumentais. Vai dirixido ó alumnado que promocione e non superara algunha materia 
instrumental ou teña dificultades instrumentais.  
 
DESTINATARIOS: Dirixida ao alumnado de 1º e 2º ESO que estea nas seguintes condicións: 

 Alumnado que chegue á ESO por promoción automática (que xa repetira na E.P. e que 
promocione con moitas áreas suspensas de primaria). 

 Alumnado que obteña uns resultados moi baixos nas probas de avaliación inicial de comezos de 
curso. 

 Alumnado que estea repetindo 1º ESO e se considere que esta medida pode atender as súas 
necesidades. 

 Alumnado que promociona a 2º ESO sen ter superado todas ou algunha das materias 
instrumentais, e se considere que é a mellor opción para dar resposta ás súas necesidades. 

 Alumnado que estea repetindo 2º ESO e sexa a mellor resposta ás súas necesidades. 
 
AGRUPACIÓNS: Grupos de non máis de 15 alumnos/as. O centro facilitará a suscrición de compromisos 
educativos coas familias. Estes programas poderán insertarse no horario de optativas de libre 
configuración do centro.  
 
AVALIACIÓN: Constan nas actas de avaliación e no historial académico como RE (Reforzo Educativo).  
 
PROFESORADO: Correspóndelle impartir linguas preferentemente ao profesorado dos departamentos 
de linguas (Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés, Francés, outra lingua estranxeira, Latín e Grego), e 
impartir  Matemáticas, preferentemente, ao profesorado dos departamentos de Matemáticas, Física e 
Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo o curso escolar. 

 
6.10 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS: 
 
DEFINICIÓN: Consiste en  elaborar un programa que permita recuperar aprendizaxes de materias 
pendentes de cursos anteriores a efectos de cualificación, promoción ou, no seu caso, titulación.  
 
DESTINATARIOS: Vai dirixido a alumnado que promocione con avaliación negativa en determinadas 
materias.  
 
PROFESORADO: Requiren atención personalizada ó alumno/a, que incluirá tanto a concreción de 
momentos previstos para apoiar ó alumnado como a persoa responsable do seguimento do programa, 
que será o xefe/a do departamento didáctico. No caso do alumnado de PMAR será o profesor/a que lle 
imparte a materia ou ámbito.  
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AVALIACIÓN: A avaliación ten sentido pedagóxico e acreditativo se como consecuencia da súa 
aplicación se recupera a materia pendente,  por iso conleva unha cualificación con efectos de 
promoción, ou no seu caso, titulación. Dita superación conleva a cualificación e constará nunha acta de 
avaliación e no historial académico.   
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo o curso.  

 
6.11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS DE ALUMNADO QUE NON PROMOCIONA: 
 
DEFINICIÓN: Consiste na elaboración de programas personalizados para desenvolver as competencias 
básicas e a recuperación das aprendizaxes non adquiridas consideradas mínimas polo alumnado 
repetidor. Son programacións individualizadas adaptadas ás carencias ou necesidades que presenta o 
alumnado repetidor concreto.  
 
ACTIVIDADES:  Poden implican unha combinación de programas de reforzo das materias instrumentais 
e dos programas dirixidos á recuperación de aprendizaxes non adquiridas. Poden supoñer actividades de 
aprendizaxe para que o alumnado as realice semanalmente. 
 
DESTINATARIOS: Vai dirixido a alumnado que non promocione de curso na ESO. Cando un alumno/a 
asista a un programa de reforzo ou de recuperación doutras materias, quedará eximido da realización 
deste programa. 

PROFESORADO: Este programa será elaborado polo departamento da materia correspondente. É o/a 
profesor/a que imparte a materia o responsable do seguimento de cada alumno/a na realización das 
tarefas propostas polo departamento didáctico e tamén, o responsable de comunicarllo ao profesor 
titor/a para facerllo chegar ás familias. 
 
AVALIACIÓN: A avaliación ten sentido pedagóxico e acreditativo se como consecuencia da súa 
aplicación se supera unha materia. Dita superación supón cualificación e constará nunha acta de 
avaliación e no historial académico.  
 
TEMPORALIZACIÓN: Durante todo o curso escolar. 
 

6.12. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS: 

Consiste en facilitar ao alumnado un repertorio amplo de habilidades instrumentais, cognitivas e de 
control emocional que poidan usar para mellorar a calidade das súas relacións sociais e, máis 
concretamente, para resolver ou prever problemas ou dificultades nas súas relacións cos demais. 

Os destinatarios destes programas serán os alumnos/as da ESO e o alumnado de Formación Profesional, 
contextualizando o manexo destas habilidades no ámbito laboral.  

Estes programas, de ser posible e de contar con recursos alleos, serán aplicados por organismos 
especializados colaboradores co centro educativo, no marco do programa Educativo Municipal Coruña 
Educa.  Nos curso da ESO estarán recollidos no  o Plan de Acción Titorial e os curso de FP na 
programación do módulo de Formación e Orientación Laboral.  

Serán obradoiros de duración variada (entre dúas e seis sesións).  

En caso de non contar con recursos alleos colaboradores co centro educativo, o profesorado titor/a 
aplicará o Programa de Habilidades Sociais programado e facilitado polo Departamento de 
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Orientación do centro, na hora de atención grupal semanal co alumnado de ESO. Dito programa consta 
de seguintes sesións temáticas para traballar as seguintes habilidades: 

 Autocontrol 
 Autoestima 
 Empatía 
 Escoita activa 
 Resolución de conflitos 
 Valores e emocións 
 Cooperación 
 Tolerancia 
 Comunicación 
 Reflexión e autocrítica 

 
Este programa poderá ser substituído por outros programas específicos de desenvolvemento 
socioemocional.  

 

6.13. OFERTA DE OPTATIVAS PROPIAS: 

Consiste en ofertar materias optativas propias dentro do horario de libere configuración que terán un 
marcado carácter práctico ou aplicado, ou acomodarse ós intereses do alumnado.  

Van dirixidas ó alumnado en xeral, pero poderanse ofertar, dentro do horario de libre configuración, 
programas de reforzo ou afondamento.  

Según a lexislación vixente (Decreto 8/2015) o horario establecido como de libre configuración do 
centro, poderá destinarse a: 

a) Afondamento e/ou reforzo dalgunha materia.  
b) Materia de libre configuracion autonómica. 
c) Materia de libre configuración do centro. 
 
Cando no horario establecido como de libre configuración do centro se opte por dedicalo ao 
afondamento e/ou reforzo dalgunha materia, tal e como esta disposto no punto 4 do artigo 13 do 
Decreto 8,/2015, do 25 de xuño, a súa avaliación estará integrada na materia obxecto do afondamento 
e/ou reforzo. 
 
Como medida de atención á diversidade, no horario de libre configuración do centro poderá priorizarse 
o reforzo dunha materia instrumental ou troncal.  

Os programas de reforzo de materias instrumentais básicas poderán insertarse nas horas de libre 
configuración de 1º e 2º de ESO.  
 

7. ORGANIZACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  DE ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE. 

7.1. EXENCIÓN DE 2ª LINGUA ESTRANXEIRA: 
 

Esta medida está dirixida aos alumnos que cursan 1º e 2º de ESO e presentan dificultades continuadas 
no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas.  
 
Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades, logo do 
informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do departamento de 
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Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus documentos de avaliación 
figurará coa mención de exento/a.  
 
A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as nais, os pais ou os/as 
titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 
 
Tipo de reforzo que deberán recibir: 

 
 O reforzo educativo levarase a cabo fóra do espazo físico onde se está impartido a materia de 

Segunda Lingua Estranxeira. 
 Posto que a orde sinala que o contido do reforzo debe centrarse naqueles aspectos onde se 

detecten as dificultades, o reforzo educativo impartirase preferentemente nas área de Lingua 
Castelá, Lingua Galega e matemáticas, por un profesor/a especialista nalgunha destas 
materias.  

 
O informe de proposta: 
 

 O titor/a do curso anterior (6º de Educación Primaria) deberá elaborar un informe onde, 
contando coa colaboración do Departamento de Orientación, fará explícito o motivo da medida 
adoptada. 

 O informe do titor deberá vir acompañado dun xustificante asinado polos pais/nais/ titores 
legais do alumno, onde se constate que foron informados da proposta da medida.  

 No caso de que o alumno sexa detectado na avaliación inicial de 1º ou 2º de ESO, ou no caso de 
que proceda doutro centro (inclúense ós de fóra de Galicia), e sexa necesario aplicar a medida, 
tomarase a decisión na reunión de avaliación inicial,  e deixarase contancia na acta. Neste caso 
debe ser o novo titor do alumno o que convoque aos pais para asinar o xustificante onde se 
faga constar que foron informados da medida.  

 
A proposta definitiva:  

Será realizada polo  Director/a do Instituto de Secundaria, e basearase para formulala na seguinte 
documentación: 

 Informe do titor do curso anterior ou acta da xunta de avaliación inicial. 

 Xustificante asinado polo pai/nai/ titor legal do alumno onde se constate que foron informados 
da medida. 

 
Expediente académico: 

 Toda a documentación da proposta debe quedar gardada na carpeta do  expediente do alumno. 

 No seu expediente académico figurará coa mención de exento/a.  
 

7.2. ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 
 

A) Enténdese por adaptación curricular significativa (ACS) a proposta curricular específica para 
un alumno ou alumna con necesidades educativas especiais. Nesta proposta introdúcense 
modificacións significativas nos elementos prescriptivos do currículo común (obxectivos, 
contidos e criterios de avaliación) e pode afectar a unha, a varias ou a todas as áreas. 
 

B) Para os alumnos/as con necesidades educativas especiais, previo informe psicopedagóxico 
do Departamento de Orientación, elaboraranse ACS segundo o modelo creado para tal 
efecto. Nelas concretarase a actuación do profesorado na aula, así como a do profesorado de 
apoio. 
 

C) Será necesario elaboralas cando un alumno/a con NEE non siga o currículo establecido  para 
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o seu grupo clase. Debe haber como mínimo un ciclo ou curso de desfase con respecto ao 
curso no que está escolarizado. Neste caso modificaranse os obxectivos, contidos e criterios 
de avaliación, polo que necesitan autorización da inspección educativa. Esta  medida 
aplicarase tanto para aqueles alumnos/as con un determinado déficit persoal como polas 
súas capacidades excepcionais. 
 

D) A programación incluirá contidos, obxectivos e criterios de avaliación dun curso ou ciclo 
distinto do que estea cursando o alumno ou poderá partir do currículo de referencia do curso 
no que está escolarizado o alumno suprimindo ou engadindo obxectivos, contidos e criterios 
de avaliación. 
 

E) O seu deseño será responsabilidade do profesor/a que imparte a materia e co asesoramento 
do profesor de apoio e do orientador/a do centro, e coa axuda do departamento didáctico. O 
profesor responsable deberá concretar os seguintes apartados do DIAC (Documento 
Individual de Adaptación Curricular): Competencia curricular actual, obxectivos, contidos e 
criterios de avaliación para un curso. 
 

F) O desenvolvemento da ACS correspóndelle ao profesor da materia. De establecerse no 
informe psicopedagóxico e de haber dispoñibilidade horaria, a ACS poderá ser desenvolvida 
parcialmente polo Profesor e Apoio dentro ou fóra da aula ordinaria, prioritariamente nas 
materias instrumentais (Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas). 
 

G) Será necesario realizar unha reunión coordinada polo Xefe de Estudos, coa asistencia do 
titor, dos profesores que imparten as materias que se consideran obxecto de adaptación 
curricular, o/a Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica e o/a Orientador/a, para decidir a 
pertinencia ou non da ACS. 
 

H) A avaliación : 
 

 Realizarase tendo en conta os criterios de avaliación individualizados propostos na ACS 
sen prexuízo de que, aínda que o progreso do alumno sexa satisfactorio, para a 
obtención do título de graduado en educación secundaria o referente serán os 
obxectivos xerais da etapa establecidos no proxecto curricular. 

 A materia considérase superada cando a nota sexa igual al 5 ou superior, tendo en conta 
os seus propios criterios de avaliación individualizados. Non se considera pendente nos 
posteriores cursos. 

 
 Nos documentos de avaliación (expediente académico, libro de escolaridade, boletín de 

notas, actas de avaliación final e informes individualizados) a ACS reflíctese como AC. 
 

 Na materia obxecto de AC levará unha nota numérica no boletín de notas e na acta, 
tomando como referencia os criterios de avaliación individualizados da AC. Esta nota 
deberá decidila o profesor que imparte a materia, e no caso de recibir apoio fóra da 
aula, a nota deberá consensuarse co Profesor de Apoio. 

 

 A finais de curso, o profesor deberá elaborar un breve informe final concretando os 
obxectivos parcialmente ou totalmente acadados para poder actualizar a ACS no 
seguinte curso segundo un modelo facilitado polo Departamento de Orientación. 

 
I) A temporalización: as ACS terán unha duración mínima dun curso académico. As ACS 

elaboraranse cando se detecten as NEE, en calquera momento do curso, pero para garantir 
unha intervención coherente co alumno ao longo do curso, a proposta de ACS será 
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conveniente que esté elaborada e enviada á inspección antes de que remate o  1º  trimestre 
do curso académico. 
 

J) A promoción ao seguinte curso rexerase polos mesmos criterios establecidos con carácter 
xeral para os alumnos de secundaria. É dicir, o alumno poderá promocionar con unha ou dúas 
suspensas, e excepcionalmente con tres. 
 

K) Titulación: todos os alumnos, incluídos os que teñan ACS superadas, deberán acadar os 
obxectivos xerais da etapa para poder obter o título. 
 

L) O proceso de elaboración seguirá o prescrito na Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se 
regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral (DOG do 7 de novembro 
de 1995). 

 

7.3. APOIO ESPECÍFICO DA PROFESORA ESPECIALISTA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA / 
PROFESOR DE APOIO: 

 
7.3.1. DEFINICIÓN DESTE TIPO DE APOIO: 

 
O profesorado de PT intervirá  cando as  dificultades ou situación do  alumno/a lle impidan acadar os 
obxectivos do currículo do grupo no que estea escolarizado, e precise dunha intervención ou actuación 
especializada. Cando o apoio se realice fóra da aula ordinaria a intervención deberá estar precedida 
sempre dun informe de orientación, no que se deberán concretar os motivos polos que precisa esta 
medida. Así mesmo deberá ter autorizada unha ACS ou estar pendente de elaboración e/ou 
autorización.  
 
A súa intervención abarcará os seguintes tipos de reforzo en función dos destinatarios e do 
emprazamento: 

- En función dos destinatarios: 
a) Apoio educativo a alumnos con necesidades educativas especias temporais ou 
permanentes (NEE), con ou sin ACS. 
b) Apoio educativo a alumnos con necesidade específica de apoio educativo (NEAE), con ou 
sen ACS. 

- En función dos emprazamentos: 
c) Dentro da aula ordinaria. 
d) Fóra da aula ordinaria: Na aula de Pedagoxía Terapéutica.  

 

DESTINATARIOS TIPO DE EMPRAZAMENTO 

Alumnado NEE ou NEAE con ACS Dentro da aula ordinaria 
Parcialmente fóra da 

aula ordinaria  

Alumnado NEE ou NEAE sin ACS Dentro da aula ordinaria 

 
 

7.3.2. CRITERIOS PSICOPEDAGÓXICOS PARA ORGANIZAR OS APOIOS ESPECÍFICOS: 
 

Segundo as modalidades de intervención expostas anteriormente, deberanse cumprir os criterios  
psicopedagóxicos establecidos neste apartado así coma no anterior, para decidir un tipo ou outro de 
intervención, sempre tendo en conta que, segundo a lexislación vixente, o apoio levarase a cabo, 
preferentemente, dentro da aula ordinaria, e só de xeito excepcional, fóra. Será o Departamento de 
Orientación quen decida o tipo de apoio a levar a cabo.  
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1º Apoio dentro da aula ordinaria colaborando co profesor/a e prestándolle ao alumno/a a axuda que 
necesite.  

 O profesorado titular da materia coordinarase e consensuará co profesorado de apoio a 
metodoloxía e os contidos a reforzar. Asimesmo informará anticipadamente ó profesorado de 
PT da programación de aula.  

 Destinatarios: O apoio será destinado a un alumno/a individualmente ou a un pequeno grupo 
de alumnos/as con necesidade de apoio educativo. Cando os recursos dispoñibles non sexan 
suficientes priorizarase o apoio ó alumnado de 1º de ESO sobre o de 2º de ESO, este sobre o de 
3º de ESO e este sobre o de 4º de ESO. Dentro de cada nivel (1º/2º/3º/4º ESO) priorizarase ó 
alumnado con NEE sobre o alumnado con NEAE.  

 Materias: O apoio poderá realizarse en calquera das materias do currículo. As prioridades serán 
establecidas polo Departamento de orientación según as necesidades detectadas e os recursos 
persoais dispoñibles.   

 Esta medida farase constar no expediente do alumno/a e no Consello Orientador como Reforzo 
Educativo (RE) e como Apoio Específico de Pedagoxía Terapéutica.  

 
2º Apoio fóra da aula ordinaria (docencia directa e individualizada do profesorado de PT): 

 O alumno deberá ter ACS elaborada, pendente de elaboración e/ou autorización, ou estar 
pendente de avaliación psicopedagóxica con clara recomendación de ACS nas materias 
instrumentais. 

 Horario:  Terase en conta , para planificar os períodos que o alumno/a pasa fóra da súa aula 
ordinaria , as materias que nese momento se están traballando na súa clase e as necesidades 
específicas de cada alumno/a. Programaranse as horas de apoio coincidindo co horario das 
materias na aula ordinaria. Nunca se poderá  ocupar o 100% das horas da materia nin se poderá 
superar en total un terzo da carga lectiva semanal do alumno. 

 Materias: O apoio poderá realizarse en calquera das materias do currículo. As prioridades serán 
establecidas polo Departamento de orientación según as necesidades detectadas e os recursos 
persoais dispoñibles.   

 Agrupamento: individual ou en pequeno grupo, se as necesidades dos alumnos o permiten, e 
neste caso o grupo non superará os 5 alumnos/as. 

 Destinatarios: Cando os recursos persoais dispoñibles non sexan suficientes priorizarase o apoio 
ó alumnado de 1º de ESO sobre o de 2º de ESO, este sobre o de 3º de ESO e este sobre o de 4º 
de ESO. Dentro de cada nivel (1º/2º/3º/4º ESO) priorizarase ó alumnado con NEE sobre o 
alumnado con NEAE.  

 Metodoloxía: Moi activa e individualizada e cunha aprendizaxe altamente significativa, levando 
a cabo actividades motivadoras para o alumno – aprendizaxe guiada. 

 Materiais: adaptados e específicos (segundo as necesidades educativas especiais de cada 
alumno/a) e ofrecendo ao alumno/a as axudas que precise para o acceso ó currículo. 

 Avaliación do alumnado: continua (valoración trimestral  do rendemento  do alumno), global 
(valoración a finais de curso) e formativa (introducindo cambios na metodoloxía cando sexa 
necesario) e, en función dos criterios de avaliación propostos para cada alumno/a na súa 
respectiva Adaptación Curricular Significativa. Os dous profesionais (profesor/a titular da 
materia e  profesor/a de PT) consensuarán a cualificación para o alumno/a  que recibiu a 
medida.  

 Esta medida farase constar no expediente do alumno/a e no Consello Orientador como Apoio 
Específico de Pedagoxía Terapéutica.  
 

7.3.3. PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DOS HORARIOS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA: 

Segundo marca a lexislación vixente, a xefatura do Departamento de Orientación elaborará a proposta 
de organización de horarios de apoio e a elevará á xefatura de estudos.  O Departamento de Orientación 
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decidirá os destinatarios/as do apoio, decidirá en que materias se realizará e decidirá a modalidade de 
(dentro ou fóra) que se levará a cabo, en virtude das necesidades detectadas e dos recursos disponibles  

A elaboración dos horarios seguirá esta temporalización: 

 Setembro: Elaboración de horarios provisionais polo Departamento de Orientación, en virtude 
do establecido na memoria do curso anterior, das necesidades detectadas no comezo de curso,  
e dos recursos persoais dos que se dispoña no departamento para ese curso.  

 Outubro: Elaboración definitiva de horarios de apoio, para todo o curso, en virtude das 
necesidades detectadas nas xuntas de avaliación inicial.  

 Decembro e marzo: Revisión do alumnado destinatario dos apoios, en virtude das novas 
necesidades detectadas nas xuntas de avaliación do 2º e 3º trimestres. Non se modificarán os 
horarios dos profesionais de Pedagoxía Terapéutica, a non ser que sexa estritamente necesario 
e posible.   

7.3.4. Informes finais: 

Ó remate do curso o profesorado de PT elaborará un informe individualizado de cada alumno/a que 
recibiu a medida e incorporarase ó expediente académico como información psicopedagóxica relevante.  

 
7.4. AGRUPAMENTOS  FLEXIBLES:  

 
Definición: 
 
Trátase dunha adaptación metodolóxica no agrupamento da aula ordinaria que consiste en  establecer 
un desdobramento transitorio para apoiar ós alumnos con necesidades específicas de apoio educativo 
naquelas materias que, ben por teren carácter instrumental para seguir a aprendizaxe do resto das 
materias, como é o caso das Linguas e das Matemáticas, ben polo seu peso conceptual, como poden ser 
as Ciencias Naturais ou as Ciencias Sociais, reclaman unha atención máis individualizada. 
 
Con esta medida tamén se pretende incidir na motivación e na mellora da autoestima deste alumnado 
que dificilmente pode seguir o ritmo de aprendizaxe da aula ordinaria con medidas ordinarias de reforzo 
educativo. 
 
Este desdobramento permitirá en determinadas materias constituír un grupo específico cos alumnos 
dos distintos grupos do mesmo nivel que presentan as características anteriormente mencionadas. 
 
Será necesario planificar as bandas horarias das áreas instrumentais ó mesmo tempo ou cruzadas, de 
xeito que permitan agrupar ós alumnos/as e desenvolver as actividades correspondentes con distintos 
niveis de profundización.  
 
Destinatarios:    

- Alumnos do 1º e 2º curso de ESO, con necesidades educativas especiais ou necesidade 
específica de apoio educativo. 

- As necesidades dos alumnos deberán estar descritas nun informe de orientación onde se 
recomendará esta medida. Terase en conta que o alumno/a teña pendente a materia obxecto 
de agrupamento.  

- A prioridade de alumnos virá dada polas necesidades educativas que presenten, canto máis 
grandes maior preferencia para recibir a medida. Exceptúanse os alumnos con ACS, para os cales 
deberase recomendar preferentemente o apoio específico do Profesor de Pedagoxía 
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Terapéutica, e asistirán ao agrupamento só no caso de que os recursos de pedagoxía terapéutica 
sexan insuficientes. 
 

Organización e distribución horaria: 
- A proposta de materias que serán obxecto de agrupamento deberá ser realizada pola CCP. 

Cando as posibilidades de agrupamento  non poida abranguer todas as materias, priorizaranse 
os agrupamentos en Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. 

- Os alumnos pertencerán a máis dun  grupo de referencia sempre que a dispoñibilidade do 
profesorado do centro o permita. 

- O alumnado permanecerá no agrupamento específico o 100% do horario semanal que lles 
corresponda a estas materias.  

- Non haberá número mínimo nin máximo pero para a configuración do grupo terase en conta as 
recomendacións do profesorado que imparta a materia, así como o número de alumnos do 
grupo de referencia.  

- Cómpre sinalar que se trata de agrupamentos transitorios e que o alumno pertence ó grupo 
ordinario a tódolos efectos. 

- Os agrupamentos son flexibles, o cal significa que un alumno poderá ser obxecto desta medida 
ou deixar de recibila en calquera momento do curso. Pero para asegurar unha coherencia 
temporal e metodolóxica estas decisións tomaranse nas xuntas de avaliación, excepto no caso 
de alumnos/as que se incorporen ao centro no medio do curso.  

 
Proposta de inclusión de alumnos/as  para os agrupamentos flexibles: 

- Na xunta de avaliación inicial o departamento de orientación deberá informar das necesidades 
detectadas e da proposta de inclusión dos alumnos/as nos agrupamentos. Nesa reunión 
tratarase de consensuar a proposta de agrupamento para cada alumno. 

- As medidas de agrupamento serán revisadas nas xuntas de avaliación trimestral. 
 

Un alumno/a poderá deixar de recibir a medida de agrupamento flexible se cumpre algún  dos 
seguintes criterios:  

- Supéranse as dificultades específicas de aprendizaxe que motivaron a súa inclusión, o cal deberá 
estar recollido nun informe de orientación.  

- Obsérvase que a asistencia ao agrupamento inflúe negativamente na súa autoestima e 
desenvolvemento social.  

- A familia  solicítao. 
- O comportamento e actitude do alumno é enormemente negativo, disruptivo e desafiante, polo 

que impide claramente o desenvolvemento da clase.  
- Abandono da materia constatado por escrito. Deberase realizar primeiro un apercibimento de 

abandono, do que se entregará copia ao alumno, á súa familia, ao titor e á orientadora, para 
poder tomar as medidas oportunas. Se a situación non mellorase, procederase a constatar a 
retirada do agrupamento. 

 
Currículo e programacións: 

- Con carácter xeral, estes alumnos deben ter os mesmos obxectivos có seu grupo de referencia, 
aínda que se poidan  adaptar contidos do curso anterior cando sexa necesario.  

- É importante que os alumnos acaden os obxectivos mínimos (cando sexa posible) propostos 
para o grupo de referencia, aínda que se incida unicamente no tratamento dos contidos  básicos 
e mínimos, pois neste principio baséase a posibilidade de que o alumnado poida reincorporarse 
con éxito ao seu grupo de referencia. 

- As programacións adaptadas serán elaboradas polos correspondentes departamentos didácticos 
a partir dos obxectivos e contidos básicos establecidos no proxecto curricular do centro e 
mesmo, cando sexa necesario, retomados do curso anterior, para afianzar aprendizaxes básicas. 
Estas programacións forman parte das programacións didácticas elaboradas con carácter xeral 
polos respectivos departamentos e, polo tanto, débense incluír no Proxecto Curricular. 
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- En cada curso escolar os departamentos de LC, LG e MAT deberán revisar as súas programacións 
neste sentido, e ter en conta os agrupamentos que se establecen para cada grupo de 1º e 2º de 
ESO.  

 
Metodoloxía e avaliación: 

- Polas características que presentan estes alumnos deberase levar a cabo unha metodoloxía 
diferente á da aula ordinaria, baseada en proxectos de traballo ou unidades didácticas con 
carácter práctico e funcional así como adaptacións nos instrumentos de avaliación e nos 
materiais de aula. 

- Os criterios de avaliación serán os establecidos con carácter xeral para o grupo de referencia. A 
avaliación será realizada sempre polo profesor de agrupamento, o cal valorará o nivel alcanzado 
e o progreso do alumno respectando os criterios xerais da programación do grupo de referencia. 

- Ao remate do curso a Comisión de Coordinación Pedagóxica realizará a valoración desta medida 
de atención á diversidade, á vista dos informes dos departamentos didácticos co obxectivo de 
propoñer a renovación, reaxuste ou supresión dos agrupamentos constituídos durante o curso. 

- A participación nos agrupamentos específicos faráselles constar aos alumnos no seu expediente 
como reforzo educativo. 

 

7.5. INTEGRACIÓN DE MATERIAS EN ÁMBITOS:  
 

- Desenvólvense en 1º de ESO. 

- Teñen como finalidade facilitar o tránsito do alumnado entre a Educación Primaria e o 1º curso 
de Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Consisten en facer unha programación integrada de materias afíns de maneira total ou parcial, é 
dicir, un mesmo profesor/a programa e imparte dúas materias que son afíns. 

- Agrúpanse as materias afíns do primeiro curso en ámbitos de coñecemento. Esta proposta 
concretarase en función das súas propias características e das necesidades detectadas nos 
informes individuais do alumnado procedente do sexto curso da Educación Primaria. 

- Obxectivos: 

a) Consolidar e reforzar as aprendizaxes esenciais para un adecuado desenvolvemento das 
competencias clave da Educación Secundaria Obrigatoria. 

b) Motivar o alumnado cara as aprendizaxes activas por medio de metodoloxías innovadoras. 

c) Promover estratexias que faciliten a coordinación e o traballo interdisciplinar dos equipos 
docentes que imparten clase a un mesmo grupo de alumnado. 

- Este tipo de agrupación deberá respectar os contidos, estándares de aprendizaxe avaliables e 
criterios de avaliación de todas as materias que se agrupan, así como o horario asignado ao 
conxunto delas. A organización dos contidos nun ámbito realizarase de maneira globalizada, sen 
fragmentar en contidos específicos de cada materia que forma parte do ámbito. 

- Esta agrupación terá efectos na organización das ensinanzas pero non así nas decisións 
asociadas á avaliación e promoción. A avaliación dos ámbitos realizarase de maneira globalizada 
de acordo coa consecución dos obxectivos do nivel dentro da etapa e da adquisición das 
competencias clave. Non obstante, a cualificación (o resultado académico expresado 
numericamente do expediente) de cada unha das materias que integran os ámbitos, constara 
por separado. 
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- A adopción desta medida non condiciona todos os grupos do nivel, nin tampouco obriga a 
agrupar todas as materias en ámbitos. 

- A constitución destes agrupamentos requirira autorización expresa do servizo territorial de 
Inspección educativa. 

 

7.6.  PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO (PMAR):  
 

A) Están destinados ao alumnado que presente dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, pero con  
posibilidades de acadar os obxectivos da ESO se se establecen criterios metodolóxicos e de 
organización do currículo distintos aos dos grupos ordinarios. 

 
B) Destinatarios: Poderán incorporarse aos programas os alumnos/as que cumpran as seguintes 

condicións: 
- Ter dificultades xeneralizadas de aprendizaxe non imputables ao seu esforzo. 
- Ter sido obxecto doutras medidas de atención á diversidade, sen que estas resultasen 

suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe detectadas. 
- Atoparse nunha situación de risco evidente de non alcanzar as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa cursando o currículo ordinario. 
- Existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa poderán alcanzar as 

competencias básicas e os obxectivos da etapa e, en consecuencia, obter o título de 
graduado en educación secundaria. 

 
C) Os  alumnos/as que accedan a este programa deberán cumprir algunha das seguintes 

condicións: 
- Ter cursado 1º ou 2º curso da ESO, non estar en condicións de promocionar ao curso 

seguinte e ter repetido xa unha vez na etapa. 
- Tras cursar o terceiro curso, non estar en condicións de promocionar. 

 
D) Duración dos programas: Con carácter xeral, a duración dos PMAR será de dous anos. Tamén 
poderán establecerse programas dun ano de duración para aquelas alumnas e alumnos que 
cursasen o 3º curso de ESO sen acadar o título ou que, tras repetir 2º, non acadasen os obxectivos 
e, en ambos os casos, para os que se considere adecuada a súa incorporación ao programa.  
 
E)  Constituiranse grupos de PMAR de non máis de 10 alumnos/as por grupo nin menos de 5.   
 
F)  PROCEDEMENTO A SEGUIR E TEMPORALIZACIÓN:  

 

1º Pre-selección de alumnado entre a orientadora e o titor/a. Xuño 
 2º Entrevista do titor co alumno e cos pais/titores legais. 

3º Reunión da xunta de profesores para valorar a incorporación do 
alumno ao programa.  

 
1ª quincena de 

setembro 
 

4º Elaboración do informe do titor  

5º Avaliación e informe de orientación.  

6º Sesión de proposta definitiva, convocada pola xefatura de 
estudos, coa asistencia desta, da xefatura do departamento de 
orientación e do titor do alumno/a. 

7º Remisión da proposta ó servizo de inspección educativa para a súa 
autorización. 

Antes do inicio das 
clases. 
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7.7. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:  
 
Están dirixidos aos  seguintes alumnos/as: 

 Alumnado escolarizado con dificultades de aprendizaxe que acepte o marco escolar e valore 
continuar a súa formación nun ámbito profesionalizador, ou ben que se atope en grave risco 
de abandono escolar. 

 Alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de 
discapacidade ou trastornos graves de conduta que teñan cursada a escolarización básica en 
centros ordinarios ou en centros de educación especial, co fin de facilitar a súa inserción 
laboral. 

 Alumnado desescolarizado por abandono do sistema educativo ou por proceder doutros 
países, que desexe acceder ao mercado laboral coa acreditación dunha cualificación 
profesional de nivel 1. 

 
Obxectivo do programa:  proporcionar unha formación básica e profesional que lles permita 
incorporarse á vida activa ou  proseguir estudos na formación profesional específica.  
 
Deben cumprir simultáneamente os seguintes requisitos:  

- Facer 15, 16 ou 17 anos no ano de inicio do ciclo formativo.  
- Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter 

cursado o segundo curso.  
- Ser proposto/a polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a 

incorporación a un ciclo de formación profesional básica.  
- Cumprirá, ademais, o consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais do alumno 

ou da alumna, para cursar estas ensinanzas. 
 

Procedemento a seguir para a proposta de alumnos e temporalización:  

1º Reunión do equipo docente para decidir a proposta de alumnado susceptible de cursar unha 

FP Básica. Celebrarase na última sesión de avaliación e a proposta será asinada por todo o equipo 

docente e o orientador/a. 

2º Elaboración por duplicado do Consello Orientador por parte do titor conforme ao anexo II, 

asinado polo titor/a, o orientador/a e o Director/a. 

3º Comunicación por parte do Director/a aos pais da proposta, entregaralles un exemplar do 

consello orientador e o anexo III (Consentimento dos pais de incorporación do alumno). 
 
 

7.8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO: 
 

Destinatarios: 
Alumnos/as menores de 16 anos que proceda do estranxeiro e que, trala avaliación correspondente, 
reúnan algunha das seguintes necesidades educativas: 

a) Descoñecemento das linguas oficiais (galega, castelá) 
b) Desfase curricular de 2 cursos ou máis con respecto ao que lle correspondería pola idade. 
c) Presentar graves dificultades de adaptación ao medio escolar debidas a razóns sociais ou 

culturais. 
 

Avaliación das súas necesidades: 

- Realizarase  a avaliación inicial  que se leva a cabo con carácter xeral no momento da 
incorporación ao sistema educativo. 
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- O departamento de orientación proporá as medidas específicas de reforzo ou apoio e realizará a 
avaliación psicopedagóxica en caso de que se detecte que o alumno/a presente necesidades 
educativas especiais.  

 
Dotación de profesorado de apoio: 

- O profesorado pertencerá, no caso dos grupos de adquisición de linguas, preferentemente ás 
especialidades de tipo lingüístico.  

- No caso dos grupos de adaptación da competencia curricular, o profesorado encargado, na ESO, 
pertencerá preferentemente a algunha das especialidades correspondentes ás materias obxecto 
de reforzo. 

 
Medidas de atención escolar: 

1. DE TIPO CURRICULAR:  

 Reforzo Educativo 

 Adaptacións curriculares 

 Flexibilización da idade: incorporación a un curso inferior ó establecido por idade. 
2. DE TIPO ORGANIZATIVO: 

 Grupos de adquisición de linguas 

 Grupos de adaptación da competencia curricular. 
 

Grupos de adquisición de linguas: 

- Son agrupamentos flexibles para o alumnado que descoñece completamente ámbalas dúas 
linguas oficiais de Galicia. Teñen como fin  a formación inicial nas linguas vehiculares do ensino. 

- Poderase formar parte dun destes grupos un tempo máximo dun trimestre (con posibilidade de 
ampliación excepcional autorizada pola inspección educativa)  

- O alumnado que conforme o grupo pode pertencer a diferentes cursos. 

- O horario máximo semanal será de 24 períodos lectivos semanais pero deberase ir reducindo 
segundo os progresos do alumno. 

- O alumnado asistirá a clase co grupo de referencia nas materias de Educación Física, Música e 
Educación Plástica e Visual, así como na sesión de titoría. 

- O titor será o mesmo que o do grupo ordinario. 
 

Grupos de adaptación da competencia curricular: 

- Son agrupamentos flexibles para os alumnos con desfase curricular de 2 ou máis cursos. Teñen 
como fin que o alumno progrese na súa competencia curricular. 

- A permanencia nestes grupos levarase a cabo na fracción da xornada escolar, coincidindo coas 
materias de carácter instrumental, podéndose estender ó longo de todo o ano escolar. 

- O alumnado incorporarase ó grupo ordinario cando a xunta de avaliación considere que se 
superaron as necesidades educativas. 

- O alumnado que conforme o grupo pode pertencer a diferentes cursos pero debe ser da mesma 
etapa. 

- O horario semanal máximo será de 10 períodos lectivos e terase en conta que non se poderá 
abrangue-la totalidade do horario semanal de cada unha das materias): 

- O titor será o do grupo ordinario. 
 

Centros que poden desenvolver estas medidas (grupo de adaptación curricular e grupo de   
adquisición de linguas): 

Só aqueles centros identificados pola Delegación Provincial que reúnan os seguintes requisitos: 
a) Escolarizar alumnado coas necesidades antes descritas. 
b) Escolarizar alumnado de orixe estranxeira, aínda que non presente as anteriores necesidades. 

 
Criterios para a escolarización: 
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- Terase en conta a idade e a competencia curricular do alumno. En ningún caso se poderá 
escolarizar o alumno nun curso inferior a un curso según establece a LOMCE, ao que lle 
correspondería  por idade. 

- Dentro da idade de escolarización obrigatoria, o curso no que se incorpore deberá pertencer ao 
ensino básico (obrigatorio), excepto no caso dos alumnos con necesidades educativas especiais. 

 
PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DO ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO Á ESO  

 
RECEPCIÓN: 

1º Unha vez que a secretaría do centro reciba unha solicitude de matrícula informará a xefatura 
de estudos e a orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA (PROVISIONAL OU DEFINITIVA): 
2º O xefe de estudos decidirá o grupo (A, B, C) no que o alumno/a se escolarizará 
provisionalmente e informará a secretaría e ao titor/a e ao equipo docente da incorporación do 
alumno/a e da data límite de avaliación inicial do alumno/a, que con carácter xeral será dunha 
semana. 
 
3 º A familia formalizará a matrícula (provisional ou definitiva) na secretaría e o pai/nai/ titor/a 
legal do alumno/a asinará (solo en caso de que a matrícula sexa provisional) un documento 
onde autoriza a escolarización nun curso inferior según o modelo establecido.  
 

ACOLLEMENTO:  
4º O titor/a realizará un acollemento e asignará a un alumno/a do grupo – clase para que 
realice un acompañamento ao novo alumno/a durante os primeiros días.  
 

AVALIACIÓN INICIAL:  
6º Cada profesor/a realizará unha avaliación das competencias básicas do alumno/a na súa 
materia mediante as probas de competencia curricular que o departamento didáctico 
determine.  
 
7º No prazo dunha semana, desde a incorporación do alumno/a, celebrarase unha reunión de 
equipo docente, coordinada por xefatura de estudos, para determinar o curso definitivo onde 
se escolarizará o alumno/a. Non poderá escolarizarse en máis de un curso por debaixo da súa 
idade, según o criterio establecido na LOMCE.   
 

MATRÍCULA DEFINITIVA:  
8º Rematada a avaliación inicial xefatura de estudos informará ó alumno/a, á familia e a 
secretaría do curso definitivo de escolarización.   

 

7.9. MEDIDAS PARA ALUMNADO CON ALTA CAPACIDADE INTELECTUAL: 
 

Con carácter xeral un alumno/a procedente do estranxeiro formalizará a matrícula 
provisionalmente no curso que determine o ditame da comisión de escolarización.  En caso 
de que o ditame non especifique o curso, escolarizarase según o criterio de idade. 
 

 

 
 

En caso de que o alumno/a descoñeza por completo as linguas (Castelá e Galego), a 
escolarización realizarase automática e definitivamente nun curso inferior ao 
correspondente por idade. Neste caso realizaranse soamente os pasos 2º, 3º e 4º.  
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Enténdese que unha persoa ten alta capacidade intelectual cando nela se dan as seguintes 
características: unha intelixencia moi superior á media, un nivel alto de creatividade, persistencia nas 
tarefas de alta complexidade intelectual ligadas ás súas áreas de interese. 
 
As altas capacidades  precisan, por un lado, unha resposta diferenciada e diversificada, con estratexias 
de ensino e aprendizaxe consonte cos recursos intelectuais que manexan as persoas que a manifestan. 
Pero por outro lado tamén precisa que esa resposta diferenciada sexa consecuencia dun continuo de 
medidas graduais que teñen o seu inicio nas medidas de atención á diversidade recollidas neste 
documento.  

A alta capacidade dun alumno ou alumna deberá ser acreditada mediante a avaliación psicopedagóxica 
correspondente. A avaliación psicopedagóxica destes alumnos haberá de reunir información sobre 
aspectos como os seguintes: 

 a) Referentes ó ámbito persoal do alumno ou alumna: o nivel das capacidades persoais en 
 relación coas que desenvolve o currículo, debendo quedar reflectidos, se é o caso, os posibles 
 desequilibrios entre os diferentes aspectos intelectual, psicomotor e afectivo; o autoconcepto e 
 o nivel de autoestima; os estilos de aprendizaxe, a súa perseveranza na tarefa e o ritmo de 
 aprendizaxe; a súa habilidade para formular e resolver problemas; a concreción das áreas, os 
 contidos e o tipo de actividades que prefire; os seus intereses... 

 b) Referentes ó contexto escolar: o tipo de interaccións que o alumno en cuestión establece cos 
 demais compañeiros e cos profesores. 

 c) Referentes ó contexto familiar: o grao de comprensión da familia sobre as características e o 
 tratamento da sobredotación intelectual; os recursos culturais, económicos e sociais da familia e 
 do seu contorno que poidan contribuír ó mellor desenvolvemento integral do alumno ou 
 alumna. 

As estratexias serán as seguintes: 
 
1. Medidas de Enriquecemento: Estas medidas fundaméntanse na individualización da ensinanza e 
consisten en deseñar programas axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que 
estes se manteñen co seu grupo clase. Trátase de facer adaptacións curriculares, que poden ser de dous 
tipos:  

1.1. Programas de enriquecemento horizontal: Son adaptacións curriculares non significativas que van 
dirixidas fundamentalmente ao eido procedimental e non supoñen modificacións dos obxectivos, 
contidos ou criterios de avaliación. Os programas de enriquecemento horizontal van enfocados a un 
afondamento en obxectivos e contidos propios dun curso e abranguen aspectos como: a mellora 
cognitiva; o desenvolvemento da creatividade;  o desenvolvemento metacognitivo; a ampliación e 
afondamento da información e a optimización de hábitos e de estratexias de resolución aplicadas ás 
distintas áreas de traballo. Trátase, xa que logo, de ir introducindo na programación da aula unha serie 
de técnicas metodolóxicas e actividades que complementen a oferta educativa ordinaria. Así terán 
importancia as estratexias de busca de información; as estratexias autoorganizativas: establecemento 
de prioridades, organización dos recursos; estratexias inventivas e creativas; estratexias analíticas; 
estratexias para a toma de decisións. 

1.2. Programas de enriquecemento vertical, dentro dos que salientamos: 

A) As adaptacións curriculares de ampliación:  Implica unha ampliación dos obxectivos, 
contidos ou criterios de avaliación. Poden ampliarse e introducirse outros correspondentes a 
cursos ou niveis posteriores. Esta medida, porén, non supón un cambio de curso do alumnado, 
senón que se levará a cabo dentro do grupo ordinario que lle corresponde por idade. 



IES A SARDIÑEIRA  PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  Novembro 2020  

 34 

B) As adaptacións curriculares de ampliación con cambio parcial de grupo: O alumnado 
sobredotado pode cursar unha ou varias áreas ou materias cun grupo ordinario dun nivel 
inmediatamente superior. Están dirixidas a aquel alumnado que destaca especialmente 
nalgunha área ou materia na que xa teñen acadados os obxectivos propios do seu nivel. 

C)  As adaptacións curriculares de ampliación con incorporación a grupos específicos de apoio: 
Esta medida supón a incorporación do alumnado a grupos de diferente nivel de competencia 
curricular durante algunhas horas á semana, o que lle permitirá traballar en grupos reducidos 
determinados programas, materias ou actividades que supoñan unha ampliación do currículo 
ordinario. 

Aconsellarase unha adaptación curricular de ampliación dentro do curso que lle corresponda por idade 
cando, realizada a avaliación psicopedagóxica, se comprobe que o alumno obtén un rendemento 
excepcional nun número limitado de áreas ou cando, aínda obtendo un rendemento global alto e 
continuado, se detectara desequilibrio co ámbito afectivo e de inserción social. 

Para todo o referido ás adaptacións curriculares haberá que aterse ó disposto na Orde do 6 de outubro 
de 1995 (Diario Oficial de Galicia do 7 de novembro) pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 
ensinanzas de réxime xeral. 

2. Medidas de aceleración:  Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida 
excepcional baséase fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se 
considere que os obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan claramente os establecidos, pero 
tendo en conta tamén se é unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu 
desenvolvemento persoal. A lexislación contempla dúas posibilidades: 
 
2.1. Por un lado, anticipar o inicio das etapas educativas. 
2.2. Por outro, reducir a duración da escolaridade obrigatoria. 
 
As medidas de aceleración deben ir acompañadas doutras de atención á diversidade para que non se 
traduzan nun mero adianto de curso. Precisa obrigatoriamente dunha avaliación psicopedagóxica 
realizada polos correspondentes especialistas para que se materialice a flexibilización, xunto co 
correspondente ditame de escolarización. 
 
Aconsellarase a anticipación do inicio da escolarización obrigatoria ou a redución do período de 
escolarización cando, realizada a avaliación psicopedagóxica, se comprobe que o alumno ten acadados 
os obxectivos da etapa, ciclo ou curso e se prevexa que esta medida é a máis axeitada para o seu 
desenvolvemento persoal e social. 

Procemento de solicitude de flexibilización: 

1º Unha vez realizada a avaliación psicopedagóxica, a dirección do centro elevará ó inspector de 
educación que lle corresponda, durante o período comprendido entre o 1 e o 15 de xuño, a solicitude de 
flexibilización do período de escolarización, que deberá incluír a seguinte documentación: 

 a) O informe do profesor titor que coordine o equipo de docentes que imparte ou impartiu 
 docencia ó alumno ou alumna en cuestión. 

 b) O informe sobre o resultado da avaliación psicopedagóxica realizada polo equipo 
 psicopedagóxico de apoio do sector e o departamento de orientación do centro, se é o caso. 

 c) A proposta concreta de adaptación do currículo, na que se recollan os obxectivos, contidos e 
 criterios de avaliación que se propoñen, así como as opcións metodolóxicas que se consideren 
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 adecuadas, entre as que se recollerán as decisións relativas ó agrupamento, ós materiais e á 
 distribución de espacios e tempos. 

 d) A conformidade dos pais ou titores legais respecto ó adianto de curso. 

2º A inspección educativa elaborará un informe sobre a idoneidade ou non da proposta de flexibilizar o 
período de escolarización, así como das medidas de adaptación curricular que a acompañan. 

3º A delegación provincial correspondente remitiralle antes do 30 de xuño a documentación sinalada 
nos puntos 2 e 3 do artigo 7 desta orde ó director xeral de Ordenación Educativa e de Formación 
Profesional, quen resolverá no prazo dun mes e enviará comunicación á delegación provincial e á 
dirección do centro para o seu traslado ós interesados, de xeito que o alumno poida ser adecuadamente 
escolarizado. 

A redución do período de escolarización obrigatoria será dun máximo de dous anos. Esta redución 
máxima non se poderá aplicar durante a mesma etapa educativa. 

Tanto a decisión de reducir o período de escolarización obrigatoria como as medidas curriculares que a 
acompañen estarán suxeitas a un proceso continuado de avaliación, podendo anularse tal decisión 
cando o alumno non alcance os obxectivos propostos. Do mesmo xeito, esta anulación terá tamén 
carácter reversible. 

7.10. FLEXIBILIZACIÓN MODULAR PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, RÉXIME ORDINARIO:  

Definición: 

Para o alumnado con necesidades educativas especiais que curse a FP poderase propoñer unha 
flexibilización modular:  O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, 
cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime 
ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter 
xeral. 

Procedemento de solicitude e autorización de flexibilización modular:  

1º Logo de comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial ,  a dirección do centro 
presentará a oportuna solicitude no servizo territorial de inspección educativa correspondente para que 
se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle xuntar a seguinte documentación: 

a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de Orientación do 
centro en colaboración co profesor ou a profesora que exerza a titoría. 

b) Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen dispoña da titoría legal do alumno ou da 
alumna, en caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se é maior de idade. 

c) Fotocopia compulsada do expediente académico. 

d) Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas e, de ser o caso, as oportunas 
medidas de reforzo educativo. 

2º O Servizo Territorial de Inspección Educativa remitiralle toda a documentación, xunto co seu informe, 
ao xefe ou á xefa territorial, a quen corresponderá a autorización ou a denegación da flexibilización. 
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3º Por iniciativa do Servizo Territorial de Inspección Educativa, poderáselle requirir ao equipo de 
orientación específico a elaboración dun informe complementario que motive a resolución. 

Prazos no procedemento de flexibilización. 

1º O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o Servizo Territorial de Inspección 
Educativa será ata o 31 de outubro de cada curso académico. 

2º A resolución da autorización da flexibilización comunicaráselle ao centro no prazo de dez días 
contados a partir do día seguinte ao da súa recepción, para a súa comunicación á persoa interesada. 

7.11. FLEXIBILIZACIÓN DA DURACIÓN DO PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN: 
 
Definición:  
Consiste en aumentar ou reducir, excepcionalmente, o tempo de permanencia na etapa respecto do 
establecido con carácter xeral, en función das necesidades educativas especiais ou das altas capacidades 
do alumnado, respectivamente. 
No caso do alumnado con necesidades educativas especiais, o aumento da permanencia na etapa, se 
cursa a educación secundaria obrigatoria, farase fragmentando os cursos de 3º e 4º da etapa. No 
bacharelato farase fragmentando os seus cursos por materias e na formación profesional específica por 
módulos. 

No caso do alumnado con necesidade específica de apoio educativo por altas capacidades intelectuais a 
flexibilización da etapa consistirá na redución do tempo de permanencia na mesma. Só será aplicable no 
ensino básico e a redución será dun máximo de dous anos. Esta redución máxima non se poderá aplicar 
na mesma etapa educativa. 

Alumnado:  
Alumnado con necesidades educativas especiais ou de altas capacidades que xa esgotaran outras 
medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade previas como a ACS.  
 
Normativa: 

 Orde do 27 de decembro de 2002.(DOG, 30/01/03). 

 Orde do 28 de outubro de 1996. (DOG, 28/11/1996). 

 Orde do 12 de xullo de 2011. (DOG do 15/7/2011) 
 

7.12. ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO CON ESPECIAIS CONDICIÓNS PERSONAIS OU 
DE HISTORIA ESCOLAR E ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVANTAXE SOCIO-
EDUCATIVA: 

 
7.12.1. ALUMNADO CON ATENCIÓN EDUCATIVA HOSPITALARIA E DOMICILIARIA:  
A atención hospitalaria é unha medida destinada ao alumnado que deba permanecer ingresado nun 
centro hospitalario a tempo completo ou en hospitalización de día, en caso de: 

 Longa hospitalización: Máis de 30 días de hospitalización.  

 Media hospitalización: Entre 15 e 30 días. 

 Curta hospitalización: menos de 15 días.  
O alumnado de longa e media hospitalización recibirá atención educativa en coordinación co centro de 
orixe, mentres que o de curta hospitalización poderá realizar no centro hospitalario actividades 
educativas de carácter xeral. Priorizaranse as etapas de ensino obrigatorio.  
 
A atención educativa domiciliaria é unha medida destinada ao alumnado que deba permanecer 
convalecente no domicilio durante máis dun mes, ou que padeza unha enfermidade crónica que cause a 
falta de 6 ou máis días continuados ao mes nun período mínimo de 6 meses.  
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7.12.2. ALUMNADO MENOR SOMETIDO A MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE PENAL:  
Este alumnado ten a obriga de asistir con regularidade ao centro educativo se está en escolaridade 
obrigatoria. Aplicaranse as medidas de atención á diversidade que procedan, co fin de garantir a 
continuidade do seu proceso de aprendizaxe.  
 
7.12.3. ALUMNADO SOMETIDO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN E TUTELA: 
Aplicaranse as medidas de atención á diversidade que procedan, co fin de garantir a súa inclusión e 
normalización. 
 
7.12.4. ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E/OU ACOSO ESCOLAR: 
Aplicaranse as medidas de atención á diversidade que procedan, co fin de garantir a súa inclusión e 
normalización. 
 
7.12.5. ALUMNADO PERTENCENTE A FAMILIAS ITINERANTES: 
Facilitarase a súa escolarización en centros da contorna onde itinere e aplicaranse as medidas de 
atención á diversidade que procedan co fin de garantir a continuidade do seu proceso de aprendizaxe.  
 
7.12.6. ATENCIÓN EDUCATIVA A MOZAS EMBARAZADAS: 
O centro deberá proporcionar ás menores embarazadas que cursen ensino obrigatorio a adaptación do 
ensino ás súas necesidades durante o embarazo e nos dous anos posteriores ao parto. A menor e/ou o 
pai que xustifique paternidade responsable estarán autorizados pola Administración para asistir 
intermitentemente ao centro.  
 

7.13. ALUMNADO QUE PRESENTA ABSENTISMO ESCOLAR. PROTOCOLO A SEGUIR: 

 
ACLARACIÓN DE TERMOS: 

 
 ABSENTISMO ESCOLAR: Tal como establece o artigo 22 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, 

polo que se regula a atención á diversidade do alumnado nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia, absentismo é a ausencia ao centro escolar sen causa debidamente 

xustificada do alumnado en idade de escolarización obrigatoria. Para ser considerado 

absentismo a ausencia debe supor un mínimo do dez por cento (10%) do horario lectivo 

mensual, o que se traduce en 13 SESIÓNS LECTIVAS. 

 FALTA DE ASISTENCIA: Considérase falta de asistencia a clase ou ausencia ao centro escolar a 

non presenza dun alumno ou dunha alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de 

asistencia non debidamente xustificadas serán as que computen para a cualificación do posible 

absentismo escolar. 

 FALTA XUSTIFICABLE: Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes 

faltas de asistencia a clase do alumnado: 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou 

similares, sendo xustificable o tempo necesario. 

d) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 
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e) No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas nos apartados 

anteriores, quedará a criterio do titor/a a consideración das excepcionais circunstancias 

que concorran para a súa xustificación ou non.  

 
 EXPEDIENTE DE ABSENTISMO: Conxunto de documentos nos que se recollen as actuacións 

derivadas da aplicación do protocolo de absentismo (xustificantes, convocatorias de reunión, 

actas, rexistro de chamadas, …).   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 

PRIMEIRO PASO: Cando o  titor constate que un alumno ten 13 faltas sen xustificar procederá a 
convocar aos pais a unha reunión. Chamaraos por teléfono e ademáis enviaralles o anexo I. Na 
reunión poderá estar presente o alumno implicado e levantarase acta da sesión segundo o anexo II. 
No caso de non conseguir contactar coa familia irase directamente ao terceiro paso. 
 
SEGUNDO PASO: Cando despois da primeira reunión as faltas inxustificadas continúan, ao acumular 
13 novas faltas, o titor procederá á apertura dun expediente de absentismo. Gardará todos os 
documentos nunha carpeta que se arquivará no expediente académico do alumno. Esta apertura 
comunicaralla ao xefe de estudos.  
 
TERCEIRO PASO: Se tras esta última reunión as faltas inxustificadas continúan, ao chegar a 
acumular 13 novas faltas, o titor comunicarallo de novo ao xefe de estudos que procederá a: 
tramitar o expediente de absentismo dentro dos sete días naturais posteriores  e envialo aos 
Servizos Sociais do Concello e á Inspección Educativa. Cubrirá o rexistro de cumprimento das 
actuacións no anexo V así como o anexo VI. Por último informará aos pais do envío do expediente. 

 

ESQUEMA DO PROTOCOLO 

A PARTIR DE 13 
FALTAS SEN 
XUSTIFICAR 

 
TITOR: Enviará unha primeira convocatoria de reunión aos  pais (ANEXO I) 

TITOR: Primeira reunión cos pais da que levantará acta (ANEXO II) 
 

 
CON 13 NOVAS 

FALTAS SEN 
XUSTIFICAR 

 
TITOR: Realizará a apertura do expediente de absentismo e comunicarallo 

ao xefe de estudos e ao xefe do departamento de orientación. 
 

CON 13 NOVAS 
FALTAS SEN 
XUSTIFICAR 

 
TITOR: Comunicarallo ao  xefe de estudos . 

 
XEFE DE ESTUDOS: Tramitará o expediente nos 7 días naturais seguintes 

(cubrirá o rexistro de cumprimento de actuacións no ANEXO V e a 
notificación do expediente no anexo VI). 

 
XEFE DE ESTUDOS: Enviará os anexos V e VI  ao Concello e á Inspección 

educativa. Informará os pais deste envío. 
 

 
 

8.  MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 
 
 A coordinación de todas as actuacións referidas á atención á diversidade corresponden ó equipo 

directivo. 
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 O equipo de profesores, os departamentos didácticos e o Departamento de Orientación 
realizarán un seguimento individualizado de cada alumno ou alumna para determinar a 
efectividade das medidas de atención á diversidade, a través de: 

- Reunións de xunta de avaliación inicial e trimestrais. 

- Reunións dos departamentos didácticos.  

- Reunións de departamento de orientación. 

- Reunións de coordinación entre o Departamento de Orientación cos titores dos grupos. 

- Reunións de Comisión de coordinación pedagóxica. 
 

 Coordinación cos Centros de primaria adscritos: 

- OBXECTIVOS A CONSEGUIR:  
1. Establecer cauces fluídos de comunicación entre os CEIPs e o IES. 
2. Consensuar cos DO de primaria unha liña de intervención coherente sobre todo con 

aqueles alumnos/a con NEE e NEAE que posteriormente se escolarizan no IES. 
3. Realizar un rigoroso traspaso da información do departamento de orientación de 

primaria, acerca  dos alumnos con necesidades educativas especiais ou dificultades 
de aprendizaxe, que proceden dos CEIPs. 

4. Asesorar a proposta de alumnos que van a estar exentos de 2ª Lingua Estranxeira  
en 1º de ESO. 

5. Programar e propoñer o plan de acollida ao novo alumnado de 6º de EP.  
 

- ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN: Levarase a cabo unha coordinación trimestral cos  
Departamentos de Orientación dos centros de primaria adscritos. Para elo realizaranse 
reunións no último trimestre do curso anterior ao que se escolaricen no Instituto para 
conseguir os obxectivos arriba marcados.   
Ao longo do curso, esta coordinación será máis activa para levar a cabo as seguintes 
actuacións:  
 Intercambio de información acerca  dos alumnos que se escolarizaron  no IES. 
 Consensuar as liñas de intervención. 
 Información do Plan de Atención á Diversidade do Instituto.  
 Actividades de acollida do alumnado de 6º de EP.  

 

 Coordinación e comunicación con organismos alleos: 
O Departamento de orientación establecerá comunicación e coordinación cos seguintes servizos 
da contorna do centro educativo, co fin de dar resposta educativa de continuidade ás 
necesidades do alumnado.  
 

Equipo de Orientación Específico. 
Servizo de Menores da Xunta de Galicia. 
Servizos Sociais. 
Centros de Menores. 
Servizos de Saúde Mental Infanto-Xuvenil. 
Centro de Información Xuvenil do Concello. 
Departamento de Educación do concello.  
Asociacións, Fundacións e ONGs: GAIA, FUNDACIÓN AMIGÓ, SOS RACISMO, ACCEM, ASPERGA, 
ANHIDA, AGADIX, SECRETARIADO GITANO, UAMI, AGASEX, AGALURE, ATALAIA, ACLAD, 
ADAFAD, OMIC, FUNDACIÓN BARRIÉ, ... . 

 
 

9.  CANLES DE COLABORACIÓN COS PAIS/NAIS: 
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 A Colaboración será continua ao longo do curso a través dos titores, que os manterán 
informados de todas as decisións, a través de entrevistas organizadas para tal fin. 

 O Departamento de orientación colaborará no asesoramento sobre a adopción de medidas 
complementarias no medio familiar e proporcionará información sobre a definición das medidas 
ás familias.  

 Ao rematar cada curso de ESO realizarase un consello orientador individualizado a cada familia 
sobre a opción de estudos a proseguir.  

 Os pais/nais poderán solicitar reunións co profesorado de cada materia onde se desenvolvan 
medidas co seu fillo co fin de obter información específica.  

 
 

10.  PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PXAD: 
 

10.1. RESPONSABLES: 

 O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación do Plan 
Xeral de Atención á Diversidade. 

 Ó comezo de cada curso escolar, o Departamento de Orientación elaborará  a proposta da 
concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que deberá formar parte da 
Programación Xeral Anual. 

 O equipo directivo incorporará a concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade á 
Programación Xeral Anual, e velará polo seu cumprimento, avaliación e memoria. 
 

10.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
Avaliaranse todas as actuacións referidas a este plan en cada curso escolar e terase en conta o seguintes 
criterios e indicadores: 
 
1º VALORACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL E POSTA EN MARCHA DAS MEDIDAS: 

1. Avaliáronse correctamente as necesidades educativas dos alumnos. 
2. Informouse ó profesorado das necesidades educativas dos alumnos/as. 
3. Nas xuntas de avaliación inicial decidíronse medidas de atención á diversidade.  
4. Adecuáronse as  medidas de atención á diversidade ás necesidades avaliadas e características do 

alumnado.  
5. Estiveron claros os criterios de selección do alumnado. 
6. Elaboráronse os informes de avaliación correspondentes (informes dos profesores, dos titores, 

de orientación, ...). 
7. Informouse ás familias de todas as medidas e procurouse o seu acordo. 
8. Foron suficientes os recursos. 
9. O equipo directivo facilitou a posta en marcha das MAD.  

 
2º VALORACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PAD:  

1. As medidas puxéronse en marcha según a temporalización prevista en cada período.  
2. Dispúxose de recursos suficientes. 
3. O  profesorado participou e implicouse no seu desenvolvemento e seguimento.  
4. O equipo directivo facilitou o desenvolvemento do PXAD. 
5. Nas xuntas de avaliación trimestral decidíronse medidas de atención á diversidade.  

 
3º VALORACIÓN DOS RESULTADOS:  

1. Cumpríronse os obxectivos do presente curso escolar. 
2. Mellorou o rendemento académico do alumnado que recibiu as MAD. 
3. Diminuíu o fracaso escolar. 
4. Mellorou a convivencia no centro.  
5. O equipo directivo promoveu a avaliación do PXAD. 
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6. Os departamentos didácticos valoraron o resultado das MAD.  
 

4º DIFICULTADES ATOPADAS. 
- Na planificación das MAD a comezos de curso. 
- No desenvolvemento do PXAD. 
- No seguimento e avaliación do PXAD.  

 
5º PROPOSTAS DE MELLORA: 

- Propostas polo Departamento de Orientación. 
- Propostas polo equipo directivo. 
- Propostas polos departamentos didácticos. 

 
10.3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DO PXAD: 

- Informes de seguimento aportados nas xuntas de avaliación. 

- Resultados académicos do alumnado con MAD. 

- Entrevistas de seguimento coas familias. 

- Reunións de seguimento do departamento de orientación.  

- Informes de seguimento aportados na Comisión de Coordinación Pedagóxica.  
 
10.4. MEMORIA DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

- A finais de curso o Departamento de orientación elaborará unha memoria final coas 
informacións recollidas según os criterios de avaliación expostos. Esta memoria incorporarase á 
memoria do Departamento de Orientación e, en consecuencia, á memoria anual do centro. 

- Os departamentos didácticos recollerán na súa memoria final a valoración do resultado das 
medidas de atención á diversidade, así como as dificultades atopadas e as propostas de mellora.  

 
 
11. PROTOCOLOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE SOLICITUDE E 
AUTORIZACIÓN.  (Anexos)  

A. Modelo de autorización dos pais de medidas de atención á diversidade.  
B. Modelo de autorización dos pais sobre ditame de escolarización. 
C. Modelo de autorización dos pais sobre autorización de avaliación psicopedagóxica.  
D. Modelo de solicitude de avaliación psicopedagóxica_profesorado. 
E. Modelo de solicitude de avaliación psicopedagóxica_familias.  
F. Modelo de autorización das familias de flexibilización do período de escolarización.  
G. Modelo de autorización das familias do ou do alumnado de flexibilización modular en FP.  
H. Documentación de proposta de Exención de Segunda L. Estranxeira para 6º de E.Primaria: 

Informe do titor/a e autorización das familias. 
I. Documentación de proposta para o Programa de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento 

(PMAR): Informe do titor/a, acta de proposta, autorización das familias.  
J. Documentación de proposta para o Programa de Formación Profesional Básica (FPB): 

Autorización da dirección e autorización da familia. 
K. Documentación ACS: Acta de proposta de ACS e Informe de avaliación final da ACS. 
L. Informe final de Apoio de Pedagoxía Terapéutica.  
M. Consello Orientador ESO. 
N. Protocolos de avaliación inicial. 
O. Protocolo de escolarización e documentos de escolarización do alumnado estranxeiro. 
P. Protocolo de absentismo e documentación.  

 


