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PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
IES DE SOUTOMAIOR 



A diversidade é unha característica intrínseca ao ser humano, xa que cada persoa ten un modo 

especial de pensar, de sentir e de actuar, independentemente de que, dende o punto de vista evolutivo, 

existan uns patróns cognitivos, afectivos e condutuais con certas semellanzas. Dita variabilidade, ligada a 

diferenzas nas capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, condicións socioculturais, 

abarca un amplo espectro de situacións, en cuxos extremos aparecen os suxeitos que máis se afastan do 

habitual. 

Fronte a unha visión que asocia o concepto de diversidade exclusivamente aos colectivos que teñen 

unhas peculiaridades tales que requiren un diagnóstico e unha atención por parte de profesionais 

especializados, consideramos que nos grupos educativos existe unha variabilidade natural, á que se debe 

ofrecer unha atención educativa de calidade ao longo de toda a escolaridade. A atención á diversidade é 

un principio fundamental do actual modelo educativo. 

O recoñecemento das diversidades existentes (capacidades, motivación, interese, estilos de 

aprendizaxe, ritmos, valores culturais...) constitúen o punto do que partimos para evitar que as diferenzas 

se convirtan en desigualdades e desvantaxes entre o alumnado, no presente, e de cara ao futuro. 

 

O principio de “Atención á diversidade” entenderase dende os seguintes supostos: 

 
1. As diferenzas individuais no proceso de aprendizaxe constitúen un aspecto da condición humana. 

 
A diversidade é unha característica de todo o alumnado e non só duns poucos. 

 

2. O alumnado necesita axudas ao longo da súa escolarización, ben sexan de tipo persoal, técnico, ou 

material, coa finalidade de acadar unha formación integral. Polo tanto, o factor que marcará as 

diferenzas vai ser o tipo e grao de axuda que precisa. 

3. As necesidades educativas dos alumnos e alumnas preséntanse sempre asociadas ás 

condicións persoais e particulares, froito dunha interacción entre o individuo e a súa contorna físico- 

social- cultural. Para dar resposta a esta diversidade de necesidades o fundamental non é clasificar 

aos alumnos e alumnas ou centrarnos nas súas limitacións, senón estruturar situacións de 

aprendizaxe suficientemente variadas e flexibles, que permitan que se acceda a desenvolver, no 

maior grao posible, o conxunto de competencias e obxectivos, de xeito integrado, de cada unha das 

distintas etapas educativas. 



Aspectos como: capacidade persoal, estilos de aprendizaxe, intereses individuais, historia escolar, 

procedencia socio-cultural, e outras, perfilan o concepto da diversidade e determinarán as necesidades 

educativas que cada alumno/a prantexa, e sinalarán a resposta educativa máis axeitada a cada caso. 

Os métodos de ensinanza adaptaranse ás características de cada alumno/a, proporcionando o tipo de 

resposta precisa en cada caso. 

Dende este enfoque, contémplanse tanto as necesidades máis transitorias, que con frecuencia poderán 

ser satisfeitas por medio dunha axuda temporal, e outras de carácter máis permanente, que esixirán 

adaptacións máis significativas na proposta curricular. e na necesidade de medios máis específicos. Entre 

unhas e outras existen todo un abano de posibilidades intermedias, que requerirán, igualmente, unha 

atención individualizadora das necesidades. 

 

1. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 

 
Coa idea de dar unha resposta axeitada á diversidade, e que esta non supoña un obstáculo para o 

desenvolvemento persoal e social dos nosos alumnos e alumnas, e tomando como referencia á Lei 

orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade edcativa (LOMCE), así como as 

conclusións do Consello da Unión Europea do 12 de maio de 2009 e o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas, prantexamos os seguintes 

obxectivos xerais: 

 

1. Conseguir que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e 

emocional, facilitando unha educación adaptada ás súas singularidades. 

2. Ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais do alumnado, no marco dos 

principios de normalización e inclusión, e dende a consideración da diversidade como un elemento 

enriquecedor para o conxunto da sociedade. 

3. Promover a equidade, a cohesión social, e a cidadanía activa. 

 
4. Procurar a identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a súa valoración, e 

poder dar a resposta educativa máis axeitada. 

5. Asumir como centro que a atención á diversidade comprende 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. 



6. Favorecer a colaboración e coordinación cos centros adscritos para prever as necesidades e acadar 

unha mellor organización. 

7. Estruturar o reparto de tarefas e responsabilidades, nun clima de colaboración e traballo 

en equipo. 

8. Revalorizar a acción titorial e as funcións da xunta de avaliación como elementos fundamentais 

na mellora da atención á diversidade. 

9. Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar resposta ás necesidades de todo 

o alumnado, en particular daquel con necesidades educativas de apoio educativo. 

10. Promover a implicación das nais, pais ou titores legais do alumnado no proceso educativo. 

 
2. ACTUACIÓNS E MEDIDAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

O presente plan xeral de atención á diversidade abarca a actuación global que se fai dende o centro 

para acadar o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, emocional e social do alumnado, 

articulando medidas e actuacións a nivel xeral e preventivo, e de xeito máis específico medidas 

ordinarias e extraordinarias para o alumnado que precisa, ao longo da súa escolaridade, actuacións 

que requiren de un tratamento específico. 

 

 Entre as medidas xerais ordinarias e preventivas 

Xerais: 

PLAN DE CONVIVENCIA 

OPTATIVIDADE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA E PROFESIONAL 

TITORÍA 

 
Preventivas: 

AVALIACIÓN INICIAL 

PLAN DE ACOLLIDA AO ALUMNADO PROCEDENTE DE PRIMARIA 

PLAN DE ACOLLIDA AO ALUMNADO ESTRANXEIRO 



 As medidas ordinarias son aquelas que facilitan a adecuación do currículo, sen alteración 

significativa dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural do 

centro educativo e ás características do alumnado. 

 As medidas extraordinarias son todas aquelas 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, nos elementos de 

acceso ou na modalidade de escolarización. 

 

 

 
 

Medidas ordinarias Medidas extraordinarias 

 Adecuación da estrutura organizativa 

do centro. 
 Adecuación das programacións á 

contorna do alumnado. 
 Metodoloxías: traballo colaborativo en 

grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e 

outras que promovan a inclusión. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos 

ou procedementos de avaliación. 

 Aulas de atención educativa e 

convivencia, e medidas destinadas 

á mellora da convivencia. 

 Desdobramento de grupos. 

 Reforzo educativo e apoio do 

profesorado con dispoñibilidade 

horaria. 

 Programas de reforzo nas áreas 

instrumentais básicas. 
 Programas de recuperación. 
 Exención da 2ª Lingua estranxeira. 
 Programas específicos personalizados. 
 PROA 
 Programas de habilidades sociais. 

 
 Adaptacións curriculares. 

 Agrupamentos flexibles. 

 Apoio do profesor de PT 

 Flexibilización da duración do 

período de escolarización. 

 Propostas de FPB en 2º e 3º ESO. 

 
 

 Atención educativa ao alumnado que, 

por circunstancias diversas, presenta 

dificultades de asistencia continuada 

ao centro. 

 

 
 Grupo de adquisición das linguas. 

 Grupos de adaptación da 

competencia curricular. 



3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Será tarefa prioritaria da persoa titora e de todo o profesorado implicado a 

detección temperá das dificultades para, unha vez detectadas, tomar as decisións máis 

axeitadas para superalas. Os instrumentos, así como as fontes de información dos que 

nos servimos para coñecer, en xeral, ao alumnado, e detectar, en particular, as 

necesidades educativas, son os seguintes: 

 

Instrumentos / fontes de información Responsables 

Informes facilitados polos centros de procedencia no caso do novo 

alumnado. 
 Secretaría 

Informes de avaliación final de curso, resultados das avaliacións 

(ordinaria e/ou extraordinaria) e informes psicopedagóxicos. 

 Secretaría- XADE 

 Departamento 

orientación (DO) 

Actas das xuntas de avaliación: propostas e acordos.  Xefatura de estudos 

Avaliación inicial: información sobre o alumnado de cada grupo 

proporcionada ao profesorado. É o punto de referencia para a toma de 

decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para 

adoptar aquelas medidas de apoio e/ou outras, que se consideren 

oportunas para cada alumno ou alumna. 

 Titores/as 

 Departamento orientación 
 

 Departamentos didácticos 

Información proporcionada polo profesorado titor de 6º EP e dos 

departamentos de orientación dos centros adscritos, nas reunións de 

coordinación co departamento de orientación do IES. 

 Departamento orientación 

A observación do alumnado na realización de actividades na aula, así 

como os traballos individuais e de equipo, facilitará a detección de 

necesidades educativas e de problemas de integración. 

 Pofesorado 

 Titores/as 

Información horaria do alumnado e profesorado que imparte 

diferentes medidas de atención á diversidade (PT). 

 Titores/as 

 Xefatura de estudos 

 Departamento orientación 

Información aportada pola familia e outras institucións, organismos: 

inspección educativa, EOE, servizos sociais, profesionais da saúde 

 Titores/as 

 Secretaría 

 Departamento orientación 

A información obtida polo traballo realizado dende a acción titorial  Titores/as 

 Departamento orientación 

A información achegada polo profesor especialista de apoio (PT)  Titores/as 

 Departamento orientación 

A información achegada pola realización de avaliación 

psicopedagóxica previa solicitude da xunta de avaliación ou dos titores. 

 Departamento 

orientación 



4. MEDIDAS PARA DAR RESPOSTA ÁS NECESIDADES 

 

Necesidades Medidas 

 
 Procedencia do alumnado en calquera 

etapa. 

 
- Avaliación inicial na ESO. 

- Orientación 

 Non ter superados os obxectivos e 
competencias de EP. 

 Nivel curricular baixo pero sen desfase. 

 Dificultades nas materias instrumentais. 

 Dificultades puntuais en diferentes 

materias. 

 
 

 Presentar problemas no ritmo de 

aprendizaxe. 

 Ter avaliación negativa nalgunhas das 

materias da etapa precedente. 

-Adaptación dos tempos e 

instrumentos ou procedementos de 

avaliación. 

 
-Desdobramento de grupos. 

 
-Reforzo educativo e apoio do 

profesorado con dispoñibilidade . 

 
-Programas de reforzo nas materias 

instrumentais básicas. 

 

- Exención da 2ª lingua estranxeira. 

 
-Agrupamentos flexibles 

 
-Programas específicos 

personalizados 

 Materias pendentes na ESO. -Programas de recuperación de 

pendentes 

 Materias pendentes en Bacharelato. -Seguimento. 

 Repetición. -Programas específicos 
personalizados. 

 Dificultades na organización e traballo. -Programas de T. Estudo. 

 Altas capacidades. -Flexibilización 

-Ampliación. 

-Grupos de enriquecemento de 

competencia curricular. 

 Desfase curricular. -Adaptacións curriculares. 

-Agrupamentos flexibles. 

-Apoio do profesorado de PT 

-Flexibilización da duración do 

período de escolarización. 

 Non responder as pautas de 
comportamento acorde ás da súa idade. 

-Adecuación da estrutura 

organizativa do centro e da 

organización e xestión. 



 

 

 
 Relacionadas con dificultades 

familiares, sociais e/ou de saúde. 

 
 

-Adecuación das programacións ao 

contorno do alumnado. 

-Acción titorial. 

-Adaptación dos tempos e 

instrumentos ou procedementos de 

avaliación. 

 

 Relacionadas coa autonomía, comunicación e 

relación entre iguais. 

 

-Aula de convivencia e medidas 

destinadas á mellora da 

convivencia. 

-Programa de habilidades sociais. 

 

 Relacionado coa asistencia do alumnado ao 

centro. 

 

-Protocolo de absentismo. 

 
 

 Relacionadas con discapacidades 
(visuais, auditivas, motoras,…) ou 
síndromes. 

-Colaboración e cooperación con 

outros organismos e  institucións. 

- Dotación de recursos. 

- Medidas curriculares no caso de 

ser preciso. 

 

 
 Incorporación tardía ao sistema educativo: 

Necesidades de adquisición de linguas e ou 
de nivel de competencia curricular. 

-Titoría 

- Adquisición das linguas. 

-Adaptación dos tempos e 
instrumentos ou procedementos de 
avaliación. 

-Reforzo educativo. 
-Programas de reforzo nas áreas 

instrumentais básicas. 

 

-Programas específicos. 

 
-Adaptacións curriculares. 

-Apoio do profesor de PT 

Modalidade de escolarización. -Integración. 

-Combinada. 

Outras medidas a adoptar en todos los casos.  
-Atención individualizada. 

 



5. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E APLICACIÓN DAS MEDIDAS 

PROPOSTAS 

 

Temos en conta os principios xerais de actuación, artigo 4 do Decreto 229/2011, para a 

atención á diversidade: 

 Normalización e inclusión. 

 Equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación. 

 Flexibilidade e accesibilidade. 

 Interculturalidade e promoción de convivencia. 

 Autonomía dos centros docentes e participación de toda a comunidade 

educativa. 

 Atención á totalidade do alumnado. 

 Accións preventivas e  detección temperá. 

 Priorizar medidas de carácter ordinario e normalizador. As de carácter 

extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotada as anteriores. 

 Enfoque multidisciplinar e de colaboración e coordinación entre os diferentes 

profesionais. 

 As familias do alumnado 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 no 

centro. 

 

a) Determinación do alumnado obxecto de medidas: 

 

A detección precoz das necesidades educativas específicas posibilitará ao alumnado  

a superación das súas dificultades e permitirá unha mellor planificación do centro no 

que respecta aos recursos humanos. 

Os instrumentos dos que nos serviremos para detectar as necesidades do 

alumnado son os seguintes: 

 Informes facilitados polos centros de procedencia no caso do novo alumnado, e 

polo departamento de orientación. 

 Resultados das avaliacións finais (ordinaria e extraordinaria), que nos 

permitirán elaborar previsións para o seguinte curso, especialmente no 

que respecta ás medidas organizativas. 



 

 Avaliación inicial: será o punto de referencia para a toma de decisións relativas 

ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de 

apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno ou 

alumna. 

 Incidirase na obtención de información sobre os coñecementos previos do 

alumnado en cada unha das materias, no grao de desenvolvemento das 

competencias básicas e na análise dos informes persoais da etapa ou curso 

anterior, completada coa información obtida a través do departamento de 

orientación e da persoa titora. 

 A observación do alumnado na realización de actividades na aula, así como 

os traballos individuais e de equipo, facilitará a detección de necesidades 

educativas e de problemas de integración. 

 A avaliación continua: terá carácter formativo e orientador, permitindo detectar 

as dificultades no momento que se producen, e, en consecuencia, incorporar 

medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación, que permitan 

garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso 

educativo do alumnado. 

Realizado o proceso de detección de necesidades, poranse en marcha 

as medidas pertinentes en cada caso. 

 
b) Criterios de organización: 

 

Para dar resposta ás medidas de atención á diversidade, recollidas neste plan, 

establecemos os seguintes criterios: 

A) En canto ao reforzo educativo e apoio 

 

 O profesorado de apoio especialista (PT), prestará atención na aula, colaborando 

co profesorado, aos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. 

Seguirá a seguinte prioridade: 

- Ter ACS. 

 

- Ter desfase na competencia curricular de máis de 2 cursos. 

 

- Alumnado proposto na avaliación inicial. 

 

- Aquel alumnado que requira atención máis individualizada e que xurda ao 

longo do curso, tendo preferencia os dos cursos máis baixos. 



 As horas de apoios dentro da aula decidiranse dende a xefatura de estudos, tendo 

en conta a opinión do profesorado correspondente, o profesor de apoio, o/a 

titor/a, e a orientadora. 

 O horario das actividades de apoio coincidirá co da materia correspondente ao 

grupo clase, evitando que a realización dos mesmos coincida con outras 

materias, e a consecuente perda de horas de clase en materias que non son 

obxecto de reforzo. 

 A decisión adoptada será revisada coincidindo coas distintas sesións de 

avaliación. 

 Aqueles alumnos e alumnas que recibiron apoios, e que na avaliación 

extraordinaria se propón que continúen con eles no ano seguinte, comezarán con 

esas medidas, de xeito provisional, desde o inicio do curso ata a avaliación 

inicial. 

 O profesorado ordinario poderá impartir apoios ao alumnado. 

 Os apoios realizaranse fundamentalmente nas áreas instrumentais: lingua galega, 

lingua castelá e matemáticas. 

 As familias dos alumnos e alumnas que reciban apoio serán informadas das 

medidas que se van adoptar e dos obxectivos que se pretende acadar. O 

responsable de facilitar esta información é o/a titor/a, en colaboración, se é o 

caso, do departamento de orientación. 

 A proposta de atención ao alumnado por parte do profesorado especialista  de  

PT, e de ser o caso, doutros profesionais, será realizado pola xefatura de 

orientación, de acordo cos criterios estabrecidos neste plan e en colaboración co 

titor/a do alumnado e os propios profesionais de apoio, tal e como se recolle no 

artigo 38 do Decreto229/2011. 



c) Concreción das actuacións dos distintos profesionais. 

Temos que sumir que a atención á diversidade do alumnado, ordinaria e 

extraordinaria, é responsabilidade de todo o profesorado do centro. Todos estamos 

implicados, achegando cada un a súa visión e capacitación profesional  

complementarias, tanto nos niveis de planificación e de organización, como na posta en 

práctica das medidas que, no seu caso, se propoñan. 

 

 

Medidas Ordinarias Profesionais responsables 

 Adecuación da estrutura organizativa do 

centro e da organización e xestión da aula ás 
características do alumnado. 

 Equipo directivo: 

Plan xeral, grupos, horarios, titores/as. 

 Adecuación das programacións ao contorno 

do alumnado. 
 

 Metodoloxías: traballo colaborativo en 

grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos. 

 
 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou 

procedementos de avaliación. 

 
 Xefes de departamentos. 

 
 Profesorado: programación, 

traballo na aula, metodoloxía, 

actividades complementarias. 

 

 Aulas de atención educativa e convivencia e 

medidas destinadas á mellora da convivencia. 

 
 Equipo directivo. 

 

 Desdobramento de grupos. 
 Xefatura de estudos: facilitar as 

medidas nos horarios do 

profesorado e dos grupos. 

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais 

básicas. 
 

 Programas de recuperación. 

 Profesor/a das materias: aplicar os 

programas. 

 

 Programas específicos personalizados. 
 Orientadora: facer propostas de 

intervención e asesorar sobre as 

medidas específicas personalizadas. 

 Titor/a: informar ao profesorado. 

 Profesor/a da materia: aplicar as 

medidas. 



Medidas extraordinarias Profesionais responsables 

 Adaptacións curriculares. - Profesorado das materias. 

- DO 

- Xefatura de estudos 

- Dirección 
- Inspección educativa 

 Agrupamentos flexibles. - Profesorado titor/a 

- Xefatura departamentos didácticos 

- Xefatura de estudos 

 Apoio do profesorado de PT. - Profesorado titor/a 

- Profesor/a da materia 

- DO 

- Xefatura de estudos 

 Flexibilización da duración do 

período de escolarización. 
- DO 

- EOE 

- Inspección educativa 

 Propostas FPB. - Profesorado titor/a 
- DO 
- Director 

 Atención educativa ao alumnado 

que, por circunstancias diversas, 

presenta dificultades de asistencia 

continuada ao centro. 

- Profesorado titor/a 

- Profesor/a das materias 

- DO 

- Xefatura de estudos 

- Inspección educativa 

 Grupo de adquisición das linguas. 
 Grupos de adaptación da 

competencia curricular. 

- Profesorado titor/a 

- Profesor/a das materias 

- DO 

- Xefatura de estudos 

- Inspección educativa 



6. MECANISMOS  DE COORDINACIÓN INTERNOS, COS CENTROS 

ADSCRITOS, E CON OUTRAS ENTIDADES. 

 
a) Colaboración e coordinación interna: 

 
Procurarase que todo o profesorado implicado participe nesa coordinación. Así a 

xefatura de estudos convocará unha reunión antes de que comecen os grupos de apoio e 

posteriormente outras con carácter trimestral antes de cada sesión de avaliación. 

Estas sesións de coordinación servirán para: 

 
 Adecuar a programación didáctica da materia ao alumnado que vai recibir os 

apoios, priorizando os contidos mínimos. 

 Estabrecer os criterios e procedementos de avaliación, tendo como referencia os 

obxectivos, contidos e competencias traballadas. 

 Facer o seguimento individual do alumnado de apoio, valorando a consecución 

dos obxectivos previstos e, tamén, a permanencia ou non dos apoios, tendo en 

conta a súa evolución. 

Para o alumnado con necesidades educativas específicas: 

 
- Ao inicio de curso, reunión da orientadora co equipo docente para informar 

das características do alumnado, medidas adoptadas e aspectos de 

aprendizaxe. 

- Xuntas de avaliación. 

- Reunións extraordinarias do equipo docente, xefatura de estudos e 

orientadora. 

 
b) Coordinación cos centros adscritos. 

 

 Reunións trimestrais coas orientadoras dos CEIPs para acadar, entre outras, 

información que facilite a identificación do alumnado con dificultades de 

aprendizaxe que promociona a secundaria, e coordinar as xornadas de visita do 

alumnado de 6º EP. 



 Reunión ao remate do curso, do profesorado de 6º de EP coa orientadora, coa 

finalidade de que haxa unha colaboración máis coherente e coordinada entre as 

etapas de primaria e secundaria. Incidir na actualización do nivel de competencia 

básica do alumnado, e no traspaso de información (entre outras, as medidas que 

se propoñen para alumnado que promociona sen acadar os obxectivos e as 

competencias en todas as áreas, proposta do alumnado con exención da 2º lingua 

estranxeira). 

 Reunións cos pais, nais e titores legais dos alumnado de 6º EP. 

 Revisar os expedientes, polo departamento de orientación, dos alumnos e 

alumnas que se incorporan por primeira vez ao centro, e dos cales se dispón de 

información proporcionada polas orientadoras dos CEIPs (informes 

psicopedagóxicos, AC, e informes individuais finais de EP do alumnado). 

 Informar, por parte do departamento de orientación, nas sesións de avaliación 

inicial, dos aspectos salientables do alumnado, proporcionando ao profesorado 

os aspectos máis relevantes da información recollida, sobre todo do que poida 

precisar medidas educativas específicas. 

 

c) Colaboración e participación das familias 

 

 As nais, pais ou titores legais do alumnado, deberán compartir o esforzo 

educativo, participando e colaborando, nos termos legalmente estabrecidos, nas 

decisións que afecten á escolarización e ós procesos educativos do alumnado. 

 As familias deben colaborar no proceso de avaliación inicial do alumnado, así 

como no das posibles avaliacións psicopedagóxicas. 

 A xefatura de estudos, a orientadora, o profesorado de apoio e/ou profesorado 

titor, comunicarán as medidas ás familias. 

d) Colaboración cos diferentes servizos externos 

 

A orientadora manterá  reunións de coordinación e intercambio de información con outros 

profesionais implicados no desenvolvemento do alumnado: médicos especialistas, educadores de 

atención ao menor. 

Co EOE intercambio de información e solicitude de intervención segundo 

protocolo establecido na súa web. 



 

7. PROTOCOLO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

O protocolo de actuación para calquera medida extraordinaria: 

1- Análise das medidas ordinarias previas que se levaron a cabo, en Primaria ou en 

ESO. 

2- Comprobación de que están esgotadas a medidas ordinarias para a consecución 

dos fins previstos. 

 

 

 

Protocolo de actuación para as medidas extraordinarias 

Actuacións Responsables 

1º Solicitude ou demanda de actuación.  Familia. 

 Profesorado. 

 Servizos externos. 

2º Entrevista coa familia.  Titor/a. 

 Xefa do departamento de 
orientación. 

3º Avaliación psicopedagóxica. 

-Elaboración do 

Informe. 

 Xefa do departamento de 

orientación. 

4º Comunicación dos resultados e 

das propostas de medidas. 

 Xefa do departamento de 
orientación. 

5º Elaboración dos diferentes documentos.  Profesorado. 

 Titores/as. 

 Xefa de estudos. 

 Xefa do departamento de 

orientación. 

6º Elaboración do ditamen de 

escolarización, se procede. 

 Xefa do departamento de 

orientación. 

 EOE, se procede. 

7º Solicitude de autorización á Inspección 

/ Xefatura Territorial 

 Director. 

8º Autorización  Inspección / Xefatura 

territorial. 



 

8. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 
O departamento de orientación elaborará a memoria do plan e as propostas de 

mellora. 

O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e 

avaliación do PXAD, segundo recolle o punto 3 da sección III do capítulo II do Decreto 

229/2011. 

. 
 

9. INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 
- Grao de consecución dos obxectivos. 

 
- Organización dos recursos. 

 
- Sobre cada unha das medidas programadas: 

 
 Grao de aplicación. 

 Adecuación ás necesidades que se propoña atender. 

 Grao de participación-coordinación dos distintos implicados. 

 Grao de satisfacción dos profesionais que interviron no seu desenvolvemento. 
 

 Grao de satisfacción do alumnado atendido e das familias. 

 Dificultades atopadas. 

 
Ao final de cada curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e 

avaliación, o departamento de orientación elaborará a correspondente memoria do plan 

xeral de atención á diversidade, e establecerá, de ser o caso, as pertinentes propostas 

de mellora. 


