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1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS. 

 

Dende hai anos residen en Negreira unha comunidade 

importante de persoas de orixe magrebí. Ademais, nestes dous últimos 

anos estamos a recibir alumnado de América latina (chilenos, 

colombianos, peruanos, arxentinos....). Podemos resaltar que é tan 

amplo e diverso o abano de circunstancias nas que se atopa o 

alumnado inmigrante que chega ao noso centro, que poderíamos 

resumir en tres ámbitos as súas necesidades específicas: 

 

o Necesidades lingüísticas: derivadas do descoñecemento 

dunha ou das dúas linguas oficiais, o que ten 

consecuencias nas súas relacións interpersoais e sociais, así 

como na súa aprendizaxe. 

 

o Necesidades curriculares: Algúns presentan deficiencias 

instrumentais derivadas da nula ou insuficiente 

escolarización, outros debido ás diferenzas co plan de 

estudio do seu pais de procedencia. 

 

o Necesidades sociais: que poden dificultar a integración 

escolar ou social, derivadas das diferencia entre as normas 

e costumes familiares e as que ten no pais de acollida ou 

dos problemas económicos ou laborais. 

 

2. ACOLLIDA DAS FAMILIAS NO CENTRO. 

 

1) Recibimento: 

 

O primeiro contacto coas familias debe ser acolledor. O equipo 

directivo (xefe de estudios ou persoa asignada) debe recoller todos 

aqueles datos necesarios para escolarizar ao novo alumnado. 

(Documento I). Dada a importancia deste primeiro encontro, é 

importante que se leve a cabo con tempo abondo e sen 

interrupcións, por ese motivo é mellor establecer unha hora 

concreta coa familia. 



 

2) Información: 

 

Á familia informaráselle dos seguintes aspectos: 

 

o Calendario escolar. 

o Horario escolar xeral e horario específico en setembro e 

xuño. 

o Xustificación das faltas de asistencia. 

o Normas xerais do centro 

o Participación nas actividades extraescolares (cotas, 

autorizacións... 

o Formalización da matrícula (informaráselle que serán 

necesarios os seguintes documentos: volante da 

homologación, fotocopia cartilla da seguridade social, 

expediente académico do alumno/a, fotos, seguro 

escolar....). 

o Transporte escolar. 

o Boletín de notas. 

o Como ten que facer para poñerse en contacto co titor/a 

dos seus fillos, equipo directivo ou departamento de 

orientación. 

o Exención do idioma galego (Non cursar o galego). 

 

Se nos atopamos con familias descoñecedoras da linguaxe, 

podemos facilitar a presenza dun alumno/a do centro que nos 

axude; noutros casos veñen acompañados dalgún familiar. 

 

3) Presentación departamento de orientación. 

 

Neste primeiro encontro presentaráselles ao departamento de 

orientación para que poidan poñelos, en caso necesario,en contacto 

co Concello ou outros Organismos ou asociacións. En moitos casos, 

teñen dificultades económicas para facer fronte aos gastos de 

material escolar e é necesario que se solicite a axuda da Educadora 

familiar. Ademais podrézaselles informar sobre actividades que se fan 

dentro ou fóra do centro para facilitar a súa integración ou 

aprendizaxe. 

 

Nese primeiro contacto explicaráselle ao alumno/a e aos/ás 

pais/nais que é necesario facelos unha avaliación inicial para saber 

en que curso e grupo deben estar escolarizados. 



4) Visita ao centro. 

 

Ensináseselles o centro: aulas, salón de actos, conserxería, 

instalacións deportivas,....En o caso de que non esten os fillos/ás este 

labor será realizado posteriormente polos alumnos/ás titores/ás. 

  

 

 

 

 

3. DETECCIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES. 

 

O departamento de orientación realizará unha primeira 

avaliación inicial que deberá ter en conta os seguintes criterios: 

 

o Estudios previos (e se asistía a clase ou non) 

o Expectativas de permanencia en Galicia ou España. 

o Hábitos de estudio. 

o Rendemento anterior, dificultades. 

o Expectativas de futuro. 

o Nivel de competencia curricular nas áreas instrumentais 

(lingua e matemáticas). 

 

1) Con coñecemento dalgunha lingua: español ou galego. 

 

 Poderán pasarse as seguintes probas: 

 

o Probas de comprensión verbal e velocidade lectoras 

(Avaliar) 

o Probas de nivel de competencia curricular en Lingua e 

matemáticas (Avaliar- ISO, BAC EP-Primaria, BACES- ISO, 

BADYG. 

o É necesario elaborar unha serie de probas por materias que 

representen os contidos mínimos para cada curso e nos 

axuden a situar ao alumno/a nos coñecementos previos 

que ten acerca destas. A elaboración destas probas 

debería ser responsabilidade dos departamentos 

didácticos. 



2) Sen coñecemento de linguas. 

 

Se o alumno/a non coñece as nosas linguas, temos moitas máis 

dificultades para realizarlle a avaliación inicial. Poderiamos realizar as 

seguintes actuacións: 

 

o Probas de razoamento e calculo operacional. 

o Debuxos 

o Observación sistemática. 

 

4.  ADSCRICIÓN A UN GRUPO-CLASE. 

 

 Como norma xeral, é convinte adscribir os alumnos/ás a un curso 

tendo en conta á vez, a súa idade cronolóxica e os coñecementos 

escolares, co fin de que poida producirse unha mellor integración cos 

demais compañeiros/ás. Podemos tomar en consideración que 

aqueles alumnos/ás que teñen importantes déficits curriculares se 

sitúen nun curso por debaixo do establecido para a súa idade. Esta 

medida ten o inconveniente de que, probablemente, o alumno/a ao 

finalizar o curso teña que pasar ao seguinte coa maioría das materias 

pendentes. 

 

 En ningún caso se producirá a incorporación do alumno/a nun 

curso inferior aos dous anteriores ao que lle corresponde por idade. 

 

Criterios básicos para o seu adscrición a un grupo: 

 

 Non podemos esquecer que en 3º e 4º diso esta decisión está 

condicionada polas optativas que queira cursar o alumno/a, dado 

que ao facer a súa elección o sitúan nun grupo concreto. 

 

 No caso de que os pais e o alumno se deixen aconsellar polo centro, 

deberiamos ter en conta o seguinte: 

 

o Evitar a concentración de alumnos/ás estranxeiros nunha mesma 

clase. 

o Incorporar aos/as alumnos/ás que chegan ao longo do curso 

nos cursos máis acolledores. 

o Ter en conta o número de alumnos/ás por clase, intentando 

incorporalo na que menos alumnos/ás teña. 

o Ter en conta o número de alumnos/ás que ten esa clase con 

dificultades, con problemas de conducta... 



As persoas responsables para a adscrición a un grupo serán: e 

equipo directivo, o departamento de orientación e os titores do curso 

no que ese alumno/a vai ser integrado. Unha vez que se teña 

decidido este aspecto informarase o resto do profesorado que terán 

a un novo/a alumno/a nese grupo. Esta información pode realizarse 

por escrito. 

 

 

5. ACOLLIDA NA AULA. 

 

1) Presentación do titor/a da aula: 

 

 O día da súa incorporación será presentado ao seu titor/a do 

grupo no que vai estar integrado. No caso de que ese titor/a ese día 

entre máis tarde no centro, esa presentación deberá pospoñerse. 

 

2) Alumnos/ás titores/ás. 

 

 O titor/a do grupo solicitará a axuda dun ou dous 

compañeiros/ás que o axuden, orienten e acompañen, 

principalmente os primeiros días, no centro. Estes alumnos/ás 

colocaranse ao lado na súa clase, estarán pendentes no recreo e 

procurarán explicarlle o funcionamento da clase e do centro. En caso 

de que descoñezan o noso idioma, precisaremos, se o temos, a 

axuda de algún compañeiro/a do seu pais para que o axude fóra da 

aula. 

 

6. ACCESO AO CURRÍCULO. 

 

1) Orde do 20 de febreiro do 2004. 

 

o Grupos de adquisición das linguas 

 

 O grupo de adquisición de linguas son agrupamentos flexibles 

que teñen como finalidade, a través dunha atención individualizada, 

o impulso dunha formación inicial específica nas linguas vehiculares. 

o Esta medida estará dirixida, polo tanto, ao alumnado que 

descoñeza completamente as dúas linguas oficiais. 

o O alumnado poderá formar partes dun de estes grupos un 

tempo máximo dun trimestre. Con permiso da inspección este 

período poderá ampliarse. 



o O alumnado que formará parte grupo de adquisición das linguas 

poderá ser de distintos cursos, pero sempre da mesma etapa 

educativa. 

o O horario semanal de atención a ese grupo será como máximo 

de 24 horas, que deberá ir reducíndose. 

o O resto do tempo, o alumnado estará integrado no seu grupo de 

referencia cursando as seguintes materias: educación física, 

música, educación plástica e visual e titoría. 

o O profesorado que se encargará de estes grupos será 

preferentemente do ámbito lingüístico. 

o O titor será que lle corresponda no seu grupo de referencia e 

será o encargado da coordinación do equipo docente, 

asesorado polo departamento de orientación. 

o A avaliación das aprendizaxes específicas sobre a lingua será o 

referente para a toma de decisión sobre a súa integración no 

grupo ordinario. 

o Durante o período de permanencia no grupo de adquisición das 

linguas os pais serán informados sobre os avances na 

aprendizaxe das linguas e a súa integración no grupo. 

 

o Grupos de adaptación da competencia curricular 

 

 Son agrupamentos flexibles que terán como finalidade, a través 

dunha atención individualizada, o progreso na súa competencia 

curricular, de modo que se facilite a súa plena incorporación nas 

actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atopa 

escolarizado. 

 

o Esta medida estará dirixida ao alumnado que presente un 

desfase curricular de dous ou máis cursos con respecto ao que 

lle corresponde pola súa idade. 

o A permanencia en estes grupos levásese a cabo nunha fracción 

da xornada escolar, principalmente coincidindo coas materias 

de carácter instrumental, 

o Poderá estenderse ao longo do ano escolar. Non obstante, o 

alumnado deberá incorporarse plenamente ao grupo no 

momento en que a xunta de avaliación considere superadas as 

súas dificultades. 

o O alumnado que forme parte do grupo de adaptación da 

competencia curricular deberá ser dunha mesma etapa 

educativa, podendo ser de diferentes cursos. 



o O horario de permanencia máximo en estes grupos será de 10 

horas. 

o En ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo de 

adaptación da competencia curricular poderá abranguer a 

totalidade do horario semanal de cada unha das materias coas 

que coincide. 

 

o O profesorado encargado de estes grupos pertencerá 

preferentemente a algunhas das especialidades que 

correspondan ás materias obxecto de reforzo desa 

competencia. 

o O titor/a do alumno/a establecerá a coordinación co 

profesorado do grupo ordinario e do grupo de adaptación de 

competencia curricular, para tratar aspectos de tipo 

metodolóxico, programación e criterios de avaliación. 

o O profesorado dos grupos de adaptación deberá asistir á sesións 

de avaliación. Non obstante, a emisión das cualificacións 

corresponderá ao profesor/a do grupo ordinario tendo en conta 

a información dos anteriores. 

o Os pais serán informados sobre os progresos na superación dos 

desfases curriculares e sobre a integración no centro. 

 

2) PROPOSTAS PARA o NOSO CENTRO: 

 

1) Grupo de inmersión lingüística: 

 

 Este grupo pode ter dous niveis: 

 

o Nivel I: Grupo de alumnos/ás que precisan habilidades 

comunicativas básicas. Estará destinado para ou alumnado 

que chega ao noso centro con descoñecemento das dúas 

linguas.  O alumno/a solo integrarase en Educación física, 

Educación plástica, Actividades de estudio, Música e 

Titoría. A súa integración no grupo será gradual. Unha 

opción para organizar o seu currículo sería traballar 

matemáticas lingua e as materias indicadas anteriormente. 

O alumno/a debería relacionarse solo con seis ou sete 

profesores/ás durante o curso. Tendo en conta que 

probablemente teña que repetir, poderiamos ter o acordo 

de que ese alumno/a no seguinte curso só cursase as 

materias restantes, aprobando as cursadas no curso 

anterior (agás lingua e, se é o caso, matemáticas). 



o Nivel II: Grupo de alumnos/ás que precisan habilidades 

comunicativas en galego ou castelán(español), como 

lingua de aprendizaxe das materias curriculares. Para 

organizar este grupo sería necesario que profesorado das 

distintas áreas estivera disposto a dar clases de reforzo. O 

ideal sería que fose profesorado que dá clase nese mesmo 

nivel, onde o alumnado estivera integrado. 

 


