
PROCESO DE ELABORACIÓN GUÍA -ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

DATOS PERSOAIS  (Profesorado de Área, Profesorado de apoio, DO) 

 Alumno/a 

 Centro 

 Data de nacemento 

 Curso académico 

 Currículo de referencia : Considérase o currículo de referencia o do curso no que 

está matriculado o alumnado (Art. 5.2 da Orde), sendo o currículo adaptado as 

modificacións que deberán realizarse para acadar os elementos prescriptivos do 

currículo de referencia, partindo da competencia curricular dese/a  alumno/a. 

 Áreas adaptadas 

 Periodo proposta ACS. Coa LOE a proposta, xeralmente, era para dous cursos, tendo 

en conta os ciclos. Agora, ao desaparecer estes, estanse facendo xeralmente para un 

curso, aínda que é necesario facer seguimento das mesmas para determinar a 

necesidad de facer as modificacións precisas. 

DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE ( DO , Titor/a  ) 

DATOS PSICOSOCIAIS ( DO , Titor/a  ) 

DATOS DO CONTORNO ESCOLAR (Profesorado de Área, Profesorado de apoio, DO) 

 Formas organizativas do centro 

 Formas organizativas da aula 

 Relacións e participación dos distintos servizos educativos 

DATOS PEDAGÓXICOS (Profesorado de Área, Profesorado de apoio, DO) 

 COMPETENCIA CURRICULAR: Determinar qué estándares de aprendizaxe acada e a 

qué nivel pertenecen. Tendo como marco curricular o recollido nas programacións 

anuais dos distintos niveis do propio centro, tal como se propuso dende Inspección. 

 NECESIDADES QUE PRESENTA o Alumno/a 

 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN ADOPTADAS, ben que estean esgotadas ou non sexan 

suficentes (ORDINARIAS: Reforzo ordinario do profesor de área, e do profesorado 

con dispoñibilidade horaria,  xestión da aula, adaptación da metodoloxía, dos 

tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación, programas de reforzo nas 

áreas instrumentais básicas , programas de enriquecemento curricular,…etc. 

EXTRAORDINARIAS: Apoio do profesorado especialista en PedagoxíaTerapeútica 

e/ou en audición e Linguaxe, flexibilización do periodo de escolarización, grupos de 

adquisición de linguas, grupos de adaptación da competencia curricular,..etc.) 

 ÁREAS CURRICULARES ADAPTADAS: Os elementos susceptibles de modificación 

son Obxectivos de etapa ou ciclo no caso da EI, que poderán ser reaxustados, 



reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados; Contidos que tamén 

poderán ser modificados, complementados e mesmo suprimidos; e os  criterios de 

avaliación que poderán ser adaptados, complementados, modificados e mesmo 

suprimidos e polo consiguente tamén os estándares de aprendizaxe.  

Aínda que  o referente de toda adaptación curricular son os obxectivos xerais de 

etapa, concretados nas concreción curriculares do centro e nas programacións 

anuais dos distintos niveis. Os obxectivos poderán pertenecer a unha etapa 

distinta ou ciclo (EI) do que curse  o/a  alumno/a (Art. 5. 2 da Orde) Adapt. 

 CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO/A  ALUMNO/A : Concretar 

cómo imos a facer a valoración, o grado de adquisición das competencias  e qué 

estándares de aprendizaxe  consideramos como criterio mínimo para a superación 

da ACS. (Reunión dos profesionais implicados durante o proceso de elaboración da 

ACS) 

Criterios de promoción: Art.7º.2 . Orde do 20 de abril de 2016. Cando o alumno 

teña autorizada unha adaptación curricular os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe serán os contemplados na dita adaptación. 

RECURSOS PERSONAIS, MATERIAISE A SÚA ORGANIZACIÓN  

 Recursos personais: profesorado e outros profesionais. 

 Metodoloxía, Medios e recursos. 

 Horarios, apoios. 

 Planificación do seguimento 

Anexos 

 Acta de xuntanza para a toma de decisión da AC (Art. 7.2 da Orde) 

 Constancia da información á familia (Art. 15 da Orde) 

 Aprobación da ACS pola Inspección (Art. 6 da Orde) 

NORMATIVA 

 Orde do 6/10/95 pola que se regulan as adaptacións do currículo (DOG 

7/11/95).(DEROGADO Art. 10.1) 

 Decreto 229/2011 do 7 de decembro de atención á diversidade (DOG 21/12/11). 

 Orde do 20 de abril de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 

primaria na Comunidade autónoma de Galicia.(DEROGADA) 


