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1. INTRODUCCIÓN 

A realidade do noso Centro xunto coa análise dos datos do curso anterior 201-
2018 lévanos a deseñar unha directrices básicas e prioritarias de actuación, con 
respecto a Atención á Diversidade. Co fin de planificar medidas educativas que faciliten 
unha resposta adaptada ás necesidades que presentan os/as alumnos/as 
escolarizados nel. 

Desta maneira o PAD presentase como un conxunto de medidas 
organizativas e curriculares as cales pretenden conseguir unha integración escolar, a 
normalización e a atención individualizada do noso alumnado. 

As prioridades para este curso 2018-2019 están refrexadas nos obxectivos, 
nas programacións e seguimentos que cada alumno/a vai a precisar. 

2. MARCO LEGAL 
 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo,que regula as ensinanzas da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (Atención á 
diversidade, artigo 13). Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve 
a implantación da educación secundaria obrigatoria en Galicia. Artigos 5, 7 e 8. 

 A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de 
educación común e de atención á diversidade. 

 En ningún caso suporán unha discriminación que lle impida ao alumnado 
acadar estes obxectivos e a titulación correspondente. 

 Será tarefa prioritaria da persoa titora e de todo o profesorado implicado a 
detección temperá das dificultades para, unha vez detectadas, tomar as decisión 
máis axeitadas para superalas. 

 As medidas de atención á diversidade poderán incidir no currículo, como 
recolle o artigo 7 e/ou na organización, con desdobramento, grupos específicos 
temporais, agrupamento de materias en ámbitos e/ou en programas específicos, 
Programas de Mellora de Aprendizaxe e Programas de FP Base. 

 
Circular 8/2009 que regula e resume algunhas medidas de atención á 
diversidade (ANEXO). Instrucións: 

 Os centros educativos disporán de autonomía pedagóxica, de organización e 
de xestión da atención á diversidade no marco da lexislación vixente. 

 Todas as medidas adoptadas estarán orientadas a responderás necesidades 
educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e 
dos obxectivos da etapa. O alumnado terá un grupo de referencia ordinario. 

 Os centros educativos establecerán criterios, procedementos e condicións 
para que un alumno ou alumna sexa obxecto dalgunha destas medidas. 

 Para o profesorado que non teña horario completo a atención á diversidade 
será actividade prioritaria. 

Así e segundo a lexislación vixente enténdese por Atención a Diversidade 

“[…] o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta 
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educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de 
aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o 
alumnado” (Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula á atención a 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia). 

A atención a diversidade rexerase polos principios de normalización e 
inclusión, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e 
accesibilidade; interculturalidade e promoción da convivencia; autonomía dos centros 
docentes e participación de toda a comunidade educativa. 

O conxunto de medidas e accións articúlanse a través do Plan de Atención 
a Diversidade, que é o “ documento en que se articula a atención a diversidade[…]. 
Neste plan puntualizaranse todas as actuacións e medidas de atención á diversidade 
que no noso centro educativo deseña e desenvolve para adecuar a resposta 
educativa ás necesidades da totalidade do seu alumnado” (art.10. D. 229/2011). 

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

As medidas clasifícanse en ordinarias (O) e extraordinarias (Ex) 
 

MEDIDAS DE REFORZO LEXISLACIÓN APLICACIÓN 

REFORZO NAS ÁREAS 
INSTRUMENTAIS CON 
ATRIBUCIÓN HORARIA (O) 

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 

Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a 
implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia.artigo 8 

1º e 2º DE 
ESO 

AGRUPAMENTO DE MATERIAS 
EN ÁMBITOS(O) 

Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a 
implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia.Artigo 13 punto 4 

1º e 2º DE 
ESO 

PROGRAMAS DE 
RECUPERACIÓN NAS ÁREAS 
[NON INSTRUMENTAIS] (O) 

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 

Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a 
implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

2º DE ESO 

FRAGMENTACIÓN DOS CURSOS 
DE TERCEIRO E CUARTO DE 
ESO(Ex) 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

Orde do 27 de decembro de 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 27) 

3º e 4º ESO 

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/Circular_8_2009.PDF
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/Circular_8_2009.PDF
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/Circular_8_2009.PDF
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/Circular_8_2009.PDF
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
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PROGRAMA DE MELLORA DA 
APRENDIZAXE E O 
RENDEMENTO(Ex) 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
ditaninstrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación 
do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

2º e 3º ESO 

AGRUPAMENTOS ESPECÍFICOS 
FLEXIBLES [AE](Ex) 

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 

Orde do 27 de decembro de 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. 

Circular nº 9/ 1999 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e 
Formación Profesional pola que se ditan instrucións para atención á 
diversidade na educación secundaria obrigatoria 

ESO 

AULA DE APOIO (Ex) Orde do 27 de decembro de 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. 

Decreto 229/2011 que regula a atención á diversidade do alumnado 
dos centros docentes de Galicia 

ESO 

AULAS DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA E CONVIVENCIA(O) 

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 

ESO 

DESDOBRAMENTO EN LINGUAS 
E MATEMÁTICAS (O) 

Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a 
implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

ESO 

A OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS(O) 

Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a 
implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 8.Atención á diversidade h 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

Circular nº 9/ 1999 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e 
Formación Profesional pola que se ditan instrucións para atención á 
diversidade na educación secundaria obrigatoria 

ESO 

PROGRAMA ESPECÍFICO 
PERSONALIZADO (O) 

Circular 8/2009 medidas de atención á diversidade na ESO 

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 
atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro (DOG do 
26/02/2004) 

ESO 

DESDOBRE 1 H/SEMANA(O) Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización 
e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Pax. 12647 

Resolución do 22 de maio de 2002, da Dirección Xeral de Persoal, …. 
curso académico 2002-2003.(DOG 104, 31/5/2002, pax.7952). 

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o 

ESO e 
Bacharelato, 
materias que 

precisen 
prácticas de 
laboratorio, 

uso de 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=f8abb613-45321685-00c760c6-5a07029d&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=f8abb613-45321685-00c760c6-5a07029d&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=f8abb613-45321685-00c760c6-5a07029d&lleng=gl
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/25E92?OpenDocument
http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/files/u1/Circular_8_2009.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=9296a602-0ab4f107-75a86fa1-e36d835e&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=9296a602-0ab4f107-75a86fa1-e36d835e&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=9296a602-0ab4f107-75a86fa1-e36d835e&lleng=gl
http://www.xunta.es/Dog/Dog2002.nsf/FichaContenido/A966?OpenDocument
http://www.xunta.es/Dog/Dog2002.nsf/FichaContenido/A966?OpenDocument
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=c07f951b-45321685-00840302-d0a0539a&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=c07f951b-45321685-00840302-d0a0539a&lleng=gl
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 Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se 

establece a súa organización e funcionamento (DOG do 02/09/97) 

Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos 
institutos de educación secundaria e se establece a súa organización 
e funcionamento (DOG do 02/09/97) 

ferramentas, 
linguas 

estranxeiras. 

ADAPTACIÓNS DO 
CURRÍCULO(Ex) 

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 
atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro (DOG do 
26/02/2004) 

Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e 
acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas da 
formación profesional específica de réxime xeral na Comunidade 
Autónoma de Galicia. ( DOG 13-9-2002) 

Orde 28 outubro 1996 polas que se regulan as condición e o 
procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización 
obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais 
asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual (DOG 
28-11-1996) 

Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 
currículo nas ensinanzas de réxime xeral ( DOG 7-11-1995) 

Todo os 
niveis 

FLEXIBILIDADE DA IDADE DE 
PERMANENCIA NA ETAPA (Ex) 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia. Artigo 2, punto 4 [alumnado con dificultades] ; Artigo 13, 
punto 6. [alumnado con sobredotación] 

Orde do 27 de decembro de 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. 

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

Todo os 
niveis 

GRUPOS DE ADQUISICIÓN DE 
LINGUAS (Ex) 

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 
atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro (DOG do 
26/02/2004) 

Alumnado 
estranxeiro 

ADAPTACIÓN COMPETENCIA 
CURRICULAR(Ex) 

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 
atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro (DOG do 
26/02/2004) 

Alumnado 
estranxeiro 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA(Ex) 

Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos 
específicos da formación profesional básica das ensinanzas de 
formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen 
vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. 

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan asensinanzas de 
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, 
así como oacceso e a admisión nestasensinanzas. 

Resolución do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de 
formación profesional do sistema educativo no curso 2017-2018 

Alumnado 
entre 15 e 19 

http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=c07f951b-45321685-00840302-d0a0539a&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-a9a0b568&recursoID=c07f951b-45321685-00840302-d0a0539a&lleng=gl
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OUTROS 
 
 

 

 ESCOLARIZACIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS NOS 
CENTROS ORDINARIOS (Decreto 229/2011) 

  
C

A
S

O
S

 E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N
S
 

 
 
 
 
 
 
 

Absentismo, 
abandono escolar 

temperán e 
desescolarización 

Absentismo:ausencia ao centro escolar e sen causa debidamente 
xustificada do alumnado en idade de escolarización obrigatoria. Esta 
ausencia ao centro suporá, cando menos, un dez por cento (10%) do 
horario lectivo mensual. 

Os centros educativos establecerán, nas súas normas de 
organización e funcionamento, os procedementos para a aplicación dos 
citados protocolos, recollendo, como mínimo, as seguintes actuacións: 

a) Control e rexistro das incidencias na asistencia do alumnado 
aos centros escolares. 

b) Información ás nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado 
e intervención ante a detección de casos. 

c) Se procede, traslado da información á inspección educativa por 
parte da dirección do centro. 

Abandono escolar temperán:situación daquel alumnado que, 
podendo seguir escolarizado por idade, abandona o sistema educativo 
sen a obtención da titulación correspondente. 

Desescolarización:situación na que persoas en idade de 
escolarización obrigatoria non se atopan matriculadas en ningún centro 
educativo. 

 
 
 
 
 
 

 
Atención educativa 

hospitalaria e 
domiciliaria 

Atención educativa hospitalaria : alumnado que deba permanecer 
ingresado nun centro hospitalario, a tempo completo ou en 
hospitalización de día, nalgunha das seguintes situacións: 

a) Longa hospitalización: máis de 30 días. 
b) Media hospitalización: entre 15 e 30 días. 
c) Curta hospitalización: menos de 15 días. 
O alumnado de longa e media hospitalización será quen reciba 

atención educativa en coordinación co centro de orixe, mentres que o de 
curta hospitalización poderá realizar no centro hospitalario actividades 
educativas de carácter xeral. 

Atención domiciliaria: alumnado que deba permanecer 
convalecente no domicilio por un período de tempo superior a 1 mes. Ou 
alumnado que padeza algunha enfermidade crónica que sexa a causa de 
faltas de asistencia ao centro de 6 ou máis díascontinuadosao mes 
dentro dun período mínimo de 6 meses. 

A autorización e os recursos específicos da atención educativa 
domiciliaria correspóndelle á administración educativa, de acordo co 
procedemento que se estableza. 

 
ESCOLARIZACIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS NOS 

CENTROS ORDINARIOS 

 

C
A

S
O

S
 E

 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

S
 

 
Alumnado menor 

sometido a 
medidas de 

responsabilidade 
penal. 

En todo caso, respectarase o dereito á educación do alumnado en 
idade de escolarización obrigatoria. 

Alumnado Este alumnado será considerado como alumnado con necesidade 
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sometido a 

medidas de 
protección e 

tutela. 

específica de apoio educativo por condicións persoais ou de historia 
escolar. Os centros docentes deben adoptar as medidas de atención á 
diversidade que procedan, para asegurar o seu proceso educativo. 

Alumnado 
afectado por 
medidas de 
violencia de 
xénero e/ou 

acoso escolar. 

Nos casos en que sexa necesario un cambio de centro por motivos de 
violencia ou acoso escolar, garantirase a escolarización inmediata do 
alumnado afectado. 

 
Alumnado 

pertencente a 
familias 

itinerantes. 

O cambio, por razóns de itinerancia, dun centro educativo ao outro 
realizarase segundo o establecido para os traslados de centro, polo que o 
centro de orixe deberá facilitar ao centro de destino, logo de petición deste, 
a información pertinente. 

 
Alumnado 

procedente do 
estranxeiro. 

 

Presentarán: Descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia, 
desfase curricular significativo e/ou graves dificultades de adaptación. As 
medidas poderán ser tanto de tipo curricular como organizativo. 

 
 

 

Por todo elo é necesario no noso centro elaborar o Plan Xeral de Atención a 
Diversidade para facer realidade a igualdade de todo o alumando. Para que este 
conte coas medidas e recursos educativos que responda as súas necesidades e 
características persoais. 

 
 

3.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 
 

O IES Manuel García Barros está ubicado na Rúa da Cultura   s/n na población 
de A Estrada, cun nivel sociocultural medio. O centro conta con 19 unidades, 13 de ESO e 
6 de BACH, contando cun total de 442 alumnos e alumnas. Na actualidade o centro ten 
unha alta demanda na matricula polo que a ratio da maioría das aulas está no límite . 

A maioría do alumnado reside na Vila, contando cun acceso próximo ás ofertas 
culturais, deportivas ou de ocio; non tendo problemas de socialización nin doutro aspecto. 

Practicamente a totalidade do alumnado expresase en Castelán na súa 
comunicación oral. 

A existencia de alumnos/as inmigrantes é interesante e con certa tendencia á 
alza. 

En canto o persoal docente o centro conta con 46 PROFESORES EN TOTAL; 

14 profesores titores de ESO e 6 profesores titores de BACH, 1 mestre especialista en 
Pedagoxía Terapéutica. 

O horario do Centro é dende 08:45 a 14:25 polas mañáns e de 16:30 ata 18: 10 
os martes pola tarde. 

Existe servizo de transporte para o alumnado da ESO sendo utilizado pola 
maioría. 
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Durante o curso académico 2018/2019, no IES impartiranse as seguintes 
ensinanzas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

S 

O 

CURSO GRUPO Nº Alumnado TOTAL 

1º ESO A 
  

 
 

 
59 

B 
 

C 
 

2º ESO A 
  

 
 
 
 

 
62 

B 
 

C 
 

3º ESO A 
  

 
 
 
 

 
68 

B 
 

C 
 

PMAR 
 

4º ESO A 
  

 
 

 
68 

B 
 

C 
 

B 

A 

C 

H 

1º BACH A 
  

 
 

 
102 

B 
 

C 
 

2ºBACH A 
  

 
 

 
83 

B 
 

C 
 

TOTAL 
 

442 
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3. AVALIACIÓN DE NECESIDADES 
 

A diversidade do alumnado debe ser respondida dende o centro 
educativo partindo da identificación das súas necesidades para así dar unha resposta 
educativa adecuada. 

Na LOMCE inclúese o termo ANEAE entendéndose como os/as 

alumnos/as “que requiran de maneira temporal ou permanente unha atención 
educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, por 
dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, 
por terse incorporado tarde o sistema educativo ou por condicións persoais ou de 
historia escolar” e “se entende por alumnado que presenta Necesidades Educativas 
Especiais, (NEE), aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ó longo 
de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de 
discapacidade ou trastorno grave de conduta”. 

Para a avaliación das necesidades do centro, en canto á atención á diversidade, 
seguimos unha metodoloxía cualitativa utilizando os seguintes procedementos: 

Análise da documentación do centro. 
   Revisión e organización da información do alumnado. 

Reunións co equipo directivo. 
   Entrevistas con profesores/as e titores/as. 

Observación directa do centro e das súas características. 
   As avaliacións psicopedagóxicas. 

 

As necesidades puntuais detectadas ata o momento resúmense nos seguintes 
puntos: 

 Con respecto das características do alumnado cabe salientar que: 
   Hai bastante alumnado con dificultades de aprendizaxe relacionadas con 

aspectos básicos de lectura, escritura e cálculo. 
 Hai alumnado diagnosticado de TDAH, con e sen medicación, aos que 

debemos prestar especial atención. 
 Hai alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaxe que precisan respostas 

educativas axustadas. 
   Hai alumnado con adaptacións curriculares. 

Necesidade de asesoramento académico e profesional por parte do 
alumnado da ESO. 
Hai demanda de asesoramento académico e profesional por parte do 
alumnado de bacharelato. 

 Con respecto ás demandas do profesorado relacionadas con: 
   A existencia de dificultades no alumnado que lles dificulta seguir o ritmo 

ordinario da clase. 
   A necesidade de asesoramento na posta en marcha de MADs. 

A necesidade de orientación académica no alumnado da ESO e 
Bacharelato. 

 Con respecto ás familias: 
   É moi importante que as familias, pero sobre todo, do alumnado con 

dificultades de aprendizaxe estean informados das medidas de atención á 
diversidade existentes no centro, así como que participen nestas coa súa 
conformidade. 
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   É preciso favorecer a comunicación e colaboración entre as familias e o 
centro, especialmente do alumnado con aneae. 

 

Unha vez detectadas as necesidades o departamento de orientación 

colaborará cos distintos axentes da comunidade educativa para establecer o tipo de 

intervención máis axeitada, dentro das medidas ordinarias de atención á diversidade 

ou programando e organizando medidas de carácter extraordinario, se foxen 

necesarias e participando no seu seguimento. 

As profesoras de pedagoxía terapéutica en Primaria (no CEIP adscrito) e 

Secundaria no IES, desenvolverán a súa labor de apoio co alumnado que necesite 

atención individualizada na clase ordinaria; así mesmo, cando sexa aconsellable por 

cuestións didácticas e/ou organizativas realizará apoio fóra da aula, cos alumnos 

que o precisen, desenvolvendo programas básicos de lectura e comprensión lectora, 

expresión oral e escrita, razoamento lóxico e cálculo, atención,... Colaborará, de 

igual modo, na elaboración das Adaptacións Curriculares, se foxe necesaria a súa 

realización, cos diferentes profesores implicados e co departamento de orientación. 

 
As accións a realizar neste ámbito no presente curso serán: 

 Compatibilizar as actuacións da profesora de pedagoxía terapéutica, co 

profesorado e alumnado do grupo-clase, e intercambiar información pertinente 

coas familias. 

 Revisión, actualización e realización de  adaptacións currículares. 

 Seguimento a un alumno co diagnóstico de TEA (asperger). Adecuación dos 

recursos e materiais para atendelo de xeito correcto. 

 Incorporación de alumnos/as. 

 A elaboración de medidas de reforzo educativo con varios alumnos 

escolarizados na ESO. Atendendo a circular 8/2009 neste curso realizaranse, 

tamén, programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas quedando o 

alumnado exento de cursar a materia de 2ª lingua estranxeira. Os apoios a 

este alumnado están sendo coordinados a través dos departamentos 

didácticos implicados, conxuntamente coa orientadora e a xefa de estudos. 

 Colaborar na revisión dos documentos orgánicos do propio centro e os de 

referencia, a fin de garantir a súa coherencia e continuidade. 

 Participar co profesorado en accións encamiñadas ao coñecemento dentro do 

grupo, en función das necesidades do grupo-clase, facilitarlle ao profesorado 

estratexias para atender á diversidade. 

 Colaborar cos Servizos Sociais do Concello (educadora familiar e 

traballadoras sociais), CIM, departamento de Sanidade,… no seguimento do 

alumnado con situacións sociofamiliares desfavorecidas, en coordinación cos 

profesores das áreas, titores e profesorado de apoio. 

 Proporcionar asesoramento e apoio aos alumnos e familias e profesorado 

ante posibles circunstancias de índole aptitudinal, motivacional, social..., que 

puideran interferir no proceso de ensino-aprendizaxe. 
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• Atención de  demandas de valoración e pautas de intervención relacionadas 

con problemas vinculados a ausencia de pautas e hábitos de traballo, carencias 

na adquisición de aprendizaxes básicos instrumentais, e necesidades educativas 

asociadas a retrasos de aprendizaxe escolar e retrasos madurativos en secundaria. 

 

***Mediarase, na medida do posible cos servizos sociais do concello e coas 

familias cando a situación o requira. Valorarase a posibilidade de elaborar e 

implementar de xeito coordinado co profesorado titor e de apoio, algún programa 

específico de intervención. 

 
 
 

A IDENTIFICACIÓN TEMPERÁ DAS NECESIDADES: A AVALIACIÓN 

INICIAL 

A identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a súa 
valoración e resposta educativa axeitada constitúen procesos necesarios para adecuar 
as medidas e recursos educativos á diversidade. 

A avaliación inicial constitúe un punto de partida con carácter preventivo por 
excelencia na atención a diversidade en xeral. No centro, ao principio do curso, no mes 
de outubro,e en todos os grupos, cursos e etapas educativas da ESO, faise unha 
avaliación inicial da situación, tanto dos grupos como dos/as alumnos/as 
individualmente, “como posta en común” e para coñecer a situación na que se atopan 
neste intre. Esta avaliación, referida aos niveis de competencia curricular de cada 
materia, deberá ser ampliada cando se trate de alumnos/as con necesidades 
educativas especiais a fin de adecuar os curriculums e poder programar as adaptacións 
curriculares e diseñar as accións educativas e reforzos co axuste preciso ao nivel de 
coñecementos dos/as alumnos/as. 

A posibilidade de contar cunha información ordenada, completa e comparativa 

dos niveis competenciais daranos unha información moi valiosa para poder prever e 
compensar as dificultades cas que se atopan algúns alumnos/as ou incluso grupos de 
alumnos replantexando as distintas accións educativas xe sexan prescriptivas ou non 
do curriculum. 

A filosofía que se persegue no proceso de atención á diversidade sera “ por 
enfase na detección temperá do alumnado que requira unha atención educativa 
diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por 
dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas capacidades 
intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo, ou por 
condicións persoais ou de historia familiar” e tamén que “será tarea 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”. Esto debese facer, entre outras formas, a través da avaliación inicial. 
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4. OBXECTIVOS 
 

O fin desta planificación é dar resposta á diversidade do alumnado do IES 
do Manuel García Barros, a través de distintas medidas que respondan as súas 
necesidades individuais e contribuír así á consecución das competencias crave e 
obxectivos da etapa na que se atopan. 

Os obxectivos xerais serán: 
 

1. Server de referente criterial para que o centro poida concretar anualmente o 
axuste da resposta educativa ás necesidades que presenta o alumnado. 

2. Ser o instrumento que facilite ao centro, unha vez valoradas as necesidades 
educativas da diversidade do alumnado, a planificación e organización dos 
apoios e a priorización dos recursos persoais de que dispón, para axustalos 
ás necesidades grupais e /ou individuais do alumnado que precise destas 
medidas. 

3. Guiar a concreción de criterios para priorizar a resposta educativa á 
diversidade dentro da aula --medidas de adaptación curricular e de 
flexibilización organizativa-- ou, de xeito complementario, fora da aula, de 
maneira preferentemente grupal, coa acción coordinada de orientación, 
acción titorial, profesorado titor, profesorado de área, apoios de profesorado 
ordinario e especializado (pedagoxía terapéutica, logopedia, coidador). 

4. Establecer as medidas e pautas a seguir no centro para a acollida e inclusión 
do alumnado. 

5. Prever unha planificación que permita introducir cambios ante novas 
necesidades que poidan xurdir ao longo do curso, con medidas organizativas 
flexibles que conduzan ao necesario reaxuste das intervencións do 
profesorado ordinario e dos especialistas cos que conta o centro ao 
comezodo curso. 

6. Guiar a avaliación interna da eficacia da Atención á Diversidade ao finalizar 
cada curso escolar, e identificar aqueles aspectos que precisan mellorar no 
curso seguinte. 

 

 
Os obxectivos específicos a conseguir con este Plan de Atención a Diversidade 

son os seguintes: 

1. Facilitar ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ACNEAE) 

unha resposta adecuada e de calidade que lle permita acadar o maior 

desenvolvemento persoal e social. 

2. Clarificar as responsabilidades de cada un dos profesionais do equipo educativo 

nun contexto de cooperación. 

3. Planificar propostas educativas diversificadas de organización, procedementos, 

metodoloxía e avaliación adaptadas as necesidades de cada alumno/a. 
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4. Tomar as decisións e adoptar as medidas que optimicen a acción educativa e 
que respondan ás necesidades do alumnado e contribúan á consecución das 
competencias e dos obxectivos/estándares deprendizaxe das diferentes etapas 
e ensinanzas. 

5. Deseñar e poñer en práctica accións preventivas e de detección temperá, 
buscando un tratamento educativo personalizado e adaptado á realidade de 
cada alumna e de cada alumno.Desenvolver medidas e actuacións de tipo 
curricular, relacional e organizativo para promover a convivencia, a non 
discriminación e o respecto polas diferenzas. 

6. Optimizar a organización e coordinación dos recursos do centro para atender e 
dar resposta ás necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con 
necesidade específica de apoio educativo ebuscar así eficacia nas accións 
deseñadas. 

7. Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o profesorado. 

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

9. Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e 
innovación, así como o intercambio de experiencias no ámbito da atención á 
diversidade. 

10. Adoptar, no ámbito da súa autonomía, cantas outras actuacións favorezan a 
atención á diversidade do alumnado, contando, cando cumpra, coa 
correspondente autorización. 

 
ALUMNADO CON MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO CURSO 

2018/2019 
 

NECESIDADE EDUCATIVA CURSO Nº Al. TOTAL/GRAO DE MINUSVALÍA 

TD / TDAH 1º ESO A 
  

1º ESO B 
 

1ºESO C 
 

2º ESO A 
 

2º ESO B 
 

2º ESO C 
 

2º ESO PMAR 
 

3º ESO A 
 

3º ESO B 
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3º ESO C 

  

3º ESO PMAR 1 varón 

4º ESO A 
 

4º ESO B 
 

4º ESO C 
 

 
1º BACH A 

  

 
1º BACH B 

 

 
1º BACH C 

 

DISCAPACIDADE 

INTELECTUAL 

   

TEA 3º ESO 1(Varón) 
 

TEL 3º ESO 1(Varón) 
 

ALUMNADO 

ESTRANXEIRO 

   

ATENDIDOS S.S.S.S. 
   

HIPOACUSIA 

 
BILATERAL 

3º ESO 1(Varón) 
 

DISLEXIA 4º ESO 1(Varón) 
 

TRASTORNO DA 

APRENDIZAXE 

LECTOESCRITURA 

   

ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

1º ESO 1(Varón) 

 
2 (Mull.) 

 

3º ESO 1(Varón) 
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5. DESENVOLVEMENTO DO PAD 
 

O desenvolvemento do PAD contemplará as seguintes fases: 
 

- Reflexión e repaso da información obtida ata o momento. Datos que se 

recollen de varias fontes: da memoria de final do curso anterior, da 

documentación dos/as titores/as nos seus pertinentes informes e no caso 

do novo alumnado de primeiro curso do Centro Adscrito da reunión mantida 

cos profesores/titores de Primaria que se soe celebrar no mes de xullo. 

- Avaliación Inicial. Teranse en conta os rexistros e propostas da avaliación 

final do curso anterior, así como os novos datos obtidos ata o momento 

polo novo Equipo Docente. 

- Reunión de todo o Equipo Educativo, onde se acordarán os criterios e 

prioridades de intervención. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dentro destas pódense sinalar: 
 

 Asesorar nas directrices para o desenvolvemento e mellora dos procesos 
E-A: Técnicas de Traballo intelectual, Organización e planificación do 
estudio, aprender a aprender, ... dentro do PAT. 

 Asesorar ós departamentos didácticos sobre criterios e técnicas de 
avaliación, aspectos metodolóxicos, atención á diversidade ... 

 Elaboración de programas / plans de intervención preventivos e de 
desenvolvemento. 

 Contribuír a realizar unha avaliación inicial do alumnado que inclúa 
aspectos persoais dos/as alumnos/as, e a valoración das súas 
capacidades e intereses; permitindo así, que permitan detectar alumnos 
de risco, utilizando para elo e como alternativa, reunións periódicas cos 
titores e se fose o caso co resto do equipo docente. 

 

Os pasos a seguir serán: 
 

1.- Analizar a información aportada polo Equipo Docente do curso anterior, así 

como, a documentación presentada polos/as alumnos/as para ver se nela consta 

algún tipo de referencia a programas de reforzo ou medidas de atención á 

diversidade. Se fora o caso, buscar toda a información que sobre eles poida haber 

nos Centros de procedencia. Se neses centros hai Departamento de Orientación a 

relación será máis fácil e frutífera. 

2.- Solicitar dos Centros dos que proceden os/as alumnos/as os Informes 

Individualizados de Avaliación. 

3.- Asistir a Avaliación Inicial en Outubro para, reunidos tódolos profesores 

contrastar toda a información que sobre o alumnado se poida ter: 
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 Informes de avaliación. 
 Posibles informes doutros Departamentos de Orientación. 
 Datos das probas psicométricas aplicadas. 
 Informes dos profesores de cada materia. 
 Análise de producións. 
 ... 

Desta reunión de avaliación inicial sairán toda unha serie de alumnos/as con 
problemáticas específicas. Para cada un deles o Departamento, xunto co equipo 
docente, a profesora de Pedagoxía Terapéutica, e outros profesionais implicados, 
deberá preparar un plan de actuación axeitado a cada situación e necesidade. 

 
DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

O IES MGB da Estrada conta coas seguintes Medidas de Atención á 

Diversidade. 

A) MEDIDAS ORDINARIAS 

As medidas ordinarias de atención á diversidade son todas aquelas que 
faciliten a adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración signficativa dos seus 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural e as 
características do alumnado. Teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas en 
comopetencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos 
e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos 
obxectivos e competencias establecidas. 

No noso centro as medidas ordinarias de atención a diversidade que se 

levan a cabo son: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 
espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.Os 
distintos departamentos didácticos terán en conta as características particulares do 
contexto. 

c) Adaptación dos tempos, instrumentos e/ou procedementos 

metodolóxicos e de avaliación. É consellable levar a cabo unha revisión dos 
instrumentos, estratexias e criterios metodolóxicos e  de avaliación tendo en conta, 
sobre todo, as posibles necesidades específicas de apoio educativo que se poidan 
presentar no centro (con necesidade de adaptar os instrumentos de avaliación ou 
a metodoloxía, por exemplo, co probas orais ou aumentando o tempo destas). En 
canto ao procedemento específico de detección e valoración de necesidades, 
cando o equipo docente dun alumno/a detecte dificultades que non se resolvan a 
través das medidas ordinarias, a través da persoa titora derivará o caso ao 
departamento de orientación, comunicando á familia a necesidade da realización 
dunha avaliación psicopedagóxica. 

d) Programas de recuperación ou atención a alumnos con materias 
pendentes: os departamentos didácticos marcarán as directrices para o 
seguimento e avaliación de materias pendentes. Estas directrices figurarán na 
programación anual dos distintos departamentos. Este alumnado poderá estar 
exento de cursar a materia de lingua estranxeira segundo o recollido na Circular 
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8/2009 que regula algunhas medidas de atención á diversidade na ESO. 
 

e) Medidas de asistencia/reforzo educativo proporcionadas polo 
profesor/a de materia e/ou profesor titor/a no seu grupo directa ou indirectamente 
ou coa axuda e asesoramento da especialista de Pedagoxía terapéutica e a 
Orientadora. 

Son medidas que o propio profesorado deseña e aplica con aqueles alumnos 

e alumnas que teñen certas dificultades de seguimento da programación diaria, ben 

por exceso ou por defecto (traballos específicos de recuperación, traballos de 

ampliación, ...). 

O reforzo afecta aos elementos non prescritivos do currículo (organización da 
aula, metodoloxía, instrumentos de avaliación,…). 

Segundo a Circular 8/2009 pola que se regulan algunhas medidas de atención 
á diversidade para o alumnado de ESO, e a Orde do 23 de xuño de 2011, pola que 
se regula a xornada de traballo do persoal funcionario docente, o profesorado con 
dispoñibilidade horaria levará a cabo os reforzos que sexan necesarios para dar 
resposta ás necesidades, características ou motivacións do seu alumnado. 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que 
afecta a elementos non prescriptivos do currículum, é dicir, a secuencia de 
contidos, as formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, ós 
agrupamentos de alumnos e todo aquilo incluido dentro do ámbito da metodoloxía. 
As medidas de R.E. non suporán necesariamente medidas extraordinarias nin 
necesitarán de autorización para ser levadas a cabo. 

 

 Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de 

elementos non prescritivos do currículum poden seguir o proceso ordinario de 

ensino-aprendizaxe. 

 O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e polo 

profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa 

colaboración, se é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non poderá 

substituir en ningún caso a actuación habitual do profesor. 

 As medidas de RE serán elaboradas polo profesorado titor ou polo 
profesorado de área co coñecemento do titor/a, podendo solicitar 
asesoramento do Departamento de Orientación e/ou da profesora de apoio. 

 O/a titor/a e ou o profesor/a que as aplique debe comunicarllo ao equipo 
directivo e ás familias. Farase constar no Documento Individual de Reforzo 
Educativo así como nas actas de avaliación e na información dos Boletíns de 
avaliación ás familias. 

 Debe constar como RE no expediente e historial académico do alumno/a. 

 Haberá que realizar un seguimento da evolución do/a alumno/a 
periodicamente para corrixir posibles desaxustes, alúmenos trimestralmente 
nas sesións de avaliación. 

 

Modalidades do Reforzo Educativo: 
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Segundo as características do alumnado e seguindo o que se establece en 
cada Departamento nas súas Programacións, podemos establecer varias 
modalidades de Reforzo Educativo: 

 Reforzo educativo sen apoio: Medidas que o propio profesor/a deseña 
e aplica con aqueles alumnos/as que teñen certas dificultades de seguimento da 
programación. 

 
- Programas de reforzo educativo. 

 
- Programas de recuperación. 

 
- Programas específicos personalizados: Programas de desenvolvemento 

do currículo ordinario nos que se establecen as condicións básicas para a 
consecución dos obxectivos da etapa, a través de metodoloxías específicas, e/ou 
diferente organización de contidos 

f) Programa de habilidades sociais: é elaborado polo DO e revisado cada curso 
académico para traballar co alumnado, de maneira proactiva e tamén o que xa e 
presente condutas disruptivas. 

g) A acción titorial, que permite garantir o seguimiento sistemático do alumnado 
para previr e detectar dificultades en todos os ámbitos, escolar, persoal e social 
co fin de dar resposta ás necesidades individuais. 

No Plan de Acción Titorial do centro inclúense as actuacións específicas 
para o alumnado con necesídades específica de atención educativa e as súas 
familias. 

h) Programas de enriquecemento curricular: terán como prioridade promover o 
desenvolvemento pleno e equilibrado das capacidades contempladas nos 
obxectivos xerais/estádares de aprendizaxe dos/as alumnos/as AACC. Tales 
modificacións, axustes diácticos, metodoloxías e/ou organizativas serán: 

- Gradación de actividades segundo o nivelde complexidade. 
- Propostas de traballo interdisciplinares que esixan a conexión entre conceptos e 

procedimentos de distintas áreas. 
- Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e individuais. 
- Profundización en contidos procedimentais. 
- Agrupamentos flexibles, no marco do grupo-clase e con outras clases, para 

determinados contidos ou actividades. 
- Plantexamentos de Proxectos de traballo. 
- Planificación de actividades que fomenten a creatividad e o pensamento 

diverxente. 
- Introducción de técnicas de búsqueda e tratamento da información. 
- Adaptación de recursos e materiais didácticos. 
- Adecuación dos procedimentos e instrumentos de avaliación. 

 
B) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

As medidas extraordinarias de atención á diversidade son todas a aquelas 
dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con NEAE que 
poden requirir modificación significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios 
esenciais no ámbito organizativo, así como de ser o caso, nos elementos de acceso 
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ao currículo ou na modalidade de escolarización. 

Aplicarase unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultares 
estas insuficientes. 

Dun xeito xenérico deberase tender á solución dos problemas dentro do 
mesmo grupo con reforzo deseñado e levado adiante polo profesorado do grupo. Ás 
veces, e de maneira extraordinaria, será necesario o apoio, nos casos máis 
extremos, realizando unha avaliación psicopedagóxica previa e proporcionándolles a 
estes alumnos/as unha axuda externa sacándoos da aula ordinaria durante algunhas 
horas á semana. 

Cando se vexa que o alumno/a é incapaz de seguir a marcha do grupo, a 
pesar do programa de reforzo, será preciso elaborar conxuntamente cos/coas 
profesores/as e Departamentos correspondentes unha resposta educativa axeitada 
ás necesidades e posibilidades dos/as alumnos/as implicados/as. Nesa resposta 
deberanse indicar aqueles aspectos que se modifican (obxectivos, contidos e 
criterios de avaliación) e o sistema de atención que se propón para levar adiante esa 
adaptación (tempos dentro e fóra da aula, dentro da aula coa axuda do profesor de 
PT, etc.). Todo este proceso deberá facerse en contacto coa familia, que debe estar 
implicada e vela como algo favorecedor para o seu fillo/a. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización 
da Inspección Educativa. 

Son medidas extraordinarias: 

a) Exención dunha segunda lingua estranxeira, para o alumnado 
que presenta dificultades de caracter lingüístico.(Resolución do 15 xullo de 
2016; art. 6). 

De forma xeral o alumnado que inicie a etapa da educación secundaria 
obrigatoria deberá cursar a segunda lingua estranxeira (francés). Non 
obstante, para aqueles alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe 
poderase solicitar a exención da segunda lingua estranxeira. Neste caso 
serán obxecto desta medida: 

O alumnado procedente da etapa de primaria que conte co informe do 
titor/a correspondente que así o aconselle. 
O alumnado escolarizado en 1º e 2º curso de ESO que presente 
dificultades de aprendizaxe, principalmente nas áreas instrumentais 
(lingua castelá, lingua galega e matemáticas). 

 
Nesta mesma liña, tal e como se recolle na Resolución do 20 de xullo de 

2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia, o alumnado dos cursos primeiro e segundo que 
presente dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas 
materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursar a materia de Segunda Lingua 
Estranxeira. 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 Orientación, no cal se fará 
explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus documentos de avaliación figurará 
coa mención de exento/a. 
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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. 

b) Adaptación curricular significativa (Orde do 6 de outubro de 1995; 
DOG 07/11/1995), proposta para o alumnado que presenta un desfase de máis 
dun ciclo ou dous cursos e que afecte á maioría das áreas ou materias: As 
adaptacións curriculares que modifican os elementos de acceso e/ou 
preceptivos do currículo, dirixidas ao alumnado que presenta necesidades 
educativas derivadas de discapacidade ou graves trastornos de conduta; as 
dificultades específicas de aprendizaxe; altas capacidades intelectuais; 
incorporación tardía ao sistema educativo ou aquelas derivadas de condicións 
persoais e sociais desfavorables. A adaptación curricular permitirá adecuar e 
adaptar o currículo ordinario a un alumno ou alumna ou a un grupo, 
priorizando, substituíndo, modificando ou eliminando algúns aspectos 
prescriptivos curriculares para facilitar o desenvolvemento das competencias 
básicas. 

A elaboración dunha A.C. é a consecuencia final dun proceso de decisións no 
que intentouse previamente atopar solucións en niveis menos específicos, mais 
normalizados, é dicir unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención 
educativa. 

Adaptacións curriculares son as modificacións dun o mais elementos do 
currículo, como son os obxectivos , os contidos e os criterios de avaliación, para 
atender ás necesidades educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha 
determinada dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. 

O referente de toda A.C. serán os obxectivos xerais/estádares de Aprendizaxe 
no P.C. para cada nivel. 

Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinta do 
que curse o alumno obxecto da A.C. 

Decidirase a conveniencia de facer unha A.C. para un/a alumno/a determinado, 

unha vez esgotadas as medidas ordinarias de intervención educative, permanencia 
dun ano máis no mesmo nivel, reforzo educativo,… 

As Adaptacións Curriculares necesitarán autorización da inspección educativa 
correspondente. 

 Serán elementos do currículo susceptibles de modificacións os obxectivos , 
que poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados, 
se é o caso; os contidos que tamén poderán ser modificados, complementados e 
mesmo suprimidos; e  os criterios de avaliación, que poderán adaptados 
complementados, modificados e mesmo suprimidos. 

 Estarán dirixidos a alumnos e alumnas que por diversas razóns educativas, 
sociais, culturais, por padecer déficit de calquera orden ou por posuír cualidades 
excepcionais, non poden seguir o proceso ordinario de ensino- aprendizaxe sen 
medidas de modificación esencial do currículo de referencia. 

 O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor ou 
profesora que imparte a área ou materia ó/á alumno/a, co asesoramento do 
responsable da orientación educativa do centro e, se é o caso de calquera outro 
profesional que participe na atención ó devandito alumno. 

 Terán a duración mínima dun curso. 
 

 O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do posible, nas 
accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 
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Proceso de elaboración : 
 

- Para levar a cabo unha Adaptación Currícular en calquera das áreas ou 
materias do currículo, realizarase unha avaliación diagnóstica inicial na que se 
recollerán os datos relevantes sobre a situación socio- familiar do/a alumno/a e 
sobre o seu proceso de aprendizaxe, aportados tanto polo equipo educativo 
responsable do/a alumno/a, como pola orientadora do centro ou calquera outro 
profesional que estea participando na atención ó devandito alumno/a. 

-   Deberanse sinalar os seguintes datos: 
   Competencias adquiridas e necesidades educativas respecto do 

currículo de referencia. 
   Obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe adaptados. 
   Recursos humanos e materiais a empregar. 
   Planificación do seguimento (persoas que interveñen, horas de apoio, 

rendemento do alumno/a). 

- O centro realizará unha reunión coordinada pola xefa de estudos á que 
asistirá a orientadora, ó/a titor/a , os profesores/as que imparten as áreas ou 
materias que se consideran obxecto da A.C. Nesta reunión decidirase a 
pertinencia da Adaptación Curricular, así como aqueles elementos do currículo que 
, se é o caso, deberán ser modificados. 

- Elaborarase a adaptación do currículo de referencia nas áreas ou 
materias acordadas. 

- A avaliación inicial/diagnóstica, o documento de adaptación curricular e o 
informe do Servicio da Inspección educativa formarán parte do expediente do 
alumno ou alumna e terán carácter confidencial. 

- A avaliación destes alumnos/as realizarase tendo en conta os criterios 
de avaliación da ACs. O profesor/a que realice a ACs elaborará un informe ao final 
de curso do progreso realizado polo alumno/a o cal formará parte da AC e que 
será coñecido pola familia. Trimestralmente informarase á familia. 
Conformidade da familia: unha vez recompilados todos os datos e plasmados no 
documento de ACS, o director do centro enviará a proposta de adaptación á 
Inspección educativa, que remitirá resposta xustificada aprobando ou 
desestimando dita proposta. 

  Avaliación e rexistro: para a avaliación do alumnado con ACS teremos en conta 
que os criterios de avaliación e promoción non serán os do curso/etapa no que 
está escolarizado como establecía a Orde do 6 de outubro de 1995, senón os 
recollidos na propia adaptación (aspecto recollido no Decreto que establece o 
currículo da educación secundaria). 

Revisión: 

As ACs revisaranse periódicamente (trimestralmente), polo menos unha vez 
ao remate de cada curso. As posibles modificacións só requerirán unha nova 
autorización no caso de que se produzan en referencia ós obxectivos e ós 
criterios de avaliación do ciclo sobre o que se elabora a AC. 
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c) Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica: 
As intervencións específicas que sexan precisas por parte da profesora 

especialista de pedagoxía terapéutica serán propostas e deseñadas polo 
departamento de orientación, do que forman parte, en colaboración co profesor/a 
titor/a do grupo ao que pertence o/a alumno/a. Tales actuacións levaranse a cabo 
normalmente dentro da aula, xunto do resto do alumnado dese grupo, e poderán 
levarse fóra dela en casos que estean debidamente previstos nas adaptacións 
curriculares e/ou cando a intervención sexa moi específica,  durante un tempo que 
non excederá a terceira parte da xornada escolar. 

A coordinación desas actuacións, xunto coas do resto do profesorado, tendo 
en conta as programacións de aula, realizaraa á xefatura de estudos do centro. 

 
Así o apoio desta especialista tamén se poderá dar ao profesorado nas aulas ou 
fora delas nos casos en que sexa necesaria unha atención máis individualizada. Os 
apoios realizaranse fundamentalmente nas áreas instrumentais básicas (linguas e 
matemáticas), priorizando un apoio de calidade a un de cantidade. 

No tócante á selección do alumnado cabe sinalar que recibirán apoio aqueles 
alumnos/as que presenten un desfase curricular, precisen de reeducación 
pedagóxica e se considere que só coa atención personalizada do profesor/a dentro 
do grupo clase non vai ser suficiente para que progrese adecuadamente. Este 
reforzo terá carácter provisional e poderá ser revertido cando o equipo docente, co 
asesoramento do departamento de orientación e a conformidade do equipo 
directivo considere que o/a alumno/a pode seguir con normalidade o seu proceso 
de aprendizaxe. 

Os pais/nais dos alumnos/as susceptibles deste apoio serán informados, 
polos titores/as e o departamento de orientación, das medidas que se van a 
adoptar e dos obxectivos que se pretenden acadar. O departamento de orientación 
colaborará no asesoramento sobre a resposta educativa destes alumnos/as. 

Os horarios de atención ao alumnado con necesidade de apoio educativo 
realizaranse a comezos do curso escolar e na súa confección participarán a 
xefatura de estudos, a xefatura do departamento de orientación e a especialista en 
PT, tendo sempre en conta que a atención na aula de apoio non supere un terzo 
da xornada escolar do alumno/a, tal e como establece a Orde do 27 de 
decembro de 2002. 

No caso dos horarios do alumnado de apoio , éste será deseñado tendo en 
conta o horario xeral do Centro, o número de alumnos/as e a dispoñibilidade da 
PT. O tempo de atención concretarase tendo en conta as pautas e o informe do 
DO, e será coordinado todo o proceso pola Xefa de Estudos. 

d) Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (Decreto 
86/2015) son grupos que cunha metodoloxía específica, unha organización de 
contidos e materias do currículo diferente á xeral e unha axeitada elección de 
optativas, poderá configurar un currículo que amplíe o máis posible as súas 
opcións de futuro, incluso mais alá das actuais expectativas de determinado 
alumnado. Unha maior individualización do ensino no grupo, pode permitir un 
mellor aproveitamento do esforzo desenvolvido polo alumno/a, que o que 
permitiría nun grupo ordinario. 

e) Aplicación do protocolo TDAH . A recente reforma educativa, 
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nunha clara aposta polo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional 
de cada quen, incorpora, por primeira vez con rango de lei, o alumnado con TDAH 
entre o considerado con necesidade específica de apoio educativo. Isto comporta 
que se trata dun alumnado que é preciso identificar, e ao que hai que prover dos 
adecuados recursos e estratexias para acadar os obxectivos das distintas 
ensinanzas. 

Segundo este PROTOCOLO da Xunta, se existe algunha orixe /sospeita de 
manifestacións TDAH no ámbito Educativo independentemente de cal sexa a fonte 
(familia, profesor/a de materia, titor/a ou orientadora) e que supoñan repercusións 
negativas no funcionamento do mesmo; faise necesaria a intervención (punto 5.3). 

 
PROCEDEMENTO A SEGUIR. 

1. Solicitude da demanda de intervención do DO . 
2. Autorización de Avaliación Psicopedagóxica por parte da familia. 
3. Entrega por parte do DO á familia dos Cuestionarios pertinentes para a súa 

cumplimentación. 
4. Entrega por parte do DO ao profesorado dos Cuestionarios pertinentes para 

a súa cumplimentación. 
5. Exploración Psicopedagóxica. 
6. Elaboración do Informe Psicopedagóxico (Adxuntando informe do esecialista 

SERGAS). 
7. Reunión co Equipo Docente para a información e adopción de MADs. 
8. Comunicación á familia. 

 
 

f) Protocolo de para a prevención e control do absentismo escolar.(Xunta de 

Galicia, 2014) 

Coa finalidade de establecer unhas pautas comúns de actuación fronte ao 
absentismo escolar, séguese o Protocolo para a prevención e o control do 
absentismo escolar en Galicia, que ten un carácter básico e de referencia, de 
xeito que cada centro educativo, dentro da súa competencia e autonomía, pode 

adaptalo á súa realidade. Recollido no NOF do noso centro. 

 
 

g) Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e 
ciberacoso escolar .(Xunta de Galicia, 2015). 

O fenómeno denominado acoso escolar, maltrato entre iguais ou bullying 
atopámolo presente en toda a historia, aínda que nos últimos anos adquire maior 
interese e relevancia social. As interaccións e relacións entre iguais inciden no 
desenvolvemento social dos nenos e adolescentes, pero non sempre estas 
relacións son de carácter positivo. Recollido no NOF do noso centro. 

 
h) Protocolo de atención educativa domiciliaria.(Xunta de Galicia). 

 
 O obxecto deste documento é proporcionar un marco de referencia que facilite una 
resposta educativa axeitada ao alumnado que non poida asistir con regularidade ao centro 
docente no que está escolarizado por un período prolongado, por prescrición médica, debido a 
enfermidade ou lesión. 
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i) Protocolo de tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do 
autismo (TEA). 

A atención á diversidade nunha escola inclusiva puxo en valor a individualización 
do proceso de ensino-aprendizaxe, que debe adaptarse ás distintas realidades das 
alumnas e dos alumnos do sistema educativo: ás súas potencialidades, ao seu 
desenvolvemento, aos seus ritmos, aos seus estilos e ás súas particulares formas de 
ser e de aprender. E isto cobra especial significado cando se trata do alumnado con 
trastorno do espectro do autismo(TEA), non tanto para recoñecer que ese alumnado 
existe, senón para abordar o seu proceso educativo de forma singular. 

 

 
j) Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito 
educativo. (Xunta de Galicia) 

Este Protocolo enmárcase dentro do Plan de Prevención do suicidio en Galicia, 
en cuxa elaboración participou activamente a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, desde unha visión global multidisciplinar e interinstitucional 
desta problemática. Este modelo de actuación pretende ser un marco global 
orientativo que cada centro educativo poderá adaptar e contextualizar á súa 
realidade e características concretas para elaborar o seu plan de prevención, 
detección e intervención do risco suicida, que debería formar parte do Plan de 
Convivencia. 

 

 
7. TEMPORALIZACIÓN 

 
Fitos mais sobresaíntes 

 

 No derradeiro trimestre do curso, a través de reunións que o 
departamento de orientación organiza coa orientadora do centro adscrito, 
recollese información sobre o alumnado de nova incorporación do curso seguinte 
(alumnado con adaptación curricular, alumnado que vai a precisara reforzo, etc). 

No mes de setembro a xefa do departamento de orientación en 
colaboración coa profesora de pedagoxía terapéutica revisan os informes finais de 
todo o alumnado de nova incorporación, así como do alumnado que recibiu algún 
tipo de medida de atención á diversidade o curso anterior. 

 

 
 Mes de setembro e outubro: análise da documentación e posterior 

avaliación Inicial 
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Despois da análise e da avaliación Inicial cada titor/a cumprimenta a 
documentación pertinente na que figura o alumnado con NEE xa diagnosticados e 
os que pola súa problemática precisen dun estudo Orientador.( Modelo ANEXO I) 

 Mes de outubro: comezo das avaliacións pedagóxicas, programas de 
traballo, adecuación dos horarios de atención ás necesidades do alumnado, 
cumprimentación de protocolos, … 

A orientadora, unha vez analizadas as necesidades, inicia o estudo e 
diagnóstico do alumnado proposto e con dificultades . Posteriormente revisará os 
xa diagnosticados. No obstante, as posibles novas solicitudes de estudo sempre 
están abertas. 

 Final de trimestre: revisión de rendementos (avaliacións) e 
modificacións de programas e de horarios de atención ás necesidades se é o 
caso. 

 

 Final de curso: revisión de rendementos, propostas para o seguinte 
curso e cumprimentación de documentos. 

 

 
*** O alumnado que se matricule no Centro unha vez iniciado o curso e 

manifesten algún tipo de problemas, serán atendidos coa prioridade que o seu 
problema esixa. 

8. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN/DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS, 
TEMPOS E RECURSOS E APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

Á hora de levar a cabo as diversas medidas que recolle o presente plan, 
teremos en conta que se lles dará gran importancia sempre ás medidas ordinarias e 
preventivas, de carácter normalizador, e que só se terán en conta medidas 
extraordinarias cando, esgotadas as anteriores, sexan a alternativa máis axeitada. 

De forma xeral, as medidas de atención á diversidade priorizarán a atención 
do alumnado: 

    Con necesidade específica de apoio educativo permanente 

(discapacidade física, psíquica ou sensorial, trastornos xeneralizados do 
desenvolvemento, TDAH, dislexia, altas capacidades…). 
Alumnado con importante desfase curricular (enfermidade, absentismo, 
incorporación tardía...). 

Alumnado con problemas de aprendizaxe nas áreas instrumentais básicas 
(lectoescritura, cálculo, razoamento). 
Alumnado con problemas de conduta. 

 …. 
 

Nos dous primeiros supostos será precisa a intervención do profesorado 
especialista PT , ademais da avaliación da orientadora ou de profesionais externos 
(servizos médicos, servizos sociais … ). Así mesmo, a atención á diversidade deberá 
contar cunha dotación adecuada de recursos, tanto materiais como humanos ou 
persoais, contando co profesorado especialista preciso. 
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A avaliación inicial será o medio idóneo para a detección e derivación das 
necesidades educativas do alumnado e a formulación de propostas para a súa 
atención. 

Puntos máis importantes: 
 

1. Será pilar importante para a incorporación ao programa de reforzo que o alumno 
ou a alumna manifeste interese e motivación cara as tarefas escolares. 

 
2. Exames de avaliacións finais como referencia. Ao inicio do curso tomarase como 

base para a selección de alumnado para as clases de reforzo, ata a Avaliación 

Inicial, os Informes de Avaliación Final realizados o curso anterior polos titores/as 

de 6º, se se trata de alumnado que ven de Educación Primaria, e de 1º e 2º de 

ESO para repetidores e alumnado de 1º e 2º. No caso de alumnado que estivo 

recibindo MADs, deberá recollerse nos informes finais de avaliación o grado de 

aproveitamento, con especial atención entre alumnado que vaia a repetir 1º para 

telo en conta o ano seguinte, a hora de estudar a conveniencia ou non de seguir 

ofertándoas.Por elo, cumpre recordar ás Xuntas de Avaliación, tanto do IES 

como do Centro adscrito, a importancia de especificar, cando proceda, as 

recomendacións de MADs para o curso seguinte nas redaccións dos Informes de 

Avaliación Final. (Consensuado o modelo de informe de final do curso na reunión 

de coordinación coa orientadora  e Xefa de  Estudos do  CEIP “Perez Viondi” 

/11/04/2018) 

3. Nas avaliacións iniciais acordarase a conveniencia de continuar coa selección 

realizada ao inicio de curso ou a súa modificación, tanto para eliminar alumnado, 

como para aumentalo. 

4. Todo o alumnado de primaria que non teña un informe que recomende o 

programa MADS e non veña coas áreas instrumentais suspensas, cursará a 2ª 

lingua estranxeira. Na avaliación inicial acordarase se continúan en 2ª lingua 

estranxeira ou se deben acudir a reforzo. 

 

 
Criterios de organización dos recursos persoais: 
 É fundamental a coordinación titor/a – orientadora - profesorado de apoio. 
 O horario dos apoios será consensuado entre o departamento de orientación 

e a xefatura de estudos xunto coa profesora especialista PT. 
 O primeiro reforzo educativo é o que imparte o profesor/a de cada materia, de 

ser preciso, na aula ordinaria. Despois, habería reforzos por parte doutro 
profesorado con dispoñibilidade horaria e a maior concreción sería o apoio da 
especialista en PT. 

 
Criterios dos recursos materiais: 

 Os materiais a empregar están intimamente relacionados coas actividades e a 
metodoloxía que levamos a cabo. 

 Á hora de seleccionar materiais didácticos debemos ter en conta que sexan 
contidos ben estruturados e, na medida do posible, motivadores. 
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 Ademais dos materiais impresos é aconsellable empregar outro tipo de 
recursos, como os que podemos atopar a través de internet, para traballar cos 
ordenadores, ou con outros medios audiovisuais que teñan un compoñente 
altamente motivador para o alumnado. 

 
Criterios de distribución de espazos e tempos: 

 Priorizaranse os apoios dentro da aula. Fóra desta traballaranse aspectos 
relacionados con necesidades concretas e máis específicas. 

 As horas de apoio coincidirán co horario das materias a reforzar. 
 Procurarase a inclusión do alumnado que reciba apoio nas materias que 

favorezan a súa socialización (Ed. Física, Valores Éticos, Ed. Plástica e 
Visual, Música). 

Identificación das necesidades educativas 

No derradeiro trimestre do curso, a través da reunión trimestral que o 

departamento de orientación organiza coa orientadora do centro adscrito, recolle 

información sobre o alumnado de nova incorporación do curso seguinte (alumnado 

con adaptación curricular, alumnado que vai a precisara reforzo, etc). 

No mes de setembro a xefa do departamento de orientación en colaboración 

coa profesora de pedagoxía terapéutica revisan os informes finais de todo o 

alumnado de nova incorporación, así como do alumnado que recibiu algún tipo de 

medida de atención á diversidade o curso anterior. 

 

 
Determinación dos criterios nas adaptacións curriculares 

As adaptacións curriculares precisarán a autorización da inspección educativa 

correspondente. 

As condicións de realización no noso centro serán as seguintes: 
 

 Terán unha duración por curso, agás no caso do alumno/a repetidor/a que 
non acade os seus obxectivos. 

 O alumnado con adaptación curricular será obxecto de atención educativa por 
parte da profesora de pedagoxía terapéutica na aula de apoio, tendo 
prioridade a atención nas áreas instrumentais (Linguas e Matemáticas). O 
horario de cada alumno/a dependerá da organización das necesidades 
educativas detectadas cada curso académico. 

 O seu desenvolvemento realizarase integrado, na medida do posible, nas 
accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia. 

 A avaliación diagnóstica, o documento de adaptación curricular e o informe do 
servizo da inspección educativa formarán parte do expediente do alumno ou 
da alumna e terán carácter confidencial. 

 A adaptación curricular reflectirase como AC (adaptación curricular) no 
expediente académico do alumno ou alumna e no informe aos pais ou 
responsables legais. 

 As adaptacións curriculares revisaranse periodicamente, polo menos unha 
vez ó remate de cada curso. As posibles modificacións só requirirán unha 
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nova autorización no caso de que se produzan en referencia ós obxectivos e 
ós criterios de avaliación do curso sobre o que se elaborara a adaptación. 

 

Determinación dos criterios da aula de apoio 

 

Para o alumnado que acuda á aula de apoio teranse en conta os seguintes criterios: 

-Nivel competencial 

-Curso no que está escolarizado/a 

Os agrupamentos serán de pequenos grupos ou atención individualizada, co fin de 
que a resposta educativa sexa efectiva. 

Aqueles alumnos que por falta de dispoñibilidade horaria, física ou de integración 
completa non podan ser atendidos directamente, apoiaráselles indirectamente, 
proporcionándolles axuda aos seus profesores/as en canto a material, metodoloxía e 
orientacións para a súa atención, se fose necesario. 

Os agrupamentos estarán abertos á posible incorporación ou supresión do 
alumnado. 

 

 
Determinación dos criterios na actuación do alumnado con TDAH 

 
 

Realizouse por parte do departamento de orientación un resumo das medidas a 

adoptar o profesorado ante estes casos (Resumo do PROTOCOLO DA XUNTA). 

 Ao principio dos cursos escolares entregaranse novamente a todo o claustro. 

 

Determinación dos criterios nos Programas de Mellora da Aprendizaxe e o 

Rendemento 

Poderán incorporarse a este programa o alumnado que se atope nalgunha das 

seguintes situacións: 

a) alumnos/as que repetisen cando menos un curso en calquera etapa e que, 
logo de cursado 1ºESO, non estean en condicións de promoción ao 
segundo curso. 

b) alumnos/as que logo de cursar o 2º curso non estean en condicións de 
promoción ao 3º. 

c) Excepcionalmente, alumnos/as que cursando 3º ESO, non estean en 
condicións de promoción a 4º (repetir terceiro curso). 

O programa desenvolverase ao longo dos cursos segundo e terceiro nos dous 

primeiros supostos, ou só en terceiro curso no terceiro caso. 
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Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non 

superarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de 

cinco. 

CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS 
EN RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO. 

 

Actuacións dos profesionais en relación ao Reforzo educativo 

O profesor/a que imparte a materia na que o alumno necesita a medida de reforzo 

deberá: 

 Identificar e valorar de maneira coidadosa e precisa as necesidades do 
alumno para posteriormente elaborar as medidas que considere 
oportunas. 

 Comunicar ditas medidas ao titor/a do alumno/a. 

 Reflectir no expediente académico do alumno estas medidas como reforzo 
educativo (RE) ademais de facelas constar cun comentario no 
corresponde informe ás familias. 
 

O titor/a do alumno/a deberá: 
 

 Comunicar ditas medidas ao equipo directivo e a familia do 
alumno/alumna. 
 

A orientadora poderá asesorar e facilitar, en caso necesario, o 

desenvolvemento das medidas oportunas. 

 

 
Actuacións dos profesionais en relación cos Programas de Mellora da 

aprendizaxe e o rendemento 

- O equipo docente,realizada a avaliación extraordinaria, realizará unha 
proposta razoada do alumnado que podería incorporarse ao programa para a 
mellora da aprendizaxe e do rendemento. 

- O profesorado titor concretará nun informe individualizado a proposta do 
equipo docente, en que constará a competencia curricular do alumno ou da 
alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as 
medidas de atención á diversidade aplicadas e os motivos polos que o equipo 
docente considera a conveniencia de que o alumno ou a alumna se integre 
nun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Ese informe 
trasladarase á xefatura do Departamento de Orientación. 

- A orientadora, realizará unha avaliación psicopedagóxica a cada un dos 
alumnos e das alumnas propostos/as polo equipo docente para incorporar ao 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. No informe 
correspondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as 
conclusións das reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnado 
menor de idade, cos pais, as nais ou titores/as legais de cada alumno e 
alumna, para lles formular a conveniencia da súa incorporación a un 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Deixarase constancia 
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escrita da opinión dos pais, as nais ou titores/as legais respecto da proposta 
formulada. 

- Unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, que exerce a súa 
presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación 
e o/a titor/a do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a 
opinión, de ser o caso, do pai, a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha 
proposta ao/á director/a sobre a incorporación ao programa de mellora da 
aprendizaxe e do rendemento. 

- O director do centro elevará a proposta de autorización sobre a incorporación 
do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento ao 
servizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude achegaráselle a 
relación de alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir 
cada un dos ámbitos do programa. 

- O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización 
expresa para o desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e 
do rendemento que cumpran os requisitos establecidos, e que será 
comunicada aos centros escolares antes do comezo do curso 

 

Actuacións dos profesionais en relación as adaptacións curriculares. 
 
 

 O xefe de estudos organizará e coordinará unha reunión á que asistirán o 

titor, os profesores que imparten as áreas que se consideran obxecto de 
adaptación curricular e os profesionais que participaron na avaliación 
diagnóstica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adaptación 
curricular, así como aqueles elementos do currículum que, se é o caso, 
deberán ser modificados. 

 A orientadora do centro informará ás familias da decisión adoptada e 

pedirá a súa autorización para levala a cabo. 

 O profesor ou profesora que imparte a área ou materia realizará o 

deseño da adaptación curricular do alumno/a, coa colaboración do 
departamento didáctico e co asesoramento do responsable da orientación 
educativa do centro. 

 A orientadora realizará o informe psicopedagóxico do alumno/a. 

 A profesora de pedagoxía terapéutica organizará a atención educativa 

na aula de apoio para este alumnado e coordinarase co profesor/a da área 
ou materia obxecto de adaptación.Nestes casos a profesora de 
pedagoxía terapéutica realizará unha avaliación da competencia 
curricular do alumnado nas áreas instrumentais nas primeiras 
semanas de inicio do curso escolar. Na reunión de coñecemento das 
necesidades educativas no centro darase a coñecer o resultado desta 
valoración. 

 A directora do centro enviará a proposta de adaptación curricular ó 

correspondente servizo provincial de inspección 

 O inspector de zona emitirá informe favorable ou non. 

 As familias dos alumnos ou alumnas que sigan algunha adaptación 
curricular recibirán a información pertinente das decisións adoptadas sobre 
a mesma. No caso de desacordo poderán reclamar perante o director ou 
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directora do centro e, de persistir na súa desconformidade, perante o 
servizo de inspección correspondente, que deberá resolver. 

 

Actuacións dos profesionais na aula de apoio 

A especialista en pedagoxía terapéutica deberá: 
 

 Axudar á xefa do departamento de orientación na revisións dos 
expedientes académicos do alumnado de nova incorporación ao centro, ao 
principio de curso. 

 Colaborar na organización do seu horario e atención ao alumnado con 
necesidades educativas especiais, xunto coa xefa do departamento de 
orientación e o profesor titor do alumno/a. 

 Realizar unha avaliación inicial, acompañada dun informe de valoración, 
de cada alumno/a que acuda a aula de apoio ao inicio de curso. Este 
documento aportará información relevante na toma de decisión de 
adaptación curricular. 

 Coordinarse co profesorado titor e co profesorado das distintas áreas 
obxecto de adaptación curricular. 

 Realizar un informe final de valoración dos logros acadados polo 
alumnado obxecto de atención educativa. 

 
9. MECANISMOS DE COLABORACIÓN E COORDINACIÓN 

 

A tarefa educativa debe ser un traballo compartido entre todos os implicados 
no proceso educativo. É moi importante establecer e levar a cabo mecanismos para 
a súa coordinación, tanto a nivel de centro como a un nivel máis externo, en relación 
coas familias ou outros organismos cos que poidamos colaborar en determinadas 
ocasións. 

A nivel de centro teremos en conta: 

   Equipo directivo, para as cuestión de tipo organizativo e, sobre todo, a 

xefatura de estudos como órgano coordinador da liña pedagóxica do 
centro. 

   CCP, como órgano colexiado para a coordinación pedagóxica. 
   DO, como departamento de asesoramento e información en todo o 

relativo a atención á diversidade. 
   Titores/as, como profesionais máis achegados ao alumnado na súa labor 

de orientación e titoría. 
   Equipos docentes en xeral na súa labor co alumnado. 

No ámbito de atención á diversidade é fundamental a coordinación e colaboración 

de toda a comunidade educativa, que se desenvolverá principalmente a través de: 

- A comisión de coordinación pedagóxica que marcará as pautas de actuación 
deste plan, e se reunirá, alúmenos unha vez ao trimestre. 
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- A coordinación entre o profesorado e o titor/a do grupo, responsable este 
último da mediación do alumnado cos demais membros da comunidade 
educativa. O intercambio de información entre estes axentes debe ser fluído e 
facilitador. 

- A coordinación entre o profesorado titor e o departamento de orientación, 
aportando este último o asesoramento necesario para facilitar o 
desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe. 

- A coordinación da profesora especialista en pedagoxía terapéutica co 
profesorado titor e o resto de profesorado, facendo e posibilitando que as 
actuacións levadas a cabo dende a aula de apoio teñan a súa continuidade 
no grupo ordinario. 

- A coordinación do centro co centro adscrito, levada principalmente a través da 
coordinación dos departamentos de orientación que con carácter trimestral 
reúnense para intercambiar información. Ademais estableceuse un modelo 
de recollida de información que se facilita ao noso centro ao remate do 
curso (transición primaria-secundaria) 

 
 

 
Canles de colaboración coas nais, pais ou titores legais: 

 

- Reunión inicial de curso para tomar contacto cos pais/nais ou titores legais 
dos alumnos/as que chegan por primeira vez ó centro. Estes son recibidos 
tanto polo Equipo Directivo coma polo Departamento de Orientación, 
presentándolles información específica para achegalos ó centro, informando 
de aspectos xerais da marcha do curso, presentando aos titores e horario de 
atención a pais e nais de alumnos e dos obxectivos e funcións do 
Departamento de Orientación. 

- Dita reunión tamén se produce coas familias do alumnado xa integrado no 
centro para inaugura-lo novo curso escolar. 

- Mediante a acción titorial as relacións coas familias establécense mediante: 
o A realización dunha reunión conxunta cos pais dos seus alumnos/as, 

no primeiro mes de curso, para informar dos aspectos académicos e 
organizativos que sexan do seu interese. A devandita reunión poderase 
facer xunto cos titores e pais do mesmo curso ou nivel se así se 
decide. 

o Recibir aos pais ou titores legais dos alumnos/as na hora que, para tal 
fin, se reflicte no seu horario. O titor procurará que os pais manifesten 
con tempo a intención de manter a entrevista para poder recadar a 
información pertinente. 

o Notificar aos alumnos, pais ou titores dos mesmos cantas observacións 
sexan necesarias, tanto académicas como persoais ou disciplinarias e 
mantelos informados das faltas de orde e de calquera sanción que se 
acorde. 

o A creación dunha serie de documentos que sirvan como canle de 
comunicación entre o centro e as familias. 

 
 

- Establecemento dun horario específico para a atención das familias por parte 
do Departamento de Orientación como medio de intercambio de información e 
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asesoramento sobre o proceso educativo e relacional do seus fillos , e, 
ademais tamén existe a posibilidade de que os mesmos asistan calquera día 
avisando con anticipación no teléfono do Centro. De estimarse necesario, 
tamén poderían acudir sen cita previa. 

- Dende o Departamento de Orientación: 
o Realización de reunións cos pais de cada grupo de alumnos/as. 
o Organización de charlas, visitas e documentos informativos para 

favorecer o paso do CEIP ó IES do alumnado de 6º curso incluíndo 
nestas actuacións ás familias. 

o Organización de charlas, visitas e documentos informativos para 
favorecer o paso do IES a outros niveis e institucións. 

 
 

Canles de colaboración con diferentes servizos externos ao 

centro 

 

A colaboración co Concello realízase mediante: 

o A participación do representante do mesmo no Consello Escolar, e 
ademais realízase a través de iniciativas de interese común que poidan 
xurdir entrámbalas dúas institucións. 

o A colaboración cos Servizos Sociais do Concello, co CIM, co 
departamento de Sanidade,… (educadora familiar e traballadoras 
sociais) no seguimento do alumnado con situacións sociofamiliares 
desfavorecidas, en coordinación cos profesores das áreas, titores e 
profesorado de apoio. Ademais existe a posibilidade de elaborar e 
implementar de xeito coordinado aquelas actividades e programas 
específicos que se consideren necesarios ou enriquecedores 
(Programa de Habilidades Sociais, Mediación escolar, Programa de 
prevención de riscos na rede, Programa de prevención da violencia de 
xénero,…). 

o En moitas ocasións nos coordinaremos en relación con outras 
intitucións como Servizos Médicos , Centro de Saúde, EOE,… 

 
 

10. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA 
 

A avaliación realizarase a finais de curso por parte do departamento de 

orientación, o cal realizará unha memoria-avaliación da implementación do plan e 

das modificacións introducidas, coas suxestións a considerar o curso seguinte. 

Nesta valoración terase en conta: 

- Os datos do profesorado dos diferentes cursos. 
- Os datos aportados pola especialista en pedagoxía terapéutica. 
- Os datos aportados polo equipo directivo. 
- Os datos aportados pola propia orientadora do centro. 
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Así ao comezo de cada curso e tendo en conta as reflexións contidas na 

memoria do final de curso anterior, revisaranse os contidos e introduciranse as 

modificacións pertinentes. 

A lo menos unha vez ao trimestre será avaliado o rendemento do alumnado 

incluído no programa e poderanse introducir os cambios que se estimen oportunos. 

Ao final de cada curso escolar valorarase o rendemento dos/as alumnos/as e a 

eficacia do dito programa establecido, e tamén se sinalarán posibles melloras. 

- Avaliación do proceso 
 

Realizarase unha análise cualitativa e cuantitativa do propio proceso PAD 

como tamén do seu alumnado. 

- Avaliación e seguimento 
 

Considerándoa como un diagnóstico do proceso educativo cunhas 

características específicas: fiabilidade, sistematización, flexibilidade,… 
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ANEXO I 
 

SOLICITUDE DE DEMANDA DE INTERVENCIÓN AO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

NOME DO PROFESOR/A TITOR/A:…………………………………………………………………………………………… 

DATA:........................ 

DATOS PERSOAIS  DO/A ALUMNO/A 

Nome e apelidos do/a alumno/a:........................................................................................ 

Data e lugar de nacemento:..........................................................Idade:............................. 

Enderezo:......................................................................................Tlfno:........................ ..... 

Membros da unidade familiar:............................................................................................. 

Nome do pai:....................................................Nome da nai:……….……………………………………... 

Número de irmáns :......................... Lugar que ocupa entre eles:......................................... 

Outros familiares cos que convive:....................................................................................... 

DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE 

( Datos relevantes ).............................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................ 

DATOS PSICOSOCIAIS 

Rasgos de personalidade e observación da conduta:............................................................. 

............................................................................................................................. ................ 

Relacións sociais (cos/as compañeiros/as, cos profesores/as )............................................... 

............................................................................................................................. ................ 

ESCOLARIDADE 

No presente curso está escolarizado en: 

Nivel:........................Curso:......................Grupo:....................... Etapa:............................. 

MEDIDAS TOMADAS 

............................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. 

MOTIVO FUNDAMENTAL DA DEMANDA 

............................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................................................... 
 

 
En……………………….a………….de ............ 20 

 
 

Asdo. 
 

O/A Profesor/a titor/A 
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SOLICITUDE DE DEMANDA DE INTERVENCIÓN AO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

PAI/NAI/TITOR/A LEGAL:……………………………….………………………………………………………………………… 

DATA:........................ 

DATOS PERSOAIS  DO/A ALUMNO/A 

Nome e apelidos do/a alumno/a:........................................................................................ 

Data e lugar de nacemento:..........................................................Idade:............................. 

Enderezo:......................................................................................Tlfno:........................ ..... 

Membros da unidade familiar:............................................................................................. 

Nome do pai:....................................................Nome da nai:……….……………………………………... 

Número de irmáns :......................... Lugar que ocupa entre eles:......................................... 

Outros familiares cos que convive:....................................................................................... 

DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE 

( Datos relevantes ).............................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................... ............. 

DATOS PSICOSOCIAIS 
Rasgos de personalidade e observación da conduta:............................................................. 

............................................................................................................................. ................ 

............................................................................................................................. ............... 

Relacións sociais (cos/as compañeiros/as, cos profesores/as )............................................... 

............................................................................................................................. ................ 

............................................................................................................................. ................. 

ESCOLARIDADE 

No presente curso está escolarizado en: 

Nivel:........................Curso:......................Grupo:....................... Etapa:............................. 

MOTIVO FUNDAMENTAL DA DEMANDA 

............................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 
 

 
En……………………….a………….de ............ 20 

 
 

Asdo. :………………………………………………………………….. 
 

Pai/Nai/Titor/a Legal 
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ANEXO II 
 
 
 

 
INFORME SOBRE AS MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO 

 

Segundo o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención 

á diversidade do alumnado, no seu artigo 32: 

“Enténdese por alumnado con necesidade específica de apoio educativo aquel que 

requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás 

ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas 

de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.” 

Art. 8.2: “Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou 

ensinanza, entre as medidas ordinarias de atención á diversidade inclúense: 

(…) 

g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

i) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.” 

Art. 9.3: “Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou 

ensinanza e da limitación dalgunha a ensinanzas ou etapas específicas, considéranse 

medidas extraordinarias de atención á diversidade, entre outras, as que seguen: 

(…) 

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e 

Linguaxe.” 

 

 

DATOS DO/A ALUMNO/A 
 

APELIDOS:       ……………………………………………………………………………... 

 
NOME:…………………………………………………………………………………… 

 
DATA DE NACEMENTO: …………………………CURSO:……………………….. 

 

AC: SI Non 
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AREAS:       ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……….. 
DATOS DAS MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO 

ÁREA/S NA/S QUE RECIBE ESTA MEDIDA: ……………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………….   DATA 
DE COMENZO: ………………………………………………………………….………… HORAS 
QUE VAI RECIBIR DE REFORZO: …………………………………………………… 

 

DENTRO DA AULA: Si 

FORA DA AULA: Si 

 

 

Non 

Non 
 

 
 

REFORZO COMBINADO DENTRO E FORA DA AULA: 

 
Si Cantas horas dentro e cantas fora da aula?.....………………………..…………… 

 
NON 

 
DATA DE REMATE DO REFORZO (No caso de non chegar ata fin de curso): 
……………………………………………………………………………………………..………… 

 

XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA( marcar unha ou varias) 
 
 

□ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe xeneralizadas. 
□ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe salientables e/ou desfase curricular 

na área lingüística. 
□ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe salientables e desfase curricular na 

área matemática. 
□ O alumno/a tivo/ten unha adaptación curricular. 
□ O alumno/a promociona por imperativo legal, permanece un ano máis no curso, e 

/ou recibe medidas de reforzo educativo 
□ A familia/ titores legais amosan conformidade coa proposta 
□ Outras:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
En A Estrada, a ......... de ........................ de 201 

 
Asdo. A familia Asdo.: Titor/a Asdo.:Profesor/a de área 

 
………………..…….. …………..……………. …………………………………. 

 
Asdo.PT 

 
 
 

…………………………. 
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ANEXO III 
 
 
 
 

 

MODELO DE INFORME PARA A EXENCIÓN DA SEGUNDA 

LINGUA ESTRANXEIRA 
 
 
 

Segundo a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a 

implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establecese no seu artigo 

6. Exención da segunda lingua estranxeira. 

 
“O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, 

poderá quedar exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira. 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 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” 
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ALUMNO/A: …………………………………………………………………...……….. 

 
CURSO/GRUPO: ……………………TITOR/A: …………………………………….. 

 
Xustificación da proposta: ( marcar unha ou varias) 

 
□ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe salientables e desfase curricular 

na área lingüística. 

□ O alumno/a tivo/ten unha adaptación curricular. 

 
□ O alumno/a amosa dificultades de aprendizaxe xeneralizadas 

 
□ O alumno/a promociona por imperativo legal, permanece un ano máis no curso, e 

/ou recibe medidas de reforzo educativo 

 
□ A familia/ titores legais amosan conformidade coa proposta 

 
□ Outras: .......................................................................................................... 

 
 
 
 

 
En A Estrada, a de de 201 

 
 

 
O titor/a ..................................................... A Xefa do Departamento de Orientación 

 
 
 
 
 
 

 
Asdo.: ........................................................ Asdo. : Pilar Méijome Blanco 
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ANEXO IV 
 

 

ACTA DE DECISIÓN AC 
 

Con data de ………… de …………………. de 2017 ás ………….. horas, en reunión 
coordinada pola Xefa de Estudos, coa asistencia do/a Titor/a, os/as profesores/as 
que imparten as áreas que se consideran obxecto de Adaptación Currricular, a 
Orientadora e a Profesora de Pedagoxía Terapéutica, 
DETERMINASE QUE, 
O/A   Alumno/a:   ………………………………………………………………………….. 
Teña adaptación curricular nas áreas de : ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….        
E para que así consten asinan a presente, 

 

 

Titor/a: Xefa de Estudos: Xefa do DO: Profesor/a de 
Matemáticas: 

    

Profesor/a Lingua 
Galega e Literatura: 

Profesor/a de 
Lingua Castelá e 
Literatura: 

Profesor/a de 
Xeografía e 
Historia: 

Profesor/a de 
Educación Plástica 
e Visual: 

    

Profesor/a de 
Bioloxía 

Profesor/a de 
Lingua Inglesa: 

Profesora de 
Pedagoxía 
Terapéutica: 
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ANEXO V 
 

CONFORMIDADE FAMILIA DA AC 

D/Dna………................................................................................................................ 
con DNI......................................................como pai/nai/titor/titora legal do/a 
alumno/a....................................................................................................................... 
escolarizado no IES Manuel García Barros de A Estrada. 

EXPÓN que 

 Son coñecedor/a das dificultades de aprendizaxe que presenta o/a meu/miña 
fillo/a 

 Fun informado/a das materias obxecto de adaptación para o/a meu/miña 
fillo/a para este curso (como medida extraordinaria) e que son as que a 
continuación se relatan: 

 ………………………………………………………………………………………… 
 Que entendo que esta medida permiten modificar e incluso suprimir 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación. E que polo tanto, os referentes 
de avaliación será os marcados na adaptación curricular, o que implica que 
aínda que se supere a adaptación non se supere a área ou materia do curso. 

 
Sendo coñecedor/a de todo o anteriormente exposto, 

 

 

FUN DEBIDAMENTE INFORMADO/A E AUTORIZO  

FUN DEBIDAMENTE INFORMADO /AE NON AUTORIZO  

 
 

 

Ao desenvolvemento desta medida de atención á diversidade. 

 
 
 

A Estrada a........................de ....................... de 2017 

 
 
 
 

Asdo: ....................................................... 

(Pai/Nai/titor/Titora Legal) 
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ANEXO VI 

 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE AC 

 
NOME: ………………………………………………………………………………………… 
CURSO:……………………………………………………………………………………….. 

 

………. AVALIACIÓN 

 

 
MATERIA: ……………………………. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO DE CONSECUCIÓN 

ACADADO EN PROCESO NON ACADADO 
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En A Estrada a ………………… de ................................... de 20…. 

 
 
 

 
Asdo:………………………………………. 

 
 
 

 
Prorfesor/a de materia adaptada 
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ANEXO VII 
 

 
AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA REALIZACIÓN DA 

AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

(Intervención do Departamento de Orientación) 
 

ALUMNO/A……………………………………………………………………………… 

DATA DE NACEMENTO…………………………… CURSO…………………… 

TITOR/A ………………………………………………………………………………… 

 

 
Don/Dona.......................................................................con D.N.I .......................... en 

calidade de pai/nai/ ou titor/a legal (sinale o que proceda), fun informado/a da 

conveniencia da realización dunha avaliación psicopedagóxica tal e como se 

recolle na Orde do 31 de outubro de 1996 (DOG 19/12/96) por parte do Xefa do 

Departamento de Orientación, co fin de avaliar as necesidades educativas que 

poida presentar o meu fillo/a e que permitan a posterior adopción das medidas de 

atención educativa. Teléfono da Familia: ........................................... 

Polo que, 

 

AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a da necesidade desta 

avaliación). 

 

NON AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a da necesidade 

desta avaliación). 

 

En ……………………… a …… de ............................ de 20…… 

 
 
 

O/A pai / nai ou titor/a legal 

 
 

Asdo  …………………………………… 
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ANEXO VIII 
 
 

 

AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

 

Don/Dona ................................................................................................. en calidade 

de pai/nai/ou titor/a legal do 

alumno/a .......................................................................................................... matriculado 

neste centro no curso............. da etapa de .................................... , fun debidamente 

informado/a das necesidades educativas que presenta o meu fillo/a 
 

Polo que AUTORIZO que : 

         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de pedagoxía 
terapéutica, fora da aula ordinaria, para o seu mellor desenvolvemento 

académico. 

         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de pedagoxía 
terapéutica dentro da aula ordinaria, para o seu mellor desenvolvemento 

académico. 

          Adaptación curricular 
 

Polo que NON AUTORIZO que : 

         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de pedagoxía 
terapéutica, fora da aula ordinaria, para o seu mellor desenvolvemento 

académico. 

         Reciba apoio educativo por parte do profesor/a de pedagoxía 
terapéutica dentro da aula ordinaria, para o seu mellor desenvolvemento 

académico. 

       Adaptación curricular 
 

 

O/A pai/nai, ou titor/a legal 

 
(sinatura)………………………………… 

 

 
En A Estrada a ………. de ……………….... de 20….. 
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ANEXO IX 
 

 
 

FOLLA DE PETICIÓN DE COPIA DO INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

 
1. DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A 

Nome      e      apelidos:……………………………………………..……………………………….. 

 
Data de nacemento: ………………………..……..             Curso:………………………………. 

 
Data  da   petición:  ………………………………………………………………..……………… 

 
2. PETICIÓN DA COPIA DO INFORME DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

O abaixo fírmante, 

 
D./Dna.             ………………….……………………………………………………………………….. 

como pai, nai ou titor/a legal do alumno/a ……………………………………………………….. 

 
SOLICITA 

 
Do Departamento de Orientación do IES Manuel García Barros, copia do informe da 

avaliación psicopedagóxica realizado a seu fillo/a no centro pola xefa do departamento de 

orientación do mesmo. 

Así mesmo, DECLARA que non existe impedimento legal algún que obstaculice este 

dereito e asina a presente . 

A Estrada, a ……………… de .............................. de 201 

 
 

 
Pai/Nai/Titor/a Legal 

 
 
 
 
 
 

Asdo.: .............................................................. 
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ANEXO X 
 

 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RECOLLIDA DO INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

 
 
 
 

D./Dna.    ...........................................................................................................con D.N.I 

.…………………… e pai/nai/titor legal do alumno/a 

………………………………………………………………………….,   escolarizado    no    curso 

………………………………………….., foime entregado unha copia do informe de avaliación 

psicopedagóxica, clasificado como documento CONFIDENCIAL, tras presentar as 

credenciais necesarias, cuxas fotocopias achéganse a este documento. 

 
 
 

En A Estrada a ………… de ................................. de 201 

 
 
 
 

 
A nai/pai ou titor/a legal A Xefa do Departamento de Orientación 

 
 
 
 

 
Asdo.: Asdo.: Pilar Méijome Blanco 
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ANEXO XI 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DOS PAIS E NAIS PARA ESTABLECER CONTACTO CON 

PROFESIONAIS EXTERNOS QUE ATENDEN AO ALUMNO/A. 

 
 
 
 
 

D./Dna.    …………………………………………………………………………………….   con    DNI 

………………..………………………… pai, nai ou titor/a legal do alumno/a 

……………………………………………………….escolarizado   no    curso   de ..................................... do 

IES Manuel García Barros, dou o meu consentimento para que o Departamento de Orientación 

desde Centro poida establecer contactos cos profesionais externos que atenden ao meu fillo/a e 

intercambien a información que consideren oportuna. 

 
 
 

En A Estrada, a …………… de ……………… de 20…. 

 
 
 
 

 
O pai, nai ou titor legal 

 
 
 
 

 
Asdo.:………………………………………….. 
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ANEXO XII 
 

AUTORIZACIÓN DOS PAIS E NAIS/TITORES LEGAIS PARA A INCORPORACIÓN 

DUN ALUMNO/A A UN PMAR 

D/Dna  ………………………………………………..........……………………….,   pai/nai/titor 

legal do/a alumno/a ……………………………………………..…………. e  o  propio  alumno/a, 

que cursou ............................ no IES Manuel García Barros. 

Ante a proposta do Equipo Educativo e da Xunta de Avaliación sobre a incorporación a un 

Programa de Mellora do Aprendizaxe e o Rendemento académico. 

MANIFESTAN QUE: 

 
Foron informados pola Xefa do Departamento de Orientación da situación escolar do seu fillo/a 

e da conveniencia da súa incorporación a un Programa de Mellora do Aprendizaxe e o 

Rendemento Académico, proposto polos axentes educativos coa finalidade de que poida cursar 4º 

da ESO por vía ordinaria a fin de obter o titulo de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, 

segundo se establece na normativa vixente (Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria, a Resolución do 27 de xullo de 2015, 

pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da 

educación secundaria obrigatoria e a Resolución do 15 de xullo de 2016¡¡¡¡¡, pola que se ditan 

instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria) para o vindeiro curso académico. 

 

E, para que así conste sinalo que: 

 
 Estou de acordo coa proposta. 

 Non estou de acordo coa proposta. 

En A Estrada, a de de 20…. 

 
O pai/nai/titor legal O alumno/a 

 
 

 
Asdo.: Asdo.: 
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ANEXO XIII 
 
 
 
 

 
 
 

 

Don/a: ……………………………………………………………......................, pai/nai/  do/a 

alumno/a      …………………………………………………………………………..     do      curso 

………………………….., grupo ………………………., con enderezo en 

………………………………………………………….…………………………………………….. 

 
 
 

EXPÓN: Que o/a seu/súa fillo/a presenta TDAH, e que así consta a nivel oficial e a nivel de 

Centro. 

 
 

 
SOLICITA: Que o seu/súa fillo/a sexa avaliado segundo o establecido no “Protocolo de 

consenso sobre TDAH…” da Xunta de Galicia e segundo os resultados acadados, lle sexan 

aplicadas as medidas educativas oportunas establecidas no mencionado protocolo. 

 
 

 
A Estrada, a ……………………….de ……………………. de …………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asdo:.................................................................................. 

 
 

 
Xefa do Departamento de Orientación do IES Manuel García Barros. 
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ANEXO XIX 
 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA APLICACIÓN 

 

PROTOCOLO TDAH  
 
 

(Intervención do Departamento de Orientación) 

 
ALUMNO/A……………………………………………………………………………… 

DATA DE  NACEMENTO……………………CURSO… ................................... TITOR/A 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Don/Dona...................................................................................................................... 
con D.N.I..........................................en calidade de pai/nai/ ou titor/a legal, fun 
informado/a da dinámica da aplicación do protocolo TDAH da Xunta, por parte do 
Xefa do Departamento de Orientación, co fin de acadar un axeitado 
desenvolvemento do/a meu/fillo/a afectado/a e minimizar as súas posibles 
repercusións negativas. 

Polo que, 

AUTORIZO(declaro que fun debidamente informado/a). 

NON AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a). 

 
En …………………………… a …… de …………………………… de 20…… 

 

 
A/O pai nai ou titor/a legal 

 
 
 

Asdo …………………………………… 
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ANEXO XX 
 
 

 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE RESPECTO AS AACC: 

 

Don/Dona ......................................................................................................... en 

calidade de pai/nai/ ou titor/a legal do/a alumno/a ….…..................................... 

………………………………………..…................................................            matriculado 

neste centro no curso …….............. da etapa de ......................................, fun 

informado/a das necesidades educativas que presenta o meu fillo/a 

 

 
Polo que : 

 
    ESTOU DE ACORDO 

 
    NON ESTOU DEACORDO 

 
 

Que sexa obxeto dun Programa de Enriquecemeto , para favorecer e/ou mellorar 

o desenvolvemento persoal do alumno/a. 

 
 
 
 
 

O/A pai/nai, ou titor/a legal 
 

(sinatura) 

 
 
 
 

 
En A Estrada a ………. de ……………….... de 20….. 
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ANEXO XI 

 
 

AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA INFORMAR 
AO EQUIPO DOCENTE 

 
ALUMNO/A……………………………………………………………….……………………DATA DE 

NACEMENTO……………………………CURSO…………………… 

TITOR/A ………………………...……………………………………………………… 

 

 
Don/Dona......................................................................................con D.N.I.............................en 

calidade de pai/nai/ ou titor/a legal (sinale o que proceda), fun informado/a da conveniencia da 
aportación dos datos do/a meu/miña fillo/a, co fin de atender ás posibles necesidades educativas 
que poida presentar e que permitan a posterior adopción das medidas de atención educativa. 
Teléfono da Familia: ........................................... 
 
 

Polo que, 

AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a da necesidade desta intervención). 

NON AUTORIZO (declaro que fun debidamente informado/a da necesidade desta 

intervención). 

 

En ……………………… a …… de …………………… de 20…… 

 

 
O/A pai / nai ou titor/a legal 

 
 

Asdo …………………………………… 
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ANEXO XII 

 

 

AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA APLICACIÓN 
 

PROTOCOLO DEA 
(PROTOCOLO DA XUNTA- C1230-2019) 

 

 
 

ALUMNO/A…………………………………………………………………….……… 

DATA DE NACEMENTO……………………………CURSO……………………… 

TITOR/A …………………………………………………………………………..…… 

 
Don/Dona.............................................................................................................con 
D.N.I.................................................en calidade de pai/nai/ ou titor/a legal, fun informado/a , por 
parte do Xefa do Departamento de Orientación, da dinámica da aplicación do Protocolo DEA da 
Xunta C1230-2019co fin de acadar un axeitado desenvolvemento do/a meu/fillo/a . 
 
 
 

Polo que, 

AUTORIZO(e declaro que fun debidamente informado/a). 

NON AUTORIZO (e declaro que fun debidamente informado/a). 

 

 
En …………………………… a …… de …………………………… de 20…… 

 

 
 
 
 

A/O pai nai ou titor/a legal 
 

 

 

Asdo …………………………………… 
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PROTOCOLO DEA 

Don/a: ………..…………………………………………………………....................... 
pai/nai/ do/a alumno/a ………………………………………………………………… 
do curso ………………………….. grupo ………………………. 
 

EXPÓN:  Que o/a seu/súa fillo/a presenta DEAs, e que así consta a nivel oficial e a nivel de Centro. 

SOLICITA: Que ao seu/súa fillo/a lle sexan aplicadas as medidas educativas oportunas 

establecidas no “Protocolo  de Intervención psicoeducativa DEA C1230-2019” da Xunta de Galicia . 

A Estrada, a ……………………….de ……………………. de …………… 

Asdo:.................................................................................. 

 

Xefa do Departamento de Orientación  do IES Manuel García Barros. 
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