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Atención á diversidade
A diversidade é unha realidade social e, como tal, tamén se dá no teu 
centro educativo. Tanto ti como cada un dos teus compañeiros e das 
túas compañeiras sodes diferentes. Para atender esa diversidade desde 
a óptica educativa e garantir a inclusión de todas as persoas é necesario 
dar resposta a diferentes características, potencialidades, motivacións, 
intereses, estilos e ritmos de aprendizaxe.

Que profesionais atenden esta diversidade no teu centro?

 O teu profesorado.

 O profesorado especialista en pedagoxía terapéutica, e en audición e linguaxe.

 O persoal coidador.

 O orientador ou a orientadora

 O equipo directivo

E ti, como podes contribuír na atención á diversidade dos teus compañeiros 
e das túas compañeiras?

 Acolléndoos ao chegaren ao centro.

 Axudándolles nas tarefas escolares.

 Incluíndoos no teu grupo de amigos co que compartes estudo e lecer.

 Respectando e valorando as súas diferenzas.

Quen é o alumnado con necesidade específica de apoio educativo?

É o alumnado con algunha das seguintes características:

 Algunha discapacidade ou algún trastorno grave de conduta.

 Dificultades específicas da aprendizaxe nas áreas de lectura, escritura, cálculo, etc.

 Altas capacidades intelectuais.

 Incorporación tardía ao sistema educativo, por proceder do estranxeiro ou 
por outras causas.

 Condicións persoais ou de historia escolar específicas.

Como sabemos cando un alumno ou alumna ten algunha destas necesida-
des?

O orientador ou a orientadora do centro recollen toda a información 
importante sobre o alumno ou a alumna achegada por profesionais do 
centro e pola familia, e realiza unha avaliación da súa situación 
(potencialidades, dificultades, etc.). Todo este proceso chámase avalia-
ción psicopedagóxia e os resultados conforman o informe psicopeda-
góxico, do que se desprende como prestar a atención educativa máis 
adecuada a cada caso.

Coñeces algunhas das medidas educativas para a atención á diversidade?

Existen moitas medidas ou formas de atender a diversidade do alumna-
do no centro. Algunhas delas son:

 Reforzos educativos.
 Desdobramento de grupos.
 Programas de recuperación.
 Adaptacións curriculares.
 Agrupamentos �exibles.
 Apoio do profesorado de pedagoxía terapéutica e de audición e linguaxe.
 Programas de diversi�cación curricular (PDC).
 Programas de cuali�cación profesional inicial (PCPI).

Se ti, nun determinado momento tes algunha dificultade e necesitas axuda, 
sabes a onde dirixirte no teu centro?

 Ao teu titor ou á túa titora.
 Ao orientador ou á orientadora do centro.

Máis información

 No departamento de orientación do teu centro.
 www.edu.xunta.es/web/diversidadeorientacion 


