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1.- INTRODUCIÓN  

A diversidade é unha realidade social e, polo tanto, unha realidade en cada 

centro educativo; realidade derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e 

cultural de cada alumna e de cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada 

profesional da educación, tamén das particularidades de cada centro e de cada 

comunidade educativa no seu conxunto. 

A resposta educativa a esta diversidade debe concretarse en cada un dos 

Proxectos Educativos, en cada unha das ensinanzas, na coordinación docente, na 

personalización da educación, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos 

familiares e sociais e en todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento persoal e 

social do alumnado. 

O presente Plan de atención á diversidade enmárcase no Decreto 229/2011, do 7 

de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. No artigo 10 deste Decreto defínese:  

 “ O Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento en que se articula a 

atención á diversidade a que se refire o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. Neste plan concretaranse todas as actuacións e medidas de 

atención á diversidade que un centro educativo deseña e desenvolve para adecuar a 

resposta educativa ás necesidades da totalidade do seu alumnado”. 

No marco deste decreto, no seu artigo 3, enténdese por atención á diversidade 

“o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta 

educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 

motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado”. 

 

2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

En liñas xerais, o IES Concepción Arenal está situado no centro da cidade de 

Ferrol, limítrofe co barrio da Magdalena. É un entorno urbano dotado cos servizos 

públicos básicos e cunha abundante oferta comercial. Nas proximidades do centro 

atópanse dotacións públicas sanitarias (Centro de Saúde Fontenla Maristany), culturais 

(Biblioteca Central) e administrativas (Edificio Administrativo da Xunta de Galicia).  
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Tamén están situadas nas proximidades a estación de autobuses e de tren da 

cidade. O nivel económico das familias é medio, medio-baixo e, nalgúns casos moi 

concretos, baixo ou moi baixo. 

En canto ao alumnado, na etapa de ESO a maioría dos alumnos e alumnas 

proceden dos centros adscritos: CEIP Recimil, CPR Ludy e CPR Belén. No Bacharelato 

o alumnado procede tanto do centro adscrito (CPR Compañía de María) como doutros 

centros educativos do propio concello de Ferrol e concellos limítrofes como Fene, 

Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño, etc. Isto é debido á gran oferta educativa que 

posúe xa que é o único centro da comarca que oferta o Bacharelato de Artes Plásticas e 

os Ciclos de FP de Operacións de Laboratorio e Química Ambiental. Tamén é o único 

centro que oferta formación para adultos en modalidade presencial. Inflúe tamén a 

proximidade ás estacións de autobús e ferrocarril. 

O IES Concepción Arenal é un centro de referencia na cidade e na súa contorna, 

por ser o máis antigo e tamén pola importante oferta educativa que ten. Na actualidade 

impártense as seguintes ensinanzas:  

 Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

 Bacharelato nas modalidades de: 

o Ciencias 

o Humanidades e Ciencias Sociais 

o Artes  

 Ciclos de Formación Profesional da Familia de Química:  

o Ciclo Medio de Operacións de Laboratorio  

o Ciclo Superior de Química Ambiental  

 Ensinanzas de Adultos  

o ESA I, II III e IV  

o Bacharelato de Ciencias  

o Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais  
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 Entendemos por alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

(NEAE) aquel alumnado 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, ao que a actual Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade 

educativa (LOMCE) que modifica parcialmente á Lei Orgánica 2/2006, de Educación 

(LOE) engade ao alumnado con TDAH. 

Neste marco, o presente Plan pretende ser un referente para ofrecer unha 

resposta educativa ao noso alumnado que compense as diferenzas individuais 

baseándonos nos principios de normalización e inclusión e desde a consideración da 

diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto da nosa comunidade 

educativa. 

3.- IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES 

A diversidade é unha realidade social e, polo tanto, unha realidade en cada 

centro educativo; realidade derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e 

cultural de cada alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada 

profesional da educación, tamén das particularidades de cada centro e de cada 

comunidade educativa no seu conxunto. 

A resposta educativa a esta diversidade debe concretarse no Plan Xeral de 

Atención á Diversidade que forma parte do Proxecto Educativo de cada centro  e que 

recolle as  medidas educativas coas que se pretende acadar o máximo desenvolvemento 

persoal, vocacional  e social do alumnado. 

O punto de partida para valorar a diversidade dos nosos alumnos e alumnas é a 

avaliación inicial. Entendemos que esta avaliación é un instrumento básico para a 

detección e identificación de necesidades académicas entre o alumnado do centro. 

Contribúe ao coñecemento dos alumnos/as por todo o profesorado que lle imparte 

docencia e posibilita a toma de decisións para a adaptación das programacións de aula e 

para a aplicación doutras medidas de atención á diversidade. Consiste en reunir toda a 

información do desenvolvemento académico do alumnado así como a avaliación dos 

coñecementos previos nas materias curriculares. Realízase ao inicio de curso, e deberá 

estar rematada antes do final do mes de Outubro. 
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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. 

- Reunións co equipo directivo.  

- Entrevistas co profesorado e especialmente cos titores e titoras.  

- Observación directa do centro e das súas características. 

- As avaliacións psicopedagóxicas do alumnado. 

Seguindo a Orde do do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que 

cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para 

a realización do ditame de escolarización enténdese por avaliación psicopedagóxica o 

proceso de recollida, análise e valoración da información relevante dos distintos 

elementos que interveñen no proceso de ensino-aprendizaxe, coa finalidade de 

identificar as necesidades educativas de determinados alumnos e alumnas que presentan 

ou poden presentar desaxustes no seu desenvolvemento persoal ou académico, e poder 

fundamentar as decisións respecto de aspectos tales como a modalidade de 

escolarización máis axeitada, a proposta de flexibilización do período de escolarización, 

a elaboración de adaptacións curriculares, a proposta de diversificacións do currículo, a 

determinación de recursos e apoios específicos complementarios, a orientación escolar e 

profesional e cantos outros aspectos que aqueles poidan precisar para progresar no 

desenvolvemento harmónico das súas capacidades.  

A realización de dita avaliación psicopedagóxica é responsabilidade da xefatura 

do Departamento de Orientación, tal e como queda lexislado no Decreto 120/1998 de 

23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia. Polo tanto, unha vez realizada a avaliación inicial, o 

Departamento de Orientación, recollerá todas as solicitudes de valoración 

psicopedagóxica por escrito dos titores/as e procederá á identificación das necesidades 

educativas que poida presentar o alumnado e poder fundamentar as correspondentes 

propostas e toma de decisións. 

Os resultados e conclusións da avaliación psicopedagóxica quedarán recollidos 

no informe psicopedagóxico onde deberá figurar a situación evolutiva e educativa da 

alumna/o, a concreción das súas necesidades, as orientacións curriculares, a proposta de 
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escolarización, as axudas necesarias, o procedemento para a revisión e/ou actualización 

do informe e cantas outras orientacións se consideren oportunas, tendo dereito as 

familias a recibir copia de dito informe psicopedagóxico, segundo o Decreto 229/2011. 

En dita avaliación de necesidades téñense en conta as diferentes NEAE que 

presenta o noso alumnado, neste sentido diferenciamos: 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiais (NEE): aquel que requira, 

por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados 

apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta. 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: alumnado que 

manifesta dificultades en áreas como a fala, a lectura, a escritura e as 

matemáticas (Fiuza, e Fernández, 2014). 

 Alumnado con altas capacidades intelectuais: alumnado no que se dan as 

seguintes características: unha capacidade intelectual moi superior á esperada 

para a súa idade, unha alta creatividade e un alto grao de motivación e 

perseveranza. 

 Alumnado de incorporación tardía (procedente do estranxeiro): a chegada 

de alumnado de orixe estranxeira á nosa Comunidade Autónoma unha vez 

iniciado o curso, require unha avaliación inicial inmediata das súas necesidades 

para unha resposta educativa axeitada. 

 Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo por condicións 

persoais ou de historia escolar: un alumno/a pode presentar necesidade 

específica de apoio educativo derivada de condicións persoais ou de historia 

escolar cando manifesta dificultades na evolución das súas aprendizaxes e na 

adquisición de obxectivos e competencias por motivos de saúde, por pertenza a 

determinados grupos sociais ou minorías étnicas, por situacións socioculturais 

desfavorables, por escolarización desaxustada ou pola combinación de varios 

dos motivos mencionados. Entre este alumnado podemos considerar: 

o Alumnado en situación de absentismo, abandono escolar temperán e/ou 

desescolarización. 
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o Alumnado que precisa atención educativa hospitalaria e/ou 

domiciliaria. 

o Alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal. 

o Alumnado sometido a medidas de protección e tutela. 

o Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso 

escolar. 

o Alumnado pertencente a familias itinerantes. 

o Atención educativa a xoves embarazadas. 

En liñas xerais, as dificultades máis salientables que atopamos no centro e ás que 

debemos darlle unha rápida e axeitada resposta son: 

- Existe un elevado número de alumnado nas aulas, o que dificulta a atención 

individualizada. 

- Hai alumnado con NEAE por presentar dificultades de aprendizaxe relacionadas 

con aspectos básicos de lectura, escritura e cálculo.  

- Presenza de alumnado con altas capacidades intelectuais. 

- Dáse un número significativo de alumnado diagnosticado de TDAH con e sen 

medicación, aos que debemos prestar especial atención.  

- Alumnado, sobre todo nos primeiros cursos da ESO, presenta problemas de 

conduta.  

- Temos alumnado na ESO con necesidades educativas especiais recoñecidas 

como discapacidade, de diversos tipos: motórico, sensorial ou psíquico, que 

precisan dunha atención máis individualizada. En diversos cursos da ESO e 

Bacharelato hai alumnado diagnosticado de TEA. 

- Aparece absentismo escolar en moitos casos debido a situacións de desvantaxe 

sociofamiliar.  

- Alumnado de incorporación tardía, procedente do estranxeiro, que chegan unha 

vez iniciado o curso e nalgúns casos con total descoñecemento das linguas 

oficiais de Galicia. 
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- Presenza de alumnado repetidor e alumnado con materias pendentes. Neste caso 

as necesidades máis salientables deste alumnado teñen que ver con:  

o Adquirir os contidos imprescindibles para o desenvolvemento das 

competencias clave en todas as materias, sobre todo nas materias 

instrumentais.   

o Potenciar o aprendizaxe significativo e o rendemento escolar deste tipo 

de alumnado mediante: 

 A adquisición de hábitos de organización, planificación escolar, 

así como de técnicas de estudo e técnicas de traballo intelectual. 

 Incrementar a motivación para o estudo, propoñendo formas de 

traballo eficaces. 

o Reforzar a súa autoestima persoal, escolar e social.  

o Mellorar a súa integración social no grupo e no centro, incrementando as 

súas competencias sociais 

o Facilitar a súa transición entre cursos e/ou etapas.  

4.- DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 

O obxectivo xeral desta planificación é dar resposta á diversidade do alumnado 

do IES Concepción Arenal, a través de distintas medidas que respondan as súas 

necesidades individuais e contribuír así á consecución das competencias clave e dos 

obxectivos da etapa na que se atopan. 

Para conseguilo, teremos en conta os seguintes obxectivos específicos: 

- Deseñar e poñer en práctica accións preventivas e de detección temperá de 

necesidades. 

- Planificar propostas educativas diversificadas de organización, procedementos, 

metodoloxía e avaliación adaptadas as necesidades de cada alumno/a.  

- Facilitar ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ANEAE) 

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

desenvolvemento persoal e social.  

- Clarificar as responsabilidades de cada un dos profesionais do equipo educativo 

nun contexto de cooperación.  

- Organizar e coordinar os recursos persoais e materiais do centro de cara a 

mellorar a eficacia das accións deseñadas. 
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- Potenciar e dinamizar a acción titorial e orientadora por parte de todo o 

profesorado. 

- Promover a implicación das familias no proceso educativo dos seus fillos/as. 

- Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e 

innovación así como no intercambio de experiencias no ámbito da atención á 

diversidade. 

Os obxectivos específicos que se terán en conta, en relación ao alumnado con NEAE 

son: 

- Ofrecer unha atención educativa personalizada que permita favorecer o 

desenvolvemento integral de todas as súas potencialidades. 

- Favorecer a autoestima do alumnado para un axeitado desenvolvemento persoal.  

- Facilitar os apoios e recursos necesarios que permitan favorecer o seu proceso de 

ensino-aprendizaxe, tendo en conta como referente o currículo ordinario así 

como a consecución dos obxectivos propostos nas súas Adaptacións 

Curriculares. 

- Partir do nivel de coñecementos do alumno/a, das súas necesidades e intereses 

para poder acadar aprendizaxes significativos e funcionais. 

- Favorecer as aprendizaxes básicas relativas as técnicas instrumentais básicas. 

5.- DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA 

A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo, 

seguindo as liñas indicadas no Decreto 229/2011, poden establecerse dúas vías de 

atención á diversidade: medidas ordinarias e medidas extraordinarias. Ademais, o 

presente Plan contempla actuacións, medidas e/ou programas a implementar en función 

das necesidades concretas de cada curso escolar. 

 

5.1 MEDIDAS ORDINARIAS 

Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás 

características do alumnado.  
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Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas en competencia 

curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de 

aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias 

establecidas nas diferentes ensinanzas. Partiremos sempre das medidas ordinarias e só 

unha vez esgotadas estas, ou de non ser suficientes, pasaríamos a outras medidas de 

carácter máis extraordinario. 

 Entre as medidas ordinarias de atención á diversidade coas que contamos 

atópanse: 

- Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 

espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado: 

trátase de medidas de tipo organizativo básicas que se poñen en marcha a nivel 

de centro e de aula, para o desenvolvemento da actividade educativa. 

- Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado: os 

distintos departamentos didácticos terán en conta as características particulares 

do noso alumnado. 

- Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

- Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación: é 

aconsellable levar a cabo unha revisión dos instrumentos, estratexias e criterios 

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, con 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 detectara 

dificultades que non se solventen 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. 

- Aulas de atención educativa e convivencia e actuacións destinadas á mellora 

da convivencia: dirixidas a atender ao alumnado que impida o normal 

desenvolvemento do traballo no grupo-clase por presentar condutas disruptivas. 

Non existe unha aula de convivencia fixa, organizouse en función da 
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dispoñibilidade de aulas libres, horas de atención na aula de convivencia que 

estea libre, custodiada con profesorado de garda. 

- Desdobramentos de grupos: distribución do alumnado dunha clase en dous 

grupos, en aulas diferentes e con profesorado diferente, para traballar 

determinadas materias. 

- Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria: son 

medidas que o propio profesorado deseña e se 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. 

- Programa de enriquecemento curricular: no caso da identificación dun 

alumno/a con altas capacidades, podemos por en marcha, ademais doutras 

medidas, un programa de enriquecemento curricular con metodoloxías e 

actividades que favorezan o máximo desenvolvemento desas capacidades. 

- Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas: no Decreto 86/2015 

establecese que “quen teña promoción sen superar todas as materias deberán 

matricularse das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo que 

estableza o equipo docente e deberán superar as avaliacións correspondentes 

aos devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en conta para 

os efectos de promoción previstos nos apartados anteriores”. 

- 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. 

- Programas específicos personalizados: segundo establece o Decreto 229/2011, 

no seu artigo 21: “promover o deseño e a aplicación de programas específicos 
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de atención á diversidade para aquel alumnado que presente dificultades de 

inserción e/ou adaptación escolar, coa finalidade de favorecer a súa integración 

no cetro e promover a adquisición dos obxectivos e das competencias da etapa 

mediante unha metodoloxía adaptada ás súas necesidades e intereses”.  

Na 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 indica que os 

programas específicos personalizados atenderán a:  

1. O alumnado repetidor de 1 ° e de 2° cursos seguirá un programa específico 

personalizado, orientado á superación das dificultades comunicadas polo seu 

profesorado titor do curso anterior no Informe de avaliación final. Este 

programa será elaborado polo departamento da área ou materia 

correspondente e deberá incluír actividades de aprendizaxe para realizar 

semanalmente. 2. Os programas específicos personalizados deberán 

contemplar, ademais, a posible incorporación do alumnado a un programa de 

reforzo de áreas instrumentais básicas ou de recuperación doutras áreas se 

estes programas forman parte da oferta do centro para a atención á 

diversidade. Cando un alumno ou alumna asista a un programa de reforzo 

nunha materia determinada poderá quedar eximido/a da realización do 

programa específico personalizado en dita área. 

Recollese tamén que todo o alumnado procedente do estranxeiro que se 

atope nunha situación de desfase curricular e/ou de descoñecemento de 

calquera das linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma deberá seguir 

un programa específico personalizado ata que o progreso na súa competencia 

curricular o aconselle. É responsabilidade do departamento que corresponda 

elaborar cada programa específico personalizado, en función das necesidades 

determinadas na avaliación inicial de cada alumno ou alumna. O seguimento 

do progreso do alumnado será responsabilidade do profesorado que imparte 

a materia no curso en que cada alumno ou alumna estea matriculado. 

- Exención da segunda lingua estranxeira: De forma xeral o alumnado que 

inicie a etapa da educación secundaria obrigatoria deberá cursar a segunda 

lingua estranxeira. Non obstante para aqueles alumnos/as que inicien dita etapa 
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presentando dificultades de aprendizaxe poderase solicitar a exención da 

segunda lingua estranxeira (Francés).  

- Programa de habilidades sociais: a elaborar dende o DO para traballar co 

alumnado que presente condutas disruptivas, segundo se recolle na Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no seu 

artigo 19: “O departamento de orientación de cada centro docente elaborará e 

desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que 

incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a 

súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un 

programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, como consecuencia 

da imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa 

temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. 

- Promoción da escolarización: Tal e como establece o citado Decreto 229/2011 

no artigo 21 é prioritario asegurar a permanencia do alumnado no sistema 

educativo e evitar situacións de absentismo, abandono escolar temperán ou 

desescolarización. Dende o centro difúndese e promóvese o uso do protocolo de 

absentismo elaborado pola consellería de educación e establécense as seguintes 

actuacións: 

o Control e rexistro diario da asistencia do alumnado. 

o Información á familia e intervención na detección de casos. 

o Traslado da información de situacións de absentismo a Inspección 

Educativa (Director/a do centro). 

Tomarase como guía de asesoramento o protocolo educativo para a prevención e o 

control do absentismo escolar publicado pola Consellería de Educación. 

 

5.2 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade, segundo 

recolle no artigo 9 o Decreto 229/2011 “todas aquelas dirixidas a dar resposta ás 

necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que poden 

requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios 

esenciais no ámbito organizativo. Aplicaranse una vez esgotadas as de carácter 

ordinario ou por resultaren estas insuficientes. Para a aplicación destas medidas 



 

 
 

14 
 

extraordinarias será necesaria a autorización da dirección do centro educativo, do 

servizo de Inspección educativa, da Xefatura territorial ou da Dirección xeral que 

corresponda”. 

Serán consideradas medidas extraordinarias as seguintes: 

a) Adaptacións Curriculares 

Para a aplicación desta medida seguirase o procedemento establecido na Orde 

do 6 de outubro de 1995. Implica a modificación dun ou de máis elementos 

prescriptivos 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 académica ou persoal como polas súas 

capacidades excepcionais (Orde do 28 de outubro de 1996). 

Será elaborada polo profesor/a que imparte a área ou materia na que o alumno/a 

precise da medida de adaptación, coa colaboración do departamento didáctico, co 

asesoramento do responsable da orientación educativa do centro e, se é o caso, de 

calquera outro profesional que participe na atención ao devandito alumno/a (profesor/a 

de Pedagoxía Terapéutica, especialista en Audición e Linguaxe, ...).   

Para a elaboración da AC deberán seguirse unha serie de pasos: 

a) Para levar a cabo a adaptación curricular en calquera das áreas ou materias do 

currículum, os centros deberán realizar unha avaliación diagnóstica na que se recollerán 

datos relevantes sobre a situación socio-familiar do alumno ou alumna e sobre o seu 

proceso de aprendizaxe, aportados tanto polo equipo educativo responsable do alumno 

ou alumna, como polo orientador/a do centro ou calquera outro profesional que estea 

participando na atención ao mencionado/a alumno/a. 

b) Os centros deberán realizar unha reunión coordinada por Xefatura de Estudos 

á que asistirán o titor/a, os/as profesores/as que imparten as áreas ou materias 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, no seu caso, deberán ser modificados. 

c) Unha vez decidido a conveniencia da AC, convócase á familia para 

comunicarlle a decisión.  

d) Elaborarase a adaptación do currículum de referencia nas áreas ou materias 

acordadas. 
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e) Os datos obtidos na avaliación diagnóstica reflectiranse nun documento de 

adaptación curricular (DIAC) no que se consignará a información relativa a: 

 Datos persoais do alumno ou da alumna. 

 Datos físicos e de saúde. 

 Datos psicosociais máis relevantes. 

 Datos da contorna sociofamiliar. 

 Datos da contorna escolar. 

 Datos pedagóxicos. 

 Profesionais participantes. 

f) Unha vez elaborado remítese ao servizo de Inspección Educativa, para a súa 

aprobación. 

g) 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. 

O alumnado susceptible da adaptación curricular será avaliado conforme aos 

criterios de avaliación, obxectivos e contidos elaborados especificamente segundo o 

caso, tentando que desenvolvan ao máximo as súas capacidades. En canto á promoción 

e titulación terase en conta o establecido no Decreto 86/2015 que establece o currículo 

de ESO e do Bacharelato en Galicia e o RD 562/2017 que establece as condicións para 

obter os títulos de  Graduado en ESO e Bacharelato. 

b) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en 

Audición e Linguaxe.  

Os apoios realizaranse fundamentalmente nas áreas instrumentais básicas: linguas e 

matemáticas.  Tendo sempre como referente os principios de inclusión e normalización, 

o profesorado especialista en pedagoxía terapéutica xunto co orientador/a establecerán o 

horario de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, así 

como as distintas modalidades; proposta que será presentada ao equipo educativo e a 

Xefatura de estudos  para a súa aprobación. 

Para o deseño desta atención teranse en conta os seguintes criterios prioritarios: 

1. Atenderase ao alumnado obxecto dunha Adaptación Curricular (AC). 

2. Aquel alumnado que así o aconselle o correspondente informe psicopedagóxico. 

3. Priorizaranse os apoios realizados no curso anterior e nos cursos 1º e 2º da ESO. 
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A proposta inicial do alumnado que conforma os agrupamentos de apoio estará 

suxeito a revisións e modificacións periódicas ao longo do curso en función da súa 

evolución e da posibilidade de novas incorporacións. A asistencia de algún alumno/a á 

apoio non poderá exceder o horario máximo establecido, sendo este dun terzo da 

xornada escolar. 

Os pais/nais dos alumnos/as susceptibles deste apoio serán informados polos 

titores/as e polo DO das medidas que se van a adoptar e dos obxectivos que se 

pretenden acadar.  

 

c) Flexibilización da duración do período de escolarización por necesidades 

educativas especiais ou por altas capacidades (Orde 27 de decembro de 

2002). 

Consiste en aumentar ou reducir, excepcionalmente, o tempo de permanencia na etapa 

respecto do establecido con carácter xeral, en función das necesidades educativas 

especiais ou das altas capacidades do alumnado respectivamente.  

A duración do período de escolarización do alumnado con necesidades educativas 

especiais nas etapas do ensino básico poderase modificar nos seguintes termos:  

 Educación infantil: excepcionalmente poderase aumentar nun ano respecto 

do disposto con carácter xeral. Nunca máis aló do ano natural no que se 

cumpran os 7 anos. 

 Educación primaria: excepcionalmente poderase aumentar nun ano respecto 

do disposto con carácter xeral. No caso de non ter permanecido un ano máis 

na educación infantil, poderase aumentar un segundo ano con carácter 

excepcional. Nunca máis aló do ano natural no que se cumpran os 15 anos. 

 Educación secundaria obrigatoria: poderase permanecer un ano respecto do 

disposto con carácter xeral. Nunca máis aló do ano natural no que se 

cumpran os 19 anos (en centros de educación especial sería ata os 21 anos).  

A duración do período de escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais 

poderá reducirse conforme ao determinado na orde do Orde do 28 de outubro de 1996  

polo que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do 

período de escolarización obrigatoria do alumnado con necesidades educativas  

asociadas a sobredotación intelectual. 
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Esta medida só será aplicable no ensino básico e a redución será dun máximo de dous 

anos. Esta redución máxima non se poderá aplicar na mesma etapa educativa e so é 

aconsellable se, tras a aplicación doutras medidas de atención menos excepcionais, o 

alumno ou alumna conta coa axeitada madurez emocional e social. 

As medidas de aceleración deben ir acompañadas doutras de atención á diversidade para 

que non se traduzan nun mero adianto de curso. Precisa obrigatoriamente dunha 

avaliación psicopedagóxica realizada polos correspondentes especialistas para que se 

materialice a flexibilización, xunto co correspondente ditame de escolarización no que 

se reflicte a opinión dos pais. 

Tomarase como guía de asesoramento o protocolo de altas capacidades publicado pola 

Consellería de Educación. 

 

d) Programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento (PMAR) 

O 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, no artigo 

20, recolle que “ os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe 

unha medida de atención á diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo 

curso da educación secundaria obrigatoria, segundo o procedemento establecido pola 

consellería con competencias en materia de educación.  

Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da 

organización de contidos, actividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes 

ás establecidas con carácter xeral, coa finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan 

cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria.  

Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. O 

equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a 

incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento dos/das 

alumnos/as que repetisen cando menos un curso en calquera etapa e que, logo de 

cursado o primeiro curso de educación secundaria obrigatoria, non estean en condicións 

de promoción ao segundo curso, ou que logo de cursar o segundo curso non estean en 

condicións de promoción ao terceiro.  
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O programa desenvolverase ao longo dos cursos segundo e terceiro no primeiro 

suposto, ou só en terceiro curso no segundo suposto. Os alumnos e as alumnas que, 

cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria, non estean en condicións 

de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse excepcionalmente a un programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir terceiro curso.  

Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e das 

materias e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e a 

adquisición das competencias que permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso ao 

finalizar o programa, e obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

Ademais, potenciarase a acción titorial como recurso educativo que poida contribuír dun 

xeito especial a emendar as dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades 

educativas do alumnado.  

A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da 

educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe avaliables. 

 

f) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, 

presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 

Será destinatario desta atención, de acordo co establecido no Decreto 229/2011, 

o alumnado que curse ensinanzas de réxime xeral en modalidade presencial en centros 

sostidos con fondos públicos que deba permanecer convalecente no domicilio, por 

prescrición médica, por un período de tempo superior a un mes. Igualmente, será 

obxecto desta atención o alumnado que padeza algunha enfermidade crónica que sexa a 

causa de faltas de asistencia ao centro de seis ou máis días continuados ao mes dentro 

dun período mínimo de seis meses. En todos os casos contarase co preceptivo informe 

médico. 

g) Grupos de adquisición das linguas. 

Na Orde de 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro, establecese que os grupos 

de adquisición das linguas son agrupamentos flexibles que teñen por finalidade, a través 

dunha atención individualizada, o impulso dunha formación inicial específica nas 
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linguas vehiculares de ensino, de maneira que se posibilite a súa plena incorporación 

nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope escolarizado. 

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

completamente ambas linguas oficiais de Galicia. 

 

h) Grupos de adaptación da competencia curricular. 

Na Orde de 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro, establecese que os grupos 

de adaptación da competencia curricular son agrupamentos flexibles que terán por 

finalidade, a través dunha atención individualizada, o progreso na súa competencia 

curricular, de maneira que se lle posibilite a plena incorporación nas actividades de 

aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope escolarizado. 

Esta medida estará dirixida, polo tanto, ao alumnado que presente un desfase 

curricular de dous ou máis cursos con respecto ao que lle correspondería pola súa idade. 

 

6.- DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E 

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS 

PROPOSTAS 

Para atender ao alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe adóptanse medidas 

tanto organizativas como curriculares: 

 Apoios educativos en horario lectivo: Os alumnos/as con necesidades 

específicas de apoio educativo reciben atención específica individualizada 

dentro ou fóra da aula por un especialista en pedagoxía terapéutica. Contarase 

coa colaboración do/a especialista en pedagoxía terapéutica na realización da 

avaliación inicial dos diferentes cursos da ESO, priorizando este apoio en 1º e 2º 

ESO e coa colaboración e coordinación da Xefatura do Departamento de 

Orientación para determinar a relación de alumnado a atender, necesidades 

educativas, programación do traballo a realizar con cada alumno/ así como o 

número de horas de atención 

 Reforzos educativos para atender as necesidades que lle poidan xurdir ao 

alumno/a nun momento determinado, ditos reforzos son unha medida ordinaria 
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que afecta a metodoloxía do profesor: secuenciación de contidos, tipo de 

actividades, formas e instrumentos de avaliación. 

En Educación Secundaria poderanse adoptar ademais: 

- Adaptacións curriculares: modificacións dun ou de máis elementos prescritivos 

do currículum, como son os obxectivos, os contidos, criterios de avaliación, 

estándares de aprendizaxe e competencias clave para atende-las necesidades 

educativas dun alumno ou alumna motivadas tanto por unha determinada 

dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. As adaptacións 

curriculares precisarán a autorización da inspección educativa correspondente. 

6.1 SELECCIÓN DO ALUMNADO DOS PROGRAMAS DE REFORZO 

Destinatarios: Alumnado de 1º e 2º da ESO que promocione por imperativo legal, 

repetidor ou que promocione con todas ou algunha das materias instrumentais sen 

superar (criterios xerais recollidos no punto 1.1. da instrución Quinta da circular 

8/2009). 

Para a selección do alumnado, a Xunta de Avaliación terán en conta os seguintes 

criterios: 

a. Que o alumno/a presente dificultades xeneralizadas de aprendizaxe nas áreas 

instrumentais. Pode ser en todas ou nalgunha.  

b. Que a dito alumno/a se lle aplicasen no presente curso escolar algunha das 

medidas de atención á diversidade na ESO (reforzo do profesorado dentro da 

aula, apoio na aula de pedagoxía terapéutica ou adaptación curricular das 

materias). Deberá existir constancia de que tales medidas foron aplicadas. 

c. Que dende o Departamento de Orientación se valore positivamente que a 

inclusión do alumno/a no programa de reforzo é a mellor medida para mellorar o 

seu rendemento académico.  

d. Que para o bo funcionamento do grupo este ten que ser o máis reducido posible.  

No caso do alumnado de nova incorporación ao noso centro, teranse en conta os 

informes remitidos dende o centro de procedencia. Na avaliación inicial e antes do 30 

de outubro, a xunta de avaliación fará unha proposta de incorporación deste alumnado 

aos programas de reforzo.  
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A decisión final da inclusión dos candidatos no programa de reforzo a tomará a 

correspondente Xunta de Avaliación escoitados o titor/a, o profesorado que imparte as 

materias instrumentais e o Departamento de Orientación. En caso de que o número de 

candidatos supere o desexado, priorizarase ao alumnado que non acode á aula de 

pedagoxía terapéutica, e que amosa interese e ten bo comportamento. 

 

6.2 EXENCIÓN DA SENGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: ALUMNADO 

DESTINATARIO E ACTUACIÓNS A DESENVOLVER NAS HORAS DE 

EXENCIÓN 

Poderán ser obxecto desta medida: 

o O alumnado procedente da etapa de primaria que conte co informe do 

titor/a correspondente que así o aconselle. 

o O alumnado escolarizado en 1º e 2º curso de ESO con Adaptación 

Curricular (AC). 

Ademais, segundo a Circular 8/2009, poderá estar exento de cursar a 2ª lingua 

estranxeira: 

o O alumnado de 1º curso que accedese á ESO por imperativo legal.  

o O alumnado que repita 1º curso.  

o Alumnado que promocione a 2º curso sen superar áreas instrumentais.  

o Alumnado que repita 2º curso. 

Tal e como se recolle na Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións para a implantación, no curso académico 2019/20, 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 
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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. 

 

6.3 PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O RENDEMENTO 

REQUISITOS DE INCORPORACIÓN 

Poderán incorporarse aos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento as 

alumnas e os alumnos nos que concorran as circunstancias recollidas na letra a) e se 

atopen nalgunha das situación recollidas na letra b).  

a) Circunstancias.  

Ter dificultades relevantes de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de aten-

ción á diversidade, sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das dificulta-

des de aprendizaxe detectadas, existir expectativas razoables de que coa incorporación 

ao programa poderán cursar o cuarto curso pola vía ordinaria.  

b) Situacións: 

Procedencia PMAR 2º e 3º 

1º ESO 

Alumnado que teña cursado por primeira vez o primeiro curso da ESO, 

tendo repetido en Primaria  e non está en condición de promocionar ao 

segundo curso da ESO. 

Alumnado que cursou por segunda vez o primeiro curso da ESO e non 

está en condicións de promocionar ao segundo curso da ESO 

 

Procedencia PMAR 3º 

2º ESO 

Alumnado que teña cursado por primeira vez o segundo curso da ESO e 

non está en condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO, tendo 

repetido en Primaria e/ou en primeiro curso da ESO 
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Alumnado que teña cursado por segunda vez o segundo curso da ESO, e 

non está en condicións de promocionar ao terceiro curso da ESO 

3º ESO (con 

carácter 

excepcional)  

Alumnado que teña cursado por primeira vez o terceiro curso da ESO e 

non está en condicións de promocionar ao cuarto curso da ESO, sen ter 

repetido ou tendo repetido unha vez na etapa. 

 

PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN 

1º) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta 

razoada do alumnado candidato. 

2º) Esa proposta concretarase nun informe individualizado, elaborado pola persoa 

titora, en que constará: 

 a competencia curricular en cada materia,  

 as dificultades de aprendizaxe presentadas 

 as medidas de atención á diversidade aplicadas 

 os motivos polos que o equipo docente considera a conveniencia de que o 

alumno/a se integre nun PMAR.  

Ese informe trasladarase á xefatura do departamento de Orientación.  

3º) A persoa que exerza a xefatura do departamento de Orientación realizará unha 

avaliación psicopedagóxica a cada un dos alumnos/as  propostos/ 

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 escrita da opinión dos pais, as nais ou titores/as legais respecto 

da proposta formulada.  
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4º) Posteriormente, 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/a 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.  

5º) Compete ao director ou á directora do centro docente elevar a proposta de autori-

zación 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.  

6º) 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 docentes antes 

do comezo do curso.  

ORGANIZACIÓN 

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.  

O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá 

os seguintes ámbitos 

- Ámbito lingüístico e social: aspectos básicos do currículo de  Lingua 

Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura , Xeografía e Historia (do 

segundo e terceiro curso)  

- Ámbito  científico e matemático: Aspectos básicos do currículo de 

Matemáticas e Física e Química do segundo curso e de Matemáticas 

orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, e Física e Química 

do terceiro curso. 

- Ámbito de linguas estranxeiras: Aspectos básicos do currículo da primeira 

Lingua Estranxeira. 
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- Titoría. 

 As materias do segundo e do terceiro curso de educación secundaria obrigatoria 

cursaraas o alumnado co seu grupo de referencia.  

O horario semanal dos ámbitos de coñecemento que compoñen o programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento, para cada un dos cursos, será o seguinte: 

a) Ámbito lingüístico e social: 9 horas. 

b) Ámbito científico e matemático: 8 horas. 

c) Ámbito de linguas estranxeiras: 3 horas. 

 

AVALIACIÓN 

O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de 

apoio que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a 

avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos 

departamentos implicados.  

PROMOCIÓN 

O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento 

promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o 

programa.  

Non obstante, poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos lin-

güístico e social e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas 

materias, e de maneira excepcional en tres, sempre que o equipo docente considere que 

o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

Para estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a consideración dunha materia.  

O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre 

que o equipo docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto 

curso da educación secundaria obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de 

graduado en educación secundaria obrigatoria.  
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Para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas, o alumnado que promocione a 

cuarto curso con materias ou co ámbito de linguas estranxeiras do programa pendentes, 

deberá seguir un programa de reforzo adaptado ás súas características e necesidades.  

7.- CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN 

RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO 

7.1 XUNTAS DE AVALIACIÓN 

 Avaliación inicial: realización formal desta xunta de avaliación arredor da quinta 

ou sexta semana de curso, coa finalidade de que o equipo docente intercambie 

impresións sobre o alumnado de nova incorporación e o alumnado que xa estaba 

matriculado no centro en anos anteriores, solicitarase información á dinámica 

grupal, ao nivel curricular e as necesidades educativas de do alumnado e 

adoptaranse as  medidas que se estimen oportunas para atender as necesidades 

dos alumnos e alumnas.  

 Avaliación trimestral: guiadas pola persoa titora de cada grupo na que se seguirá 

solicitando información sobre o grupo de alumnos/as, as necesidades educativas 

que poidan xurdir, a competencia curricular do alumnado e as medidas de 

atención a diversidade que sexan precisas.  

 Avaliación final: con constancia dos informes de avaliación final a cubrir polos 

titores/as e as recomendacións para o seguinte curso académico. 

 

Segundo o Decreto 86/2015, no seu artigo 23,  os titores/as deberán:  

“Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao 

pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, 

que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno 

ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, 

mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición 

das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Si considerase necesario, o 

consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás 

titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación 
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profesional básica. O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da 

alumna. 

 

7.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COS ALUMNOS/AS CON NECESIDADE 

ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

a)  Detección e derivación: 

 Detección de necesidades educativas por parte do profesorado. 

 Segundo se establece no Decreto 229/2011, no seu artigo 34: “Os servizos 

de Orientación deberán deseñar e elaborar os correspondentes protocolos de 

demanda de avaliación psicopedagóxica. Os procedementos para esa 

demanda daranse a coñecer á comunidade educativa.” 

 Proceso de avaliación psicopedagóxica que incluirá diferentes actuacións 

segundo o motivo da demanda.  

 

b) Avaliación psicopedagóxica (Orde do 31 de outubro de 1996): 

A avaliación psicopedagóxica, terá que contribuír á mellora da calidade da 

institución escolar e, en definitiva, das condicións educativas nas que se dean as 

situacións individuais, aínda que a avaliación psicopedagóxica se orixine a partir das 

necesidades particulares de determinados alumnos/as.  

A avaliación psicopedagóxica basearase no nivel acadado polo alumno/a en 

canto ós obxectivos e contidos de aprendizaxe, e especialmente na valoración das súas 

potencialidades e da interacción co profesor/a, cos seus compañeiros/as e cos materiais 

no contexto da aula e no centro escolar, así como co seu contorno sociofamiliar.  

Ademais será de carácter revisable, de xeito que se garanta mediante un 

seguimento periódico a modificación, se cumprise, das medidas propostas. 

No artigo 4 da Orde do 31 de outubro de 1996 establece o procedemento a 

seguir para realizar a avaliación psicopedagóxica: 

1. A avaliación psicopedagóxica constitúe un proceso de recollida de información 

acerca das características individuais do alumno e do seu contexto sociofamiliar 

e escolar que resulte relevante para axustar a resposta educativa ás súas 

necesidades. A avaliación psicopedagóxica deberá recoller os aspectos 

seguintes:  
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a) Características individuais do alumno/a: avaliaranse aspectos como as 

condicións persoais de discapacidade ou de sobredotación, antecedentes escolares 

dignos de ser sinalados, grao de motivación e intereses, nivel de competencia curricular 

acadado e estilos de aprendizaxe.  

b) Características do contexto sociofamiliar: analizaranse aquelas características 

da familia e do seu contorno social, cultural ou económico de interese para comprender 

mellor a situación actual do alumno, as expectativas dos pais e as posibilidades de 

cooperación no desenvolvemento do programa de atención educativa na propia familia.  

c) Características do contexto escolar: analizaranse aspectos como a 

organización do centro, as características da intervención educativa, así como as 

características e relacións que se establecen no grupo clase e no ámbito xeral do centro. 

2. A avaliación psicopedagóxica será competencia dos departamentos de 

orientación dos centros docentes.  

3. O responsable da realización da avaliación psicopedagóxica será o xefe/a do 

departamento de orientación. 

4. A avaliación psicopedagóxica transcende os límites do ámbito propio do 

equipo psicopedagóxico de apoio e do departamento de orientación, polo que, deberán 

colaborar nela os profesionais que participan directamente no proceso de ensino e 

aprendizaxe do alumno/a.  

5. Para efectuar a avaliación psicopedagóxica, os ditos profesionais utilizarán as 

técnicas e os instrumentos de avaliación propios das áreas ou materias implicadas, tales 

como a observación, a revisión dos materiais escolares, as probas válidas para avaliar o 

nivel de competencia curricular, cuestionarios, entrevistas, etc.,  

6. Para efectuar avaliación psicopedagóxica do alumnado con necesidades 

educativas especiais, os equipos psicopedagóxicos de apoio e, se é o caso, o 

departamento de orientación correspondente, poderán solicitar a colaboración, ademais 

do profesorado que participa directamente no proceso de ensino e aprendizaxe do 

alumno/a, doutros profesionais.  

 

c) Informe psicopedagóxico  

Segundo a Orde do 31 de outubro do 1996 no artigo 5 establecese que:  
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1. As conclusións derivadas da información obtida a que se fai referencia nos 

artigos precedentes recollerase nun informe psicopedagóxico no que deberá constar da 

forma máis completa posible a situación evolutiva e educativa actual do alumno, a 

concreción das súas necesidades educativas especiais, se é o caso, a proposta curricular 

e o tipo de apoio que pode precisar durante a súa escolarización.  

2. O informe psicopedagóxico incluirá, como mínimo, a síntese da información 

do alumno/a relativa ós seguintes aspectos:  

a) Datos persoais, historia escolar e motivo da avaliación. 

b) Desenvolvemento xeral do alumno/a, que incluirá, se é o caso, as condicións 

persoais de saúde, de discapacidade ou de sobredotación, o nivel de competencia 

curricular e o estilo de aprendizaxe.  

c) Aspectos máis relevantes do proceso de ensino e aprendizaxe na aula e no 

centro escolar, tendo en conta as observacións realizadas e a información facilitada polo 

profesorado e outros profesionais que interveñan na educación e o tratamento 

individualizado do alumno/a. 

d) Influencia do contorno sociofamiliar no desenvolvemento do alumno/a.  

e) Identificación das necesidades educativas especiais que permitan a adecuación 

da oferta educativa e a previsión dos apoios persoais e materiais a partir dos recursos 

existentes ou que poidan ser incorporados.  

f) Orientacións para a proposta curricular e para o mellor desenvolvemento 

persoal e sociofamiliar do alumno/a. 

No artigo 6 da citada Orde establecese en relación a confidencialidade que “Os 

profesionais que, en razón do seu cargo, deban coñecer o contido do informe de 

avaliación psicopedagóxica e do dítame de escolarización garantirán a súa 

confidencialidade.” 

 

d)  Proposta de medidas: 

 As propostas de medidas de atención á diversidade realizaranse logo da 

pertinente avaliación psicopedagóxica.  

 Informarase á persoa titora, xefatura de estudos e equipo docente a través da 

CCP das medidas que se estimen oportunas adoptar. 
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 Informarase e/ou solicitarase consentimento por escrito á familia a través do 

orientador/a  do departamento de orientación e/ou titor/a.  

 No caso de que se estime necesario valorar a elaboración dunha adaptación 

curricular, o centro deberá realizar unha reunión coordinada polo xefe/a de 

estudos á que asistirán o titor/a, os profesores/as que imparten as áreas ou 

materias 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, no seu caso, deberán ser modificados. (Orde 

do 6 de outubro do 1995).  

 Informarase ao Servizo de Inspección educativa daquelas medidas, nas que 

así o estableza a lexislación vixente, para a súa autorización.  

 

8.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS, 

ASÍ COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS 

ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN 

A coordinación representa unha condición indispensable para levar a cabo a 

tarefa educadora que pola súa dimensión social, implica o establecemento de continuas 

interaccións entre os distintos axentes que nela participan. 

Dende o centro promoveremos a colaboración entre as distintas administracións, 

entidades, asociacións e outras organizacións con atribucións na prevención, detección 

temperá e intervención educativa co alumnado, establecendo protocolos comúns de 

actuación e favorecendo o intercambio de información e a difusión de boas prácticas. 

- Equipo Directivo: responsable do desenvolvemento, seguimento e 

avaliación do Plan. 

- Comisión de Coordinación Pedagóxica: Órgano de coordinación docente 

que marca as directrices para a elaboración, seguimento e avaliación do plan.  

- Departamento de Orientación: encargado da elaboración do Plan Xeral de 

Atención á Diversidade e da súa concreción anual que deberá formar parte 

da Programación Xeral Anual. 

- Departamentos Didácticos: implica a colaboración de todos os membros no 

seguimento global do alumnado coa labor preventiva e de establecemento de 
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medidas necesarias para unha resposta o máis axeitada ás necesidades do 

alumnado.  

- Titor/a: figura encargada de asumir a coordinación do profesorado do seu 

grupo coa colaboración e asesoramento do Departamento de Orientación. 

Establécense reunións cos responsables da orientación e titores de 6º de 

Educación Primaria dos centros adscritos, co obxectivo de establecer unha liña 

educativa común, recoller información sobre o alumnado que se incorporará á etapa 

secundaria obrigatoria o curso seguinte e facilitar ao equipo directivo a configuración 

dos grupos e a previsión das medidas de atención á diversidade que se poderán 

desenvolver. O orientador/a do centro actuará como coordinador de tales reunións. 

 

9.- LIÑAS DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES E TITORAS 

LEGAIS DO ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO 

CENTRO 

A lexislación e a organización do centro contempla tempos e espazos para a 

participación das familias no centro, de todos xeitos existe a necesidade de repensar ou 

ensaiar novas fórmulas para que a súa implicación sexa maior, así este Plan contempla 

as seguintes actuacións tanto coas familias como cos servizos externos: 

 “Xornada de Portas Abertas de Familias”: para dar a coñecer o centro a toda a 

comunidade educativa.  

 Coordinacións oportunas tanto con Servizos Sociais do concello de Ferrol como 

cos Servizos Sanitarios así como a necesidade de manter unha comunicación 

fluída cos centros educativos da zona e co Equipo de Orientación Específico 

cando sexa necesario. 

 Ademais, o centro establecerá as reunións de coordinación necesarias para o 

traballo conxunto con outras entidades como a Fundación ONCE, ASPANEPS, 

ou a propia AMPA do centro. 
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10.- PROTOCOLOS PARA A SOLICITUDE E/OU AUTORIZACIÓN DAS 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

As medidas extraordinarias, xa recollidas neste plan, levaranse a cabo sempre 

tras a correspondente avaliación psicopedagóxica do alumnado e tomando sempre como 

referencia o que se establece na lexislación vixente ao respecto. 

 Para a aplicación destas medidas será necesaria a autorización da dirección do 

centro e do Servizo de Inspección Educativa correspondente.  

O xefe/a do departamento de orientación elevará a proposta da medida máis 

adecuada á dirección do centro, unha vez informada a familia do alumno/a e de dar o 

seu consentimento para poder levala a cabo co seu fillo/a. Finalmente, a dirección do 

centro enviará dita proposta ao Servizo de inspección educativa para a súa aprobación.  

Anexo I: Solicitude de intervención do DO 

Anexo II: Acta de reunión para Adaptación Curricular (AC) 

Anexo III: Información ás familias sobre medidas de atención á diversidade: AC 

Anexo IV: Proposta equipo docente para a incorporación dun alumno/a a un programa 

da mellora da aprendizaxe e o rendemento 

Anexo V: Solicitude exención da segunda lingua estranxeira 

 

11.- PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

 

O equipo directivo é o responsable do desenvolvemento, seguemento e 

avaliación do Plan. 

A finais de curso elaborarase dende a xefatura do DO unha memoria sobre a 

atención á diversidade ao logo do ano académico no centro, na que se recollerá a lo 

menos:  

- Modificacións introducidas ao longo do curso. 

- Información dos diferentes niveis educativos aportada polos titores/as e equipo 

docente. 

-  Información aportada pola especialista de Pedagoxía Terapéutica. 

- Información aportada polo Orientador/a. 

- Propostas de mellora. 
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12.- ANEXOS 

Anexo I: Solicitude de intervención do DO 

Anexo II: Acta de reunión para Adaptación Curricular (AC) 

Anexo III: Información ás familias sobre medidas de atención á diversidade: AC 

Anexo IV: Proposta equipo docente para a incorporación dun alumno/a a un programa 

da mellora da aprendizaxe e o rendemento 

Anexo V: Solicitude exención da segunda lingua estranxeira 
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SOLICITUDE DE INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

Curso ………../……….. 

 

D./Dª:__________________________________________________________ 

 

en calidade de (titor/a, profesor/a, 

pai/nai,...)_____________________________________________________ 

 

SOLICITO á Xefatura de Estudos a intervención do departamento de orientación na 

atención: 

 

do alumno/a:__________________________________________________________ 

do nivel___________________ de_______________________  (ESO, Bacharelato…) 

 

Breve resume do motivo da 

solicitude_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

  do grupo de ________ nivel  de ( ESO, Bacharelato,….)________________________ 

 

Motivo da solicitude: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

       Outros asuntos: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

          

                Ferrol a_______de___________________de ________ 

 

 

 

Asdo.: __________________________________________ 
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ACTA DE REUNIÓN PARA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

“Os centros deberán realizar unha reunión coordinada polo xefe de estudios á que 

asistirán o titor, os profesores que imparten as áreas ou materias 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” (Orden 6 

de outubro de 1995). 

 

Nome do alumno/a:      Curso:  

 

Reunidos os profesionais que a continuación se relacionan determínase a realización 

dunha Adaptación Curricular nas seguintes materias: 

 

Xefe/a de Estudos 
 

 

 

Titor/a 
 

 

 

Orientador/a 
 

 

 

Profesor/a de apoio 
 

 

 

Profesor/a materia  
 

 

 

Profesor/a materia 
 

 

 

Profesor/a materia 
 

 

 

 

Vº e Pr, 

 

A Dirección 

 

 

 

Asdo.:  

 

A orientadora 

 

 

 

En Ferrol, a      de   de 201 
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS SOBRE MEDIDAS DE ATENCIÓN 

Á DIVERSIDADE: AC (Adaptación Curricular) 

D/Dª_________________________________________ en calidade de (pai/nai/titor 

legal)  do alumno/a ___________________matriculado neste centro en  _____ de ESO, 

FUN INFORMADO da decisión adoptada polo profesorado de realizarlle ao meu 

fillo/a unha adaptación curricular  nas seguintes materias: 

  

  

Fun informado/a de, en caso de desacordo, reclamar ante a Dirección do centro e, de persistir na 

desconformidade,  perante a Inspección Educativa , tal como se recolle na Orde de 6 de outubro 

de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas do réxime xeral. 

Informóuseme tamén do proceso de avaliación das adaptacións curriculares e das condicións de 

titulación da ESO establecidas no 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.  

Para levar a cabo dita adaptación AUTORIZO á xefatura do Departamento de Orientación a 

realizar unha avaliación psicopedagóxica do alumno que se reflectirá nun informe 

psicopedagóxico que formará parte do documento da Adaptación Curricular, e que a Dirección 

do centro enviará á Inspección Educativa para a súa aprobación . 

A Adaptación Curricular, así como o informe da Inspección Educativa formarán parte do 

expediente do alumno e terán carácter confidencial. 

  

Ferrol, a          de              de 201 

     

 

O/A pai/nai ou titor/a legal 

 

Asdo: 
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PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O RENDEMENTO 

 

PROPOSTA RAZOADA DO EQUIPO DE PROFESORES  

 

Alumno/a:  

 

Data de nacemento:                               Idade actual:  

 

Nivel:      ESO             

 

Titor/a:  

 

 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE PRESENTADAS 

 

- Problemas de comprensión  

- Dificultades de atención e concentración  

- Dificultades relacionadas coa expresión escrita e/ou oral 

- Problemas de razoamento e coa adquisición de novos conceptos 

- Dificultades relacionadas co cálculo e resolución de problemas 

- Falta de hábitos de estudo e planificación 

- Necesidade dunha atención personalizada
i
  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APLICADAS 

 

 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR    

 

 Materias pendentes de niveis anteriores: 

 Materias sen superar do  presente curso:  

 Outros datos de interese: 

 

 

MOTIVOS, SEGUNDO O EQUIPO DOCENTE, QUE XUSTIFICAN A 

PROPOSTA 

 

O alumno cumpre os seguintes requisitos: 

- Presenta dificultades relevantes de aprendizaxe 

- Ten cursado 2º de ESO, xa repetiu algunha vez en calquera das etapas e non 

está en condicións de ter promoción a 3º de ESO
ii
 

 

 

Por todo o exposto: 
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PROPONSE AO ALUMNO/A ___________________________ PARA A SÚA 

INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E 

DO RENDEMENTO   

 

 

 

 

 

 

 

Ferrol a  de                  de 201 

 

 

 

O titor/a 

 

Asdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
i
 Indicar as necesidades concretas do alumno/a en cuestión 

ii
 Sinalar os requisitos exactos en función da situación do alumno/a en cuestión e en base á lexislación 

vixente 
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SOLICITUDE DE EXENCIÓN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 

2019/20 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

No capítulo II, no artigo quinto:  

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. 

 

NOME DO ALUMNO/A:    

      

RAZÓNS QUE XUSTIFICAN A SOLICITUDE  PARA A EXENCIÓN DE 

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: 

 

 Alumno/a con dificultades de aprendizaxe, especialmente en linguas  

 Recibiu en cursos anteriores outras medidas de atención a diversidade 

 Ritmo de aprendizaxe lento e motivación baixa. 

 Precisa un reforzo educativo transitorio, debido ás dificultades académicas 

actuais. 

 Presenta necesidades educativas especificas. 

 Alumno/a inmigrante de nova incorporación.
ii
 

 

Ferrol,     de                 de 201 

 

ORIENTADORA                                   TITOR/A                        Vº e Prace do/a 

Director/a 

 

 

CONSTANCIA DA INFORMACIÓN Á FAMILIA:   

DON /DOÑA:                                                                         CON D.N.I. :    

FUN INFORMADO/A DA MEDIDA ADOPTADA PARA O/A MEU/MIÑA FILLO/A 

EN RELACIÓN Á PETICIÓN DA EXENCIÓN DA 2º LINGUA ESTRANXEIRA,  

COA QUE ESTAMOS  TOTALMENTE DE ACORDO. 

Asdo: 

 

 

 
ii
 Indicar as necesidades concretas do alumno/a en cuestión que xustifican a medida 

 


