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1- INTRODUCCIÓN 
 

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. 
  Os alumnos son diversos segundo as súas: 

• Características persoais: capacidade, ritmos de aprendizaxe, coñecementos 
previos, motivacións, intereses. 

• Historia escolar 
• Factores de tipo social: contorno familiar, factores económicos, lugar de 
procedencia,... 

Nunha ensinanza obrigatoria dos 6 ós 16 anos, dáse esta diversidade nos centros 
escolares á que debemos  dar resposta para que as diferencias existentes nos alumnos/as 
non impidan o desenvolvemento das competecias básicas que lle permitan proseguir a súa 
formación así como unha vida persoal e social axeitada. 
 Normalmente a atención personalizada da maioría do alumnado pode facerse a través 
de actuacións pedagóxicas que configuran a maneira habitual de proceder dos profesores 
nas aulas.Sen embargo, en ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos/as 
requiren, para ser satisfeitas, dun conxunto de actuacións e recursos que difiren dos 
habituais. 
As “necesidades educativas” é un continuo no que se atopan alumnos que presentan 

poucas necesidades ata outros con “Necesidades Educativas Especiais “ . 
 
2- DIVERSIDADE ORDINARIA/DIVERSIDADE ESPECÍFICA. ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOIO ESPECÍFICO 
 

2.1- Diversidade ordinaria/específica 
Enténdese como diversidade ordinaria aquelas diferencias pouco 

significativas que non requiren de medidas especiais para a súa atención. 
A diversidade específica sería a que resulta de diferencias significativas que 

presentan determinados alumnos/as e que requiren medidas especiais para a súa 
atención. 

2.2- Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Definición 
e clasificación. 

A LOE fai referencia ó Alumnado con Necesidad Específica de Apoio 
Educativo que poderiamos clasificar da seguinte forma: 

a) Alumnos con Necesidades Educativas Especiais: “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 trastornos graves de conduta. 
Neste apartado podemos considerar ós alumnos con : 

• Discapacidades visuais, auditivas, motóricas e/ou cognitivas 
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• Trastornos de conduta graves ( trastornos do desenvolvemento, etc.) 
b) Alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe: Trastornos da linguaxe, faltas de 
atención significativas, …. 

c) Alumnos con altas capacidades intelectuales 
d) Alumnos con integración tardía no sistema educativo español : poden coñecer ou non 
o idioma e ter un desfase curricular significativo. 

e) Alumnos que por condicións persoais ou de historial escolar necesitan apoio educativo: 
alumnos con desventaxa social, enfermos, hospitalizados, carencias socioculturales, 
desfase curricular significativo,… 

Co fin de recoller datos estadísticos a Consellería de Educación clasifica as 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO nos seguintes apartados:  

Hipoacusia 
Xordeira 
Ambliopía 
Cegueira 
Motóricos 
TDD 
Atraso Mental Lixeiro 
Atraso Mental Medio 
Atraso Metal Severo 
Atraso Mental Profundo 
Trast. Graves conduta- c. 
Lixeiro 
Trast. Graves conduta- c. 
Medio 
Trast. Graves conducta- 
c.severo 
Varias discapac. Con 
discapacidade motora 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Varias discapac. Sen 
discapacidade motora 

ALTAS CAPACIDADES 
Superdotados 
 

NECESIDADES 
ESPECIFICAS DE 
ATENCIÓN 
EDUCATIVA 

 INTEGRACIÓN TARDÍA 
Nacionalidade española/ 
Non nacionalidade 
española 
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OUTRAS NECESIDADES 

Dificultades lingüísticas 
articulares 
Dificultades 
psicolingüísticas específicas 
del lenguaje 
Dificultades 
psicolingüisticas trastornos 
comunicativos graves 
Retraso madurativo 
Trastornos da aprendizaxe 
(esquema-corporal, 
lateralidade, espazo-
temporais, Deficit de 
atención, ...) 

 EDUCACIÓN 
COMPENSATORIA 

 

Comunidade xitana en 
desventaxe 
Inmigrantes en desventaxe 
sociocultural 
Outras minorías étnicas 
Familias traballo itinerante 
Familias traballo laboral 
temporal 
Medio familiar desfavorecido 

 ATENCIÓN 
EXCEPCIONAL 

 
 

Atención domiciliaria 
Aulas hospitalarias 
CR menores 
Educación a distancia 

 
 
2.3- Aspectos xerais da normativa sobre atención ó alumnado con necesidades 
educativas específícas. 

Neste momento a normativa ó respecto encóntrase en varias disposicións que 
reproducimos a continuación: 
 

• Decreto 320/96 do 26 de xullo 
Artigo 17 

.” O agrupamento do alumnado con NEE realizarase de acordo con criterios flexibles para erradicar 
calquera actitude discriminatoria. Igualmente, a intervención educativa, cando cumpra, de profesionais 
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específicos deberá realizar agrupamentos a tempo parcial e estará coordinada coa programación ordinaria do 
profesor de aula. 

Os profesores/as que atendan a alumnos con NEE realizarán, co asesoramento e apoio do 
departamento de orientación, as adaptacións curriculares pertinentes para axudarlles a estes alumnos a 
progresar no logro de obxectivos educativos. 
Artigo 19 

 A atención educativa dos alumnos/as con NEE levarase a cabo mediante a coordinación 
interprofesional establecida na correspondente adaptación curricular. 

 Nesta atención educativa participarán o profesor titor e o profesorado que interveña directamente co 
alumno, que poderán contar co asesoramento e apoio do departamento de orientación, dos mestres especialistas 
en pedagoxía terapéutica ou en audición e linguaxe, ou de calquera outro profesional que poida participar 
coordinadamente cos anteriores na atención educativa ós devanditos alumnos. 
 

• Decreto 7/99 do 7 de xaneiro 
Artigo 49 

Os alumnos/as con NEE recibirán atención docente directa por parte dos profesores do grupo no que 
se integran, coa axuda, se é o caso, do profesorado de apoio na propia aula. 

Excepcionalmente, en función das necesidades do alumnado e das adaptacións curriculares establecidas 
poderanse facer intervencións diferenciadas, debidamente temporizadas, fóra da aula.”  
 

• Orde do 27 de decembro de 2002 
Artigo 20 

“Ó remate da Educación Primaria e do ensino obrigatorio, o departamento de orientación elaborará un 
informe sobre o proceso educativo do alumnado que fose obxecto de atencións derivadas de NEE. Nel 
recollerase unha descrición dos apoios adicionais recibidos, de tipo curricular , organizativo e de acceso ó 
currículo , se os houbese. 
 Este informe, que terá carácter confidencial, xuntarase á documentación que se remite ó centro no que o 
alumno vaia continua-la súa escolarización e estará á disposición da inspección educativa.” 

 
 

2.4- Intervención nalgunhas necesidades educativas específicas  
���� Alumnos con NEE permanentes derivadas de atraso mental y/ou 

trastorno xeneralizado do desenvolvemento 
A resposta educativa a estes alumnos darase , sempre que resulte posible, nas 

aulas ordinarias realizando as oportunas adaptacións curriculares. 
 Un dos obxectivos básicos a conseguir con este alumnado será alcanzar as cotas 
máximas de integración, normalidade e autonomía. 
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���� Alumnos con NEE derivadas de sordera e deficiencia auditiva 
 Procurarase que ó final do período de escolarización obrigatoria este alumnado 
estea capacitado para a utilización das dúas linguas ( a de signos e a oral) a fin de 
facilitar a súa participación activa na sociedade. 
 O equipo directivo solicitará da Administración Educativa o persoal docente 
especializado en linguaxe de signos, logopedas para a habilitación oral e supresión de 
barreiras auditivas de comunicación. 

���� Alumnos con NEE derivadas de deficiencia visual 
Con respecto a estes alumnos traballarase seguindo as indicación da ONCE. Se o 

alumno/a posúe resto visual intentarase traballar en tinta de forma que aproveite ó 
máximo esa posibilidade . 

���� Alumnado con NEE derivadas dunha discapacidade motora ou parálise 
cerebral 
Estes alumnos necesitaran a supresión de barreiras arquitectónicas e urbanística 

así como os medios técnicos e humanos pertinentes para favorecer o acceso ó currículo 
ordinario. 

���� Alumnos con situación sociais ou culturais desfavorecidas. 
A atención a este tipo de alumnos farase sobre todo a través de programacións 

de aula adaptadas a ás súas características. En caso de que resultaran insuficientes 
poderíanse realizar adaptacións curriculares de carácter temporal ou ben adaptacións 
curriculares significativas nos casos máis graves. 

Estes alumnos, na medida das posibilidades organizativas do centro , poderíase 
acoller a medidas de agrupamentos flexibles. 

Con este tipo de alumnado o titor/a e o Departamento de Orientación 
traballarán estreitamente con outros organismos e profesionais que poidan contribuír a 
unha mellora da situación destes alumnos/as. 

���� Alumnos procedentes do estranxeiro 
(Orde do 20 de febreiro de 2004 e circular 8/2009) 
Nesta orde considéranse algunhas medidas para aqueles alumnos/as que “tendo 

unha idade comprendida entre os 3 anos e o límite de escolarización obrigatoria proceda do estranxeiro 
e , trala correspondente avaliación, reúna algunha das necesidades educativas seguintes: 

a) Descoñecemento das dúas linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma, 
galega e castelá. 

b) Desfase curricular de dous cursos ou máis, con respecto ó que lle correspondería 
pola súa idade. 

c) Presentar graves dificultades de adaptación ó medio escolar debidas a razóns 
sociais ou culturais.” 

 
���� Alumnos con incorporación tardía ó sistema educativo 
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(Decreto 133/2007 de 5 de xullo(DOG 13 de xullo): 
A escolarización do alumnado que se incorpore tardiamente ó sistema educatvo realizarase 

atendendo ás súas circunstancias, coñecementos, idade e historial académico. 
Cando presenten graves carencias na lengua galega e/o una lengua castelá recibirán unha 

atención específica que será, en todo caso, simultánea á escolarización nos grupos ordinarios, cos cales 
compartirán o maior tempo posible de horario semanal. 

Os que presenten un desfase no seu nivel de competencia curricular de dous ou máis anos, 
poderán ser escolarizados nun ou en dous cursos inferiores ao que lles correspondería por idade, sempre 
que a dita escolarización lles permita completar a etapa nos límites de idade establecidos con carácter 
xeral, adoptándose as medidas de reforzo educativo maís adecuadas para facilitar a súa integtración 
escolar e a recuperación do desfase curricular e para que lles permitan continuar con aproveitamento os 
seus estudos. As alumnas que en virtude desta escolarización non pudiesen completar a etapa nos 
límites de idade establecidos con carácter xeral poderán continuar estudos nas ensinanzas de persoas 
adultas. 
(Orde 6 de setembro de 2007- Implantación da ESO) 
b)Incorporación tardía ao sistema educativo, en especial o alumnado inmigrante: atendendo as súas 
circunstancias, coñecementos, idade e historial académico, poderás ser escolarizado un ou dous cursos 
inferiores ao que lle correspondería pola súa idade. 
 

���� Alumnos hospitalizados ou convalecentes no domicilio 
( Orde 27 de decembro do 2002). 

 “ Poderá ser destinatario da atención educativa hospitalaria ou domiciliaria o alumnado que, 
cursando ensinanzas de réxime xeral na modalidade presencial, por prescrición facultativa se considere 
que non poderá asistir ó seu centro por un período superior a un mes” 

 
3. DETECCIÓN E PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 
 

3.1 - Funcións do departamento de orientación no inicio da escolaridade /novas 
incorporacións 

• Inicio Escolaridade  
 No momento de solicitar praza, desde a secretaría do centro , entregarase aos pais/nais 

do documento elaborado polo Departamento de Orientación sobre “Datos previos a 
escolarización” e concertarase unha entrevista coa orientadora . Nesta entrevista deberán 
ir acompañados dos nenos/as. 
 No mes de xuño organizarase unha xornada de portas abertas para os nenos e as 
familias que solicitaron praza .Na organización e desenvolvemento desta reunión participarán 
, a lo menos, un membro do equipo directivo (normalmente xefa estudos de Infantil e 
Primaria), a orientadora e un mestre/a do equipo do 2º ciclo de Educación Infantil.  
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• Incorporación desde outro centro 

Cando un alumno/a , escolarizado con anterioridade, solicita praza neste centro , desde 
a secretaría concertarase unha entrevista dos pais coa orientadora co fin de recabar datos 
relevantes do alumno/a. 

Unha vez confirmada a matrícula desde o departamento de orientación solicitarase 
información ó centro de procedencia para recabar información relevante co fin de iniciar as 
oportunas medidas de atención á diversidade se fosen precisas.  
 

• Información inicial ó profesorado 
A principios de curso o Departamento de Orientación proporcionará ós titores/as 

información relativa ós alumnos que posiblemente presenten Necesidades Especificas de 
Atención Educativa e polo tanto poidan necesitar medidas de atención á diversidade, 
basándose en datos e criterios de cursos anteriores ou obtidos ó inicio da escolaridade. 
 
 3.2- Proceso solicitude praza de alumnos  que presenten Necesidades 
Educativas Especiais. 
 
Orde 17 de marzo de 2007 ( DOG 19 de marzo ) Artigo 11:  
 1. Na solicitude os pais, nais ou titores legais deberán manifestar se optan a unha praza para 
alumnadocon necesidades educativas específicas, achegando, se for o caso, a documentación que acredite as 
circunstancias alegadas. No caso de alegar situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, 
económicos ou culturais, achegarán informe dos servizos sociais oficiais competentes que acredite as 
circunstancias alegadas. 
 2. Os centros remitirán copia das solicitudes de praza para o alumnado con necesidades educativas 
específicas de apoio educativo derivadas de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación 
intelectual, ou de trastornos graves da conduta ao presidente da Comisión de Escolarización ou, no seu defecto, 
ao titular da delegación provincial, no prazo máximo de cinco días hábiles a partir do día seguinte da súa 
presentación, xunto coa avaliación psicopedagóxica inicial realizada no centro, para quesolicite informe do 
equipo de orientación específica.  
 3. Os centros remitirán, asemade, copia das solicitudes de praza para alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo por encontrarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, 
económicos ou culturais ao presidente da Comisión de Escolarización ou, no seu defecto, ao titular da 
Delegación Provincial, no prazo máximo de cinco días hábiles a partir do día seguinte ao da súa presentación, 
xunto coa avaliación psicopedagóxica inicial realizada no centro, para que poida solicitar informe do equipo de 
orientación específica. 
 4. A comisión de escolarización ou, no seu defecto, o titular da delegación provincial da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria remitirá aos centros educativos, antes da celebración das reunións dos 
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consellos escolares para decidir sobre a admisión do alumnado, as solicitudes ás que se refire este artigo co 
informe vinculante de se procede ou non a súa escolarización con cargo á reserva de prazas prevista.  
 
4. A AVALIACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA E COMPENSADORA NA 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Educación Infantil 
(Orde 25 de xuño de 2009 Implantación, desenvolvemento e avaliación do 
segundo ciclo de Educación Infantil) 
 

Artigo 21º 
1- Cando o alumnado se incorpore ao segundo ciclo de educación infantil , as persoas titoras dos 

grupos realizarán unha evaluación inicial de cada un. Así mesmo, esta avaliación realizarase 
cando un alumno/a se traslade de un centro a outro . A avaliación recollerá os datos máis 
destacados do seu proceso de desenvolvemento, terá en conta os datos relevantes achegados pola 
información das familias na entrevista inicial e, se é o caso, os informes médicos, psicolóxicos , 
pedagóxicos e sociais que revistan interese para a vida escolar. E , de ser o caso, os informes de 
escolarización anteriores. 

2- A avaliación inicial completarase coa información obtida na observación directa por parte dos 
profesionais que atenden ós nenos/as sobre o grao dedesenvolvemento das capacidades básicas 
correspondentes á súa etapa evolutiva durante o período de adaptación ao centro escolar. 

3- O equipo educativo adoptará as decisión relativas ao tipo de información que se precisa neste 
momento inicial da avaliación , así como as técnicas ou instrumentos que se van a empregar 
para recoller e consignar a dita información. Estas decisións quedarán reflectidas no proxecto 
educativo. 

 
Educación Primaria 

 
(Decreto 130/ 2007 de 28 dexuño que establece o Currículo de Educación 
Primaria.) 
 
Artigo 8º  
Punto 4. Se no proceso de avaliación continua se advertise que un alumno/a non progresa 
adecuadamente , o centro educativo, tan pronto detecte as dificultades de aprendizaxe, adptará medidas 
de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado adquira os coñecementos necesarios para 
continuar o proceso educativo. 
 
Orde 23 de novembro de 2007 sobre a avaliación en Educación Primaria 
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Artigo 4º 
Punto 3. Ao comezo de cada ciclo e durante o primeiro mes do curso escolar , a persoa titora realizará 

unha valiación inicial coa finalidad de adecuar as ensinanzas ao alumnado a facilitar a progresión 
satisfactoria no seu proceso deaprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de 
desenvolvemento das competencias básicas. Esta avaliación incluirá a análise dos informes persoais da 
etapa ou ciclo anterior correspondentes ao seu alumnado e complementarase coa información obtida das 
familias. 

Punto 4. A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma decisións relativas ao 
desenvolvemento do currículo nas programacións de aula, asi como adptar aquellas medidas de apoio, 
reforzó e recuperación que consideren oportunas para cada alumno/a.  

 
Educación Secundaria Obrigatoria 

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Artigo 4º.-Desenvolvemento do proceso de avaliación 
1. Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e 

facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo 
realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 
alumnado en cada unha das materias e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. A avaliación 
incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e completarase coa información obtida a 
través da persoa titora. 

2. A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento 
do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se 
considerenoportunas para cada alumna ou alumno. Será de grande importancia a coordinación de todo o 
profesorado que imparta docencia en cada grupo co fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do 
alumnado. 

3. As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do grupo e nelas participará todo o 
rofesorado que imparte docencia nel e contará co asesoramento do departamento de orientación. Nelas 
valoraranse as aprendizaxes acadadas por cada alumna e cada alumno en relación co grao de desenvolvemento 
das competencias básicas e coa consecución dos obxectivos previstos para cada unha das materias e/ou ámbitos 
e, se é o caso, as medidas adoptadas ou que se deban adoptar, sexa de forma xeral ou nalgunha das materias, 
orientadas á mellora do seu proceso de aprendizaxe. 

6. Cando o progreso dunha alumna ou alumno nunha materia non sexa o adecuado, determinaranseas 
medidas de atención á diversidade que procedan.Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan 
pronto como se detecten as dificultades e estarán dirixidas a favorecer a adquisición das aprendizajes 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

10. Con carácter xeral, as decisión adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e 
titulación do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a todas aqluelas que incidan no proceso 
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educativo do alumnado. De non existir unanimidade no equipo docente a toma de decisións requerirá o acordo 
favorable da maioría simple dos seus membros. 

Os acordos que se tomen nas sesións de avaliación sobre medidas de atención á 
diversidade deberán recollerse na acta da avaliación. 
 

5. A AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 
 

 5.1- Normativa 
(Orde do 31 de outubro de 1996-DOG de 19 de decembro) 
 
Artigo 3- “ 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 identifica-las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan ou poden presentar desaxustes 
no seu desenvolvemento persoal ou académico, e poder fundamenta-las 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 diversificación 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 distintas capacidades. 

O responsable da avaliación psicopedagóxica é o xefe do departamento de orientación. Pero na 
avaliación psicopedagóxica “ deberán colaborar nela os profesionais que participan directamente no 
proceso de ensino e aprendizaxe do alumno” 

A avaliación psicopedagóxica é unha das funcións do orientador o cal poderá solicita-la colaboración do 
profesorado que participa directamente no proceso de ensino e aprendizaxe do alumno e tamén doutros 
profesionais. 
Confidencialidade 
Artigo 6- Os profesionais que, en razón do seu cargo, deban coñece-lo contido do informe de avaliación 
psicopedagóxica e do dictame de escolarización garantirán a súa confidencialidade. Cando sexa precisa 
unha avaliación psicopedagóxica completa o departamento de orientación elaborará o 
correspondente informe . Deste informe facilitará ó titor os datos relevantes para a boa 
atención do alumno/a , de forma que , respectando sempre o carácter confidencial destes 
documentos , os poida aportar ó resto do profesorado. O titor/a fará constar, no expediente 
do alumno , a existencia deste informe psicopedagóxico . 

Os informes psicopedagógicos estarán archivados no departamento de orientación . 
Cando un alumno cambie de centro , antes de enviar a documentación pertinente ó 

novo centro, os servicios administrativos comunicarán dita circunstancia á xefa do 
departamento de orientación para que , se fose o caso que ese alumno/a tivese informes 
psicopedagógicos ou outra información confidencial de interese , o orientador/a proceda a 
enviar unha copia , en sobre pechado , a atención do orientador/a do novo centro. 
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 Artigo 7- Os documentos relativos á avaliación psicopedagóxica levarán constancia do seu carácter 
confidencial co selo correspondente. A súa custodia será competencia do departamento de orientación e 
trasladarase ó expediente do alumno só aquela información relevante para a intervención educativa dos 
docentes. Esta información levará igualmente o selo de confidencialidade. 
 
5.2- Rexistro dos informes psicopedagóxicos 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Rexistrarse a información máis relevante 
para a intervención educativa dos 
docentes 

- Na ficha de avaliación inicial 
- No informe de avaliación anual  
- No informe de avaliación final de ciclo 
- Na ficha resume de ciclo, no apartado                         
Observacións sobre a escolaridade 

 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Rexistrarse a información máis relevante 
para a intervención educativa dos 
docentes 

- No expediente académico, dentro do 
apartado Datos médicos ou 
psicopedagóxicos relevantes. 
- Nos informes de avaliación 
individualizados de final de ciclo ( 
medidas de adaptación do currículo e 
grao de desenvolvemento) 
- Nas actas de avaliación , ó final de cada 
ciclo (datos relevantes dunha avaliación 
psicopedagóxica actualizada) 
* Informe Psicopedagóxico de Final de 
Etapa.( alumnos con NEE) 

 
 
 
 
 
 

 
E.S.O. 

Rexistrarse a información máis 
relevante para a intervención 
educativa dos docentes 

- No expediente académico, dentro do 
apartado Datos médicos ou 
psicopedagóxicos relevantes. 
 
- Nos informes de avaliación 
individualizados de final de curso. 
 
- Nas actas de avaliación final de cada 
curso.. 
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Cando sexa precisa unha avaliación psicopedagóxica individualizada ( segundo a orde 
do 31 de outubro de 1996) o xefe/a do departamento de orientación comunicarallo ós pais 
que se vai efectuar esta avaliación . 

 
6. O EQUIPO DIRECTIVO E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Os xefes/as de estudos coordinarán tódalas medidas de atención á diversidade que se 
leven a cabo no centro contando co apoio e asesoramento do departamento de 
orientación. 
 Neste sentido procurarase que os xefes/as de estudos poidan asistin ás reunións 
semanais do Departamento de Orientación para que esa coordinación sexa o máis 
operativa posible. Se non fose posible asignarase unha hora semanal de coordinación entre 
a xefatura de estudos e a xefatura do Departamento de Orientación. 

 
7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
7.1- Normativa sobre as funcións do Departamento de Orientación e da xefatura 

con respecto á atención a diversidade  
(Decreto 120/98 de 23 de abril - Regulamento da orientación en Galicia) 

 
Funcións do departamento: 

- Valora-las necesidades educativas , no ámbito da orientación, dos alumnos/as do seu contorno e 
deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención . 

- Participar na elaboración , seguimento e avaliación dos proxectos educativo e curricular do centro, 
incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención ó alumnado con NEE 
e nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

- Deseñar accións encamiñadas á atención temperá, se é o caso, do seu alumnado e dos colexios e 
escolas que lle sexan adscritos e á prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de 
aprendizaxe derivados tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades que presenten os 
alumnos/as. 

- Participar na avaliación psicopedagóxica conforme a normativa ó respecto e participar no deseño e 
desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. 

- Facilitar o alumnado o apoio e asesoramento necesarios para adquirir habilidades básicas de vida e 
enfronta-los momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como ingreso no centro, o 
cambio de ciclo ou etapa, a elección de optativas ou de itinerarios formativos, a transición á vida 
profesional e a resolución de conflictos de relación interpersoal. 

 
Funcións xefatura do departamento 

- Dirixir e coordina-las actividades e actuacións propias do departamento . 
- Velar pola confidencialidade dos documentos.  



Plan de Atención á Diversidade- CPI SAN SADURNIÑO 16 

- Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas , se é o caso, e asesorar no deseño, desenvolvemento e 
avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento que se estableza. 

- Coordinar, en colaboración cos profesores de apoio, a atención do alumnado con necesidades 
educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra , a proposta de organización da 
docencia para este alumnado. 

 
7.2- Funcións do profesorado de apoio específico ( Especialidades de Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe) 
 (Orde 24 de xullo do 1998 ) 
Artigo 7º 
 Sen prexuízo do establecido no Decreto 
374/96 do 17 de outubro(Regulamento 
orgánico das escolas de educación infantil e dos 
colexios de educación primaria ) e da Orde de 
22 de xullo de 1997 pola que se regulan 
determinados aspectos de organización e 
funcionamento dos ditos centros, os mestres 
especialistas en pedagoxía terapéutica e 
audición e linguaxe exercerán as súas funcións 
en tódalas etapas educativas que se impartan 
no centro e desenvolverán, ademais das que lles 
competen como membros do departamento de 
orientación, as seguintes funcións: 

a) Atención directa ós alumnos. 
b) Asistir ás reunións da comisión de 

coordinación pedagóxica. 
c) Participar na avaliación inicial do 

alumnado que acceda á educación 
secundaria obrigatoria e, cando 
cumpra, naquelas sesións de avaliación 
que afecten a alumnado con NEE. 

d) Colaborar na elaboración, seguimento 
e avaliación das adaptacións 
curriculares individuais, así como das 
medidas de reforzo, se é o caso, e 
daqueloutras dirixidas á atención á 
diversidade do alumnado. 

e) Prestarlle atención directa ó alumnado 
con NEE que así o requira, atención 

(Decreto 7/99 do 7 de xaneiro ) 
Artigo 51º 
 
 Ademais da atención directa que lles 
corresponda prestar ós alumnos en función das súas 
necesidades, o profesor que estea no centro como apoio á 
atención ós alumnos con NEE desenvolverá as 
seguintes funcións: 
a) Coordinar, en colaboración cos xefes de estudios, as 

cuestións relacionadas coa educación e a estadía no 
centro dos alumnos/as con algún tipo de 
minusvalidez física, psíquica ou sensorial. 

b) Colaborar coa comisión de coordinación pedagóxica 
na elaboración do plan de actuación respecto ó 
alumnado con NEE. 

c) Orienta-lo profesorado que lles imparta docencia ós 
alumnos con NEE, así como a eles mesmos e ós 
pais sobre cuestións de interese para o seu 
desenvolvemento. 

d) Colaborar co profesor titor e co resto do profesorado 
na elaboración das adaptacións curriculares e no 
seguimento e a avaliación delas. 

e) Aqueloutras funcións que se lle puidesen asignar 
no ámbito de apoio ó alumnado con NEE. 
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que, en xeral, se prestará no grupo no 
que está integrado.. 

f) Aqueloutras funcións que a 
Administración educativa lles poida 
asignar referidas á orientación. 

 
 

7.3- Procedemento ordinario para solicitar a intervención do departamento de 
orientación 

a) Solicitude por parte do profesorado 
En función dos resultados da Avaliación Inicial e/ou da Avaliación continua, no 

momento en que un titor/a , ou profesor/a detecte posibles necesidades específicas  nun 
determinado alumno/a  ou dun determinado grupo de alumnos/as , deberá tomar medidas 
ordinarias de atención para atender esas necesidades: cambios na metodoloxia , reforzo 
educativo, coordinación coa familia,… 

Se as medidas ordinarias anteriores non foran suficientes o titor ou calquera profesor/a 
, ben directamente ou a través do titor/a, debería solicitar , por escrito , a intervención do 
departamento de orientación seguindo este procedemento:  

1º: Cubrir o modelo de solicitude correspondente que se entregará ben no 
departamento ou á xefe /a de estudos. 

2º: O departamento de orientación recabará a información necesaria, oral ou escrita 
segundo proceda , para o estudio do caso. 

3º : Unha vez concluido o estudo anterior o departamento de orientación facilitará a 
orientación pertinente, de forma oral ou escrita , segundo proceda . Desta información darase 
coñecemento ó xefe/a de estudos e titor/a para que , se fose o caso, se poidan poñer en 
marcha as posibles medidas curriculares e/ou organizativas que proceda. 

 
b) Solicitude por parte das familias 
 Oa pais/nais ou titores legais poderán solicitar directamente ó departamento de 

orientación entrevistas relacionadas coa atención dos seus fillos/as.  
 Sempre que se considere oportuno por parte do titor/a e o orientador/a estas 

entrevistas poderán ser conxuntas entre a familia , titor/a e o departamento de orientación.  
 Así mesmo desde o departamento de orientación colaborarase estreitamente cos 

servizos sociais dos concellos na procura da mellor atención integral posible ó alumnado e as 
súas familias. 

 
7.4- Intervencións na que o Departamento de Orientación levará a iniciativa. 
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A intervención do departamento de orientación será preceptiva cando se requira a 
avaliación psicopedagóxica do alumno/a, tal como recolle a normativa vixente. (Dictames de 
Escolarización, Adaptación Curricular Individualizada, Programa de Diversificación 
Curricular, Flexibilización da Escolaridade,…) 

Ademais o Departamento de Orientación, baixo a coordinación da xefatura de estudos, 
levará a iniciativa para  intervir nos seguintes casos. 

 
- Nas actuacións previstas no Plan Anual de Orientación con respecto á 
atención á diversidade. Neste apartado estarán incluídas as medidas de 
atención á diversidade previstas ó final do curso anterior. 

 
- Na avaliación e seguimento dos alumnos os que xa se lles prestou unha 
atención anterior por parte deste departamento, especialmente dos alumnos 
con NEE. 

 
- Naquelas actuacións sobre medidas de atención á diversidade que se acorden 
nas reunións do Departamento de Orientación. ( comunicaranse  ó Titor/a, 
e/ou Equipo Directivo, e/ou Comisión de Coordinación Pedagóxica 
segundo corresponda pola natureza da intervención. 

 
- Naqueles acordos que sobre atención á diversidade se determinen nas sesións 
de avaliación. 

 
- Nas solicitudes externas ó centro ( comunicaranse ó Equipo Directivo) 

 
Cando o consideren necesario o director/a do centro e/ou o xefe/a do departamento 

de orientación poderán solicitar a intervención do Equipo de Orientación Específico. 
 

 
8. OS EQUIPOS DE CICLO E DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS NA 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

 Un elemento básico de incorporación de medidas de atención á diversidade é a propia 
programación das áreas e materias. 
Neste sentido os Equipos de Ciclo en Educación Infantil e Educación Primaria e os 

Departamentos en Educación Secundaria deberían establecer nas programacións os seguintes 
elementos: 
 
1- Gradación dos contidos en cada área e materia especificando: 
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A) Contidos mínimos esixibles para superar a área ou materia ( en torno a estes 
contidos articúlanse medidas de atención á diversidade como son os Apoios, 
Agrupamentos Flexibles, os Programas de Diversificación Curricular, etc) 

B) Contidos de profundización para aqueles alumnos que posúen unha maior 
capacidade de aprendizaxe. 

2- Actividades tipo de recuperación, reforzo e profundización en cada área e materia. 
 

Ademais os Equipos de Ciclo e os Departamentos Didácticos colaborarán con titores e 
co Departamento de Orientación na prevención, detección e atención das dificultades de 
aprendizaxe a través das seguintes actuacións: 

A) Participación na avaliación inicial determinando o nivel de competencia 
curricular dun alumno. 

B) Participación na avaliación psicopedagóxica aportando datos relevantes. 
C) Docencia, en caso de dispoñibilidade horaria, con respecto a apoios ordinarios. 

 
9. RESUME DE POSIBLES MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
As medidas de atención á diversidade podémolas dividir en dous tipos : 

• Medidas curriculares (ordinarias/específicas) 
• Medidas organizativas (ordinarias/específicas) 

Ambas medidas non son excluíntes e poden complementarse. 
 

9.1-MEDIDAS CURRICULARES 
. Son medidas referidas ó desenvolvemento do proxecto curricular  

 
9.1.1- MEDIDAS CURRICULARES ORDINARIAS 

 
 TIPO DE 

MEDIDA 
DESTINATARIOS NORMATIVA 

1 
Adecuación da 
programación ó 
contexto  

En tódalas etapas e 
niveis 

LOE e demais 
normativa que a 
desenvolve 

2 Acción titorial 
En tódalas etapas e 
niveis 

LOE e demais 
normativa que a 
desenvolve 

3 
Reforzo educativo 
ordinario 
 

En tódalas etapas e 
niveis 

Orde 6 de 
outubro de 1995 
(DOG 7 
/11/1995) 
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4 Materias optativas  

3º e 4º ESO Decreto 
133/2007 de 5 de 
xullo (DOG 13 
de xullo de 2007) 
Artigo 9º 
Orde 6 de 
setembro de 
2007- 
Implantación 
ESO (DOG 12 
de 
setembro)Artigo 
6 

5 Materias opcionais 

4º ESO Decreto 
133/2007 de 5 de 
xullo (DOG 13 
de xullo de 
2007)Artigo 7º 
Orde 6 de 
setembro de 
2007- 
Implantación 
ESO (DOG 12 
de 
setembro)Artigo 
8 h) 

6 
Matemáticas A/ 
Matemática B 

4º ESO Decreto 
133/2007 de 5 de 
xullo (DOG 13 
de xullo de 
2007)Artigo 7º . 
5) 
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9.1.2-  MEDIDAS CURRICULARES ESPECÍFICAS 
 

 TIPO DE 
MEDIDA 

DESTINATARIOS  NORMATIVA OBSERVACIÓNS 

1 

Reforzo 
educativo nas 
áreas 
instrumentais: 
lengua galega, 
Lingua Castelá 
e Matemáticas  

Educación Primaria e 
Secundaria 

- Orde 6 de 
setembro de 
2007 (DOG 12 
/9/2007) 
apartado 8. e) 

 

2 

Exención 2º 
Lingua 
estranxeira/ 
Reforzo 
Educativo 

Alumnos de 6º de E. 
Primaria que se 
incorporan a 1º ESO 

- Orde 6 de 
setembro de 
2007 (DOG 12 
/9/2007) 
apartado 5.f) 

Incorporación de 
Educación Primaria a 
E.S.O. 

1º ESO: 
• Acceso á ESO 
por 
Imperativo 
legal 

• Repetir1º 

3 

Programa de 
reforzo nas 
áreas 
instrumentais 
básicas ( Lingua 
Galega, Lingua 
Castelá , 
Matemáticas) 

2º ESO:  
• Promoción a 
2º ESO con 
áreas 
instrumentais 
pendentes 

• Repetir 2º 
ESO 

- Circular 8/2009 
instrucción 5ª A) 
.1 

• “PODERÁN” 
• Atribución 
horaria 

• Baseado nos 
mínimos 
esixibles 

• Quedan 
exentos da 2ª 
lengua 
estranxeira 

4 
Programas de 
recuperación 

2º ESO: 
• Promoción a 
2º con 
instrumentais 
superadas e 
con outras 
materias 
suspensas. 

- Circular 8/2009 
instrucción 5ª A) 
.2 

PODERASE 
establecer o 
programa se o 
profesorado do 
departamento das 
materias suspensas 
ten horariolectivo 
incompleto 
Poderán quedar 
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exentos de cursar a 
2ª lingua estranxeira 

5 
Agrupamento 
de materias en 
ámbitos 

1º+2º ESO 

- Orde 6 de 
setembro de 
2007 (DOG 
12/9/2007) 
punto 8. g) 

 

6 
Programas 
específicos 
personalizados. 

Alumnos de 
1+2º+3º+4º de ESO 
que repitan curso 
(Os alumnos de 1º e 
2º poden sustituir 
este programa por un 
de Reforzo nas áreas 
básicas ou de 
recuperación 

- Circular 8/2009 
instrucción 5ª B) 
.1 

SEGUIRÁN un 
PEP para superar 
dificultades( segundo 
informe final do titor 
anterior + avaliación 
inicial) 

En tódalas etapas e 
niveis 

- Orde 6 de 
outubro de 1995 
( DOG 7de 
novembro ) 

Alumnos con 
grandes deficits 
curriculares 

7 

ACI: 
Adaptación 
Curricular 
Individualizada En tódalas etapas e 

niveis 

- Orde 28 de 
outubro de 1996 
(DOG 
28/11/1996) 

Alumnos con altas 
capacidades 

 
 

 
TIPO DE 
MEDIDA 

DESTINATARIOS NORMATIVA OBSERVACIÓNS 

8 

Flexibilización 
da idade de 
permanencia 
na etapa  

En tódalas etapas 

- Orde 27 de 
decembro de 
2002( 
DOG 
30/1/2003)Artigi 
26 e 27 

Alumnos con NEE 

9 

Flexibilización 
da idade de 
permanencia 
na etapa de 
alumnos con 
altas 
capacidades  

En tódalas etapas 

- Orde 28 de 
outubro de 1996 
(DOG 
28/11/1996) 

Alumnos con altas 
capacidades 
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10 Fragmentación  3º+4º ESO 

- Orde 27 de 
decembro de 
2002( 
DOG 
30/1/2003) 
Artigo 27 

 

11 
Repetición de 
curso 

E. Primaria/E. S.O 

- Decreto 
133/2007(DOG 
13 de xullo) 
Artigo 12 
- Orde 21 de 
decembro de 
2007 (DOG 7 de 
xaneiro)Artigo 6º  

 

 
9.1.3- Concreción a nivel de centro sobre algunhas medidas de carácter 

curricular 
 
A) REFORZO EDUCATIVO 

Algunhas adaptacións ó alumno/a consideradas como RE poden ser: 
a) Na metodoloxía didáctica: uso de vídeo, esquemas, medios 

informáticos,.... 
b) Na temporalización: dedicando máis tempo a un contido, facilitando 

tempo extra para un exame, etc. 
c) Nos procedementos de avaliación: probas orais, valoración do caderno 

de traballo, probas escritas de distintos formatos: probas obxectivas, 
probas de ensaio, probas abertas, ... 

d) Adaptación dos elementos de acceso ó currículo: emprego do sistema 
Braille, linguaxe de signos, etc. 

 
Cando se considere que un alumno/a debería  realizar actividades de reforzo educativo 

nunha determinada área durante o curso seguinte, o profesor correspondente manifestarao na 
sesión de avaliación final e o titor deixará constancia na acta de avaliación deste feito. O 
profesor desa área no seguinte curso terá en conta esta circunstancia cando realice a avaliación 
inicial e determinará se considera necesario levar a cabo medidas de reforzo educativo. 

Se se considera necesario , as medidas de reforzo educativo na aula poderíanse ampliar 
con actividades complementarias para a casa , tendo sempre en conta as condicións 
individuais de cada alumno/a. 

 



Plan de Atención á Diversidade- CPI SAN SADURNIÑO 24 

B) MATERIAS OPTATIVAS e OPCIONAIS EN ESO ( Decreto 133/2007 de 5 de 
xullo- DOG 13 de xullo de 2007) 

 
A oferta e materias optativas e os itinerarios a elexir en 4º son os seguintes:  
 

En 3º ESO 
(escolle 1. tamén 
para os que 

inicien un PDC) 

Cultura clásica 
(CuCa) 

�  
Obradoiro de iniciativas 
emprendedoras (OIE) 

�  Francés �   

 
 

Opción 

1ª  

Optativ

a 

2ª  

Optativa 

3ª  

Optativa 

4ª  

Optativa 

Tipo de 

matemáticas 

����   
“A” 

CIENCIAS 
FeQ 

BeX �  
TEC �  

Plástica 
�  

Francés 
�  

INF MAT B 

����   
“B” 

MIXTO 
MUS 

TEC �  
BeX �  

Plástica 
�  

Francés 
�  

INF �  
CuCa 

�  
OIE �  

MAT A �  
MAT B �  

En 4º 
ESO 
 

(Os de 
PDC 

escoller 1 
entre  
INF �  
CuCa �  
OIE � ) 

 
 

-1º elixe unha 
das 3 opcións de 

itinerario  
(A, B ou C)  
e despois, nas 
columnas da 
opción elixida 
nas que se che 
presenten varias 
opcións, escolle 

unha soa 
materia. 

 
-Lembra que 
CuCa ou OIE 
só as podes 
cursar en 

4ºESO se non o 
fixeches en 
3ºESO 

����   
“C” 

LETRAS 
MUS LAT 

Plástica 
�  

Francés 
�  

INF �  
CuCa 

�  
OIE �  

MAT A �  
MAT B �  

 
C) ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
 
Proceso de elaboración 
 
1. Detección de necesidades específicas do alumno/a e información ó xefe de 
estudios e departamento de orientación ( por parte do profesorado a través do 
titor) 
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2. Avaliación diagnóstica ( por parte do xefe do departamento de orientación coa 
colaboración do profesorado e outros profesionais se é o caso) 

3. Reunión, coordinada polo xefe de estudios á que asistirán o titor e os profesores 
que impartan 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 ACI , así como aqueles elementos do 
currículo que , se é o caso, deberán ser modificados. 

4. O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor/a que 
imparte a área ou materia ó alumno, coa colaboración do departamento 
didáctico, co asesoramento do responsable da orientación educativa no centro e 
de calquera outro profesional que participe na atención ó devandito alumno. 

5. O titor/a coordinará o proceso de elaboración da ACI.coa colaboración co 
Departamento de Orientación. 

6. Unha vez elaborada o director enviará a proposta de adaptación curricular ó 
correspondente servicio provincial de inspección para a súa aprobación. 

 
9.2- MEDIDAS ORGANIZATIVAS de atención á diversidade 

9.2.1- MEDIDAS ORGANIZATIVAS ORDINARIAS 
 TIPO DE 

MEDIDA 
DESTINATARIOS NORMATIVA OBSERVACIÓNS 

1 

Ubicación nun 
determinado 
grupo ó inicio do 
curso 

En tódalas etapas e 
niveis 

LOE e demais 
normativa 

Dirección oído o 
Departamento de 
Orienación 

2 
Cambio de grupo 
unha vez iniciado 
o curso 

En tódalas etapas e 
niveis 

LOE e demais 
normativa 

Dirección oído o 
Departamento de 
Orientación e os 
titores/as 

3 Apoio ordinario 
Tódalas etapas e 
niveis 

- Decreto 
133/2007 de 5 de 
xullo (DOG 13 
de xullo) Artigo 
13 .3 
- Orde de 6 de 
setembro de 2007 
(DOG 
12/9/2007)Artigo 
10 .b) 

Apoio ordinario 
dentro do grupo 
Apoio ordinario 
fóra do grupo 
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9.2.2-  MEDIDAS ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS 
 

 TIPO DE 
MEDIDA 

DESTINATARI
OS 

NORMATIVA OBSERVACION
ES 

1 Apoio Específico 
Tódalas etapas e 
niveis 

- Orde do 27 de 
decembro de 
2002(DOG 
30/1/2003) artigo 
19 

Apoio específico 
dentro do grupo 
Apoio específico 
fóra do grupo 

2 
Desdobramentos 
en Linguas e 
Matemáticas 

1º+2º+3º+4º 

- Orde de 6 de 
setembro de 2007 
(DOG 
12/9/2007) 

Nº alumnos por 
grupo maior que 
20 

3 
Agrupamentos 
flexibles 

1º+2º+3º+4º 

- Orde 27 de 
decembro de 2002 
( 
DOG 
30/1/2003)Artigo 
18 
- Decreto 
133/2007 de 5 de 
xullo (DOG 13 de 
xullo9Artigo 13 
punto 3 

 

4 
Agrupamentos 
específicos 

1º+2º+3º ESO 
- Circular 9/1999 

 

5 
Grupos de 
adquisición das 
linguas 

Tódalas etapas e 
niveis 

Orde 20 de 
febreiro de 2004 
(DOG 
26/2/2004)  
Decreto 
133/2007 ( Dog 
13 de xullo) artigo 
13 

Alumnos 
estranxeiros 
 
 
 
 
 

6 

Grupos de 
adaptación da 
competencia 
curricular 

Tódalas etapas e 
niveis  

Orde 20 de 
febreiro de 2004 
(DOG 
26/2/2004) 

 

7 Programas de 2º +3º+4º Orde 30 de xullo  
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Diversificación 
curricular 

de 2007 (DOG 
21/08/2007) 

8 
Aula de atención 
educativa 

Primaria e ESO Circular 8/2009 
Punto 2 

 

9 

Escolarización 
combinada 

Tódalas etapas e 
niveis 

Orde 27 de 
decembro de 
2002( 
DOG 30/1/2003) 

 

9.2.3-  Concreción dalgunhas medidas de carácter organizativo 
A organización dos agrupamentos constitúe un dos elementos da metodoloxía que 

permite maior adaptación dos contidos e das actividades que se aborden. 
 O traballo en gran grupo, en grupos reducidos ou individual teñen unhas 
potencialidades educativas diferentes e por iso utilizaranse segundo os obxectivos que se 
pretendan en cada momento. 
   
 A) ACORDOS SOBRE ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS 
 A forma como se agrupa ós alumnados constitúe en si unha potente medida de 
atención á diversidade dado que a configuración do grupo vai a influír moito en cuestións moi 
relevantes como poden ser, entre outras:  

• A posibilidade de desenvolver unha ensinanza máis ou menos individualizada 
• A interacción social 
• emprego de metodoloxías máis ou menos participativas  
• A motivación, satisfacción e colaboración do profesorado 

O principio básico que debe rexer a formación de grupos será o equilibrio que permita 

- Atender á diversidade: atender ás necesidades pedagóxicas dos alumnos e á demanda 
persoal que necesitan. 

- Flexibilidade: poder realizar cambios en calquera momento do proceso si se considera 
oportuno.  

- Evitar a segregación e a clasificación 

Baseado no anterior concluímos cos seguintes acordos:  
 A organización inicial dos grupos de cada curso (cando haxa máis de un) así como os 
desdobres en áreas ou materias, serán organizados pola Dirección do centro, oído o 
Departamento de Orientación (Orientador/a, Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica e 
Profesor/a de Audición e Linguaxe)  

Criterios para configurar a organización dos grupos en Educación Infantil 
Por orde de prioridade serían os seguintes:  

1. Buscarase un equilibrio dos grupos con respecto ó sexo ( reparto 
equilibrado de nenos/nenas) 
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2. Buscarase un equilibrio do grupo con respecto á data de nacemento.( 
reparto equilibrado) 

3. O grupo/s que escolaricen alumnos/as con NEE (por discapacidade 
intelectual, motriz ou sensorial, problemas graves de conduta e/ou 
condicións sociais moi desfavorables) serán discriminados 
positivamente, sobre todo na redución da ratio que oscilará entre un 
10% e un 15 % ( dependendo do caso) 

Procedemento:  
1º) Farase unha lista cos nenos e outra coas nenas ordenados por orde de 
nacemento. Determinarase entonces o número de nenos/as que haberá en cada 
grupo asignando a cada grupo, de forma equilibrada, os nenos/nenas segundo a 
orde da lista, alternando o principio e o final . 
Distribuiranse en cada grupo os nenos e nenas de forma equitativa seguindo a 
lista. 
 
2º) Unha vez configurados os grupos aplicarase a redución da ratio no grupo que 
escolarice alumnos con NEE pasando ó outro grupo un número de alumnos, 
resultante de aplicar entre un 10 e 15 %, dos que estean ó final da lista.  
 

Criterios para configurar a organización dos grupos en Educación Primaria 
1. Buscarase un equilibrio dos grupos con respecto ó alumnado 
repetidor. 

2. Buscarase un equilibrio dos grupos con respecto ós alumnos con 
Necesidades Específicas de Atención Educativa. 

3. Buscarase un equilibrio dos grupos con respecto ó sexo. 
4. O grupo/s que escolaricen alumnos/as con NEE ( por discapacidade 
intelectual, motriz ou sensorial, problemas graves de conduta e /ou 
condicións sociais moi desfavorables) serán discriminados 
positivamente, sobre todo na redución da ratio (entre un 10% e un 
15%). 

 
Criterios para configurar a organización dos grupos en Educación Secundaria 

Obrigatoria 
1. O grupo/s que escolaricen alumnos/as con NEE ( por discapacidade 
intelectual, motriz ou sensorial, problemas graves de conduta e /ou 
condicións sociais moi desfavorables) serán discriminados 
positivamente,sobre todo na redución da ratio. 

2. Buscarase un equilibrio dos grupos con respecto ó alumnado repetidor 
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3. Unha vez aplicados os criterios anteriores, cando a xuízo do equipo de 
organización de grupos non exista ningún outro criterio pedagóxico 
e/ou organizativo (opcionalidade/optatividade, relixión/non 
relixión....) que o xustifique, atenderase ó criterio de orde alfabético.  

 
Ó longo do curso, se hai motivos que o xustifiquen, poderíanse realizar cambios de 

grupo. O procedemento sería o mesmo que o seguido para configurar os grupos o inicio 
de curso. 
 

 B) CAMBIOS METODOLÓXICOS NA ORGANIZACIÓN DA CLASE 
Tamén podemos introducir cambios na dinámica ordinaria da clase que contribúan a 

atender mellor ás necesidades dos alumnos mediante os seguintes aspectos: 
• Organización da clase ( forma de colocarse os alumnos). En xeral corresponde ó 
titor aínda que cada profesor/a pode determinar a organización como considere 
oportuna. 

• Agrupamentos ( traballo individual, pequeno grupo, por parellas,....) 
 
C) APOIO ORDINARIO 
Apoio Ordinario: Aquela axuda a un alumno/a, a un grupo de alumnos , que necesitan 
unha axuda que pode prestar calquera outro profesor, que non sexa o profesor de área 
ou materia, independentemente da súa especialización 
 
Duración: temporal/ permanente 
 
Temporalización : antes (explicación previa)/durante a clase, posterior (repaso) 
 
Cómo: O profesor de apoio ordinario cando realice o apoio durante a clase deberá 
traballar co alumno/os que previamente se determinou apoiar,  seguindo sempre as 
instruccións do profesor que está impartindo a clase. 

Se o apoio fose previo, posterior á clase ou simultáneo, pero fóra da clase , o 
profesor de área proporcionará ó profesor de apoio a programación dos obxectivos a 
conseguir así como os contidos a desenvolver no apoio .  

 
D) APOIO ESPECÍFICO 

 
Apoio Específico: Aquela axuda a un alumno ou grupo de alumnos que necesitan unha 
atención especializada dentro do campo profesional do profesor/a especialista en Pedagoxía 
Terapéutica ou en Audición e Linguaxe 
Orde do 27 de decembro de 2002. artigo 19) 
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“As intervencións específicas que sexan precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía 

terapéutica ou de audición e linguaxe serán propostas e deseñadas polo departamento de orientación, do que 
forma parte, en colaboración co titor do grupo ó que pertence o alumno/a. tales actuacións levaranse a cabo 
normalmente dentro da aula, xunto do resto do alumnado dese grupo, e só poderán levarse fóra dela en casos 
excepcionais que estean debidamente previstos nas adaptacións curriculares e 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 
o proxecto curricular de etapa e as programacións de aula , corresponde á xefatura de 
estudios do centro.” 
 
Procedemento de iniciación do apoio específico a principios de curso 

Co fin de conseguir unha maior axilidade na organización do seguinte curso, a finais do 
curso anterior o departamento de orientación , en vista dos resultados da avaliación continua 
e final de curso e coa colaboración dos titores , elaborará unha previsión de alumnos con 
NEE  que van a necesitar apoio específico para o próximo curso. 

 A principios de curso a xefa do departamento de orientación, coordinará, en 
colaboración cos profesores de apoio e os titores , a atención do alumnado con necesidades 
educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra , a proposta de organización 
da docencia para este alumnado. 

 
CRITERIOS DE PRIORIDADE  
1. Antes do inicio de curso levarase a cabo unha reunión entre a xefatura de estudos, a 
xefa do departamento de orientación e aos/as profesores de Pedagoxía Terapéutica e d 
eAudición e Linguaxe para determinar : 

- Que alumnos/as va a recibir apoio específico 
- Materias nas que é prioritario que o alumno reciba apoio. 
- Dentro ou fóra da aula 
- Apoio previo, durante ou posterior ás actividades de ensino-aprendizaxe 
que se desenvolven na aula para tódolos alumnos. 

- Data de comezo do apoio 
- Horario semanal do apoio 
- Materias ou aspectos que se van apoiar 
 

Procurarase que o apoio específico sexa, na medida do posible, dentro da clase 
sobre todo en Educación Infantil. Cando as actividades que se desenvolven difiran das 
ordinarias da clase o apoio específico pode desenvolverse fóra da aula, na aula de apoio, 
pero tendo unha boa coordinación co profesorado ordinario. 
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A decisión anterior debera ter en conta as seguintes cuestións 
1- Teñen prioridade a atención dos alumnos con NEE. Mentres non se cubran a atención 
diaria destes alumnos ( por parte de >PT e /ou AL) non se poderán cibrir outras 
necesidades. 
2- Alumnos con outras necesidades: Determinarase nesa reunión a prioridade en función 
de: 

- necesidade que presente , 
- da situación social,  
- da ratio e situación organizativa do grupo  
- da eficacia do apoio ( si se deu en cursos anteriores) 

 
 Procedemento de iniciación do apoio especçifico durante o curso  

 O apoio específico, posterior a avaliación inicial, iniciarase cando un profesor/a o 
solicite ó xefe de estudios de forma escrita nun modelo ó efecto que inclúe os seguintes 
apartados: 
a) Breve descrición da necesidade do apoio 
b) Obxectivos a conseguir co apoio 
c) Medidas de atención levadas a cabo ata o momento. 
d) Tarefas a desenvolver polo profesor de apoio 
e) Horario semanal preferente 
f) Previsión da duración deste apoio. 
 
Unha vez recibida a petición o xefe de estudios derivará a petición ó departamento de 

orientación o cal emitirá un informe sobre dita solicitude. 
En función da natureza do apoio, dos criterios enunciados anteriormente, do informe 

do departamento de orientación e da dispoñibilidade de profesorado, o xefe de estudios, en 
nome do director, determinará o profesor/a que os realizará, consensuando co profesor/a 
solicitante, dentro das posibilidades, o horario e a frecuencia .  

Unha vez remate este apoio o profesor que o solicitou, coa colaboración do profesor 
que apoiou, fará unha breve avaliación na que se constaten os seguintes apartados 

a) Data de comezo 
b) Data do remate 
c) Breve descrición do que consistiu ese apoio 
d) Profesor/es que o prestaron 
e) Horario semanal 
f) Valoración da eficacia desta medida  
Durante o curso tamén poden xurdir novos casos de alumnos que presenten NEAE 

que se poñen de manifesto a través da avaliación psicopedagóxica, solicitada previamente ó 
departamento de orientación. 
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Se se detecta a necesidade dun apoio específico o departamento de orientación proporá 
ó xefe/a de estudos, para a súa aprobación, un horario de apoio por parte do profesor/a de 
PT ou AL, que se levará a cabo en función da dispoñibilidade horaria que teñan nese 
momento. 
Avaliación do Apoio Específico 

Unha vez remate este apoio o profesor especialista fará unha avaliación na que se 
constaten os seguintes apartados: 

a) Data de comezo 
b) Data do remate 
c) Descrición do que consistiu ese apoio 
d) Materiais específicos empregados. 
e) Horario semanal 
f) Valoración da eficacia desta medida  
g) Previsións de cara ó próximo curso 

 
Cuestións a ter en conta con referencia ós apoios 
- Se un apoio se da fóra da clase procurarase que sexa no horario da área que se está 
apoiando. Non obstante, o titor e /ou o profesor, asesorado/s polo departamento de 
orientación, poderán decidir se resulta máis beneficioso para o alumno/a  recibir o apoio 
que “perder” a clase doutra área. Nese caso terase en conta a forma de garantir que a área 
que se “perde” poida recuperala dalgunha outra forma e isto implica a coordinación dos 
profesores implicados tratando de buscar un acordo. 

 
-  A asistencia a clases de apoio será sempre comunicada ós pais dos alumnos. En caso de 
que os pais non estean de acordo con esta medida deberán manifestar a súa 
disconformidade por escrito. 
 
Previsións de apoio especcífico de cara ó seguinte curso 
A finais do mes de xuño o Departamento de >Orientación recollerá información dos 
titores/as para determinar os posibles alumnos que previsiblemente necesitarán apoio 
específico no próximo curso. 
 
Material especiífico para alumnos con NEE para o seguinte curso 
Antes de rematar o curso os profesores de apoio específico e os titores/as determinarán 
aqueles materiais específicos que usarán estes alumnos no seguinte curso. Esta 
información será comunicada ós pais no momento antes do remate das clases. 
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E) PROCEDEMENTO ORDINARIO PARA EXIMIR DA LINGUA FRANCESA/ 
REFORZO EDUCATIVO 
A normativa que regula este procedemento é a seguinte:  

Orde 6 de stembro de 2007 pola que se desenvolve a inmplantación da 
Educación Secundaria Obrigatoria en Galicia ( DOG 12 de setembro) no punto 5 
apartado f)  

“Aqueles alumnos dos cursos primeiro e segundo que presenten claras dificultades continuadas no 
procesode aprendizaxe, en particular na área de lingua, poderá quedar exento de cursar a materia común 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. 
No seu expediente académico figurará coa mención de exento/a.  

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro, oídas as nais, os pais ou os titores/as legais do 
alumnado afectado pola medida. 

Circular 8/2009 5ª instrucción : 
1- Programas de Reforzo nas áreas instrumentais básicas ( Lingua Galega, Lingua Castelá e Literatura 

e Matemáticas: 
1.1- O alumnado de 1º curso que accedesa á ESO por imperativo legal, aquel que repita 1º curso , 

aquel que promocionase a 2º curso sen superar todas ou algunha das áreas instrumentais ou 
aquel que repita 2º curso poderá seguir un programa de reforzo con atribución horaria. 

1.2- Os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas estarán baseados nos mínimos 
esixibles das áreas d eLingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas para o curso que 
corresponda , es suporán a atención personalizad para logra o grao de dominio suficiente 
expresado nos ditos mínimos. 

1.3- O alumnado de 1º e 2º curso de ESO que curseos programas d ereforzo de áreas instrumentais 
básicas quedará exento de cursar a materia de lIngua Estranxeira nos termos recollidos no 
artigo 5º.f)da Orde 6 de  

1.4- setembro de 2007, pola que se desenvolve a implantación da ESO 
 
Tendo en conta a normativa anterior establecnse  tres momentos para que , de forma 

ordinaria, se propoñan ós alumnos que cumpresn os requisitos que determinan a posibilidade 
de eximir da segunda Lingua Estranxeira e rcibir no seu lugar apoio educativo:  

Nivel 
académico 

Posible alumnado Data Decisión 

6ºEducación 
Primaria 

*Alumnos que 
promocionan por 
imperativo legal 
* Alumnos que presenten 
dificultades de 

Sesión avaliación 
xuño 

Titor/a 
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aprendizaxe sobre todo 
nas materias 
instrumentais.básicas. 
Alumnado que presente 
dificultades sobre todo 
nas áreas instrumentais e 
no 2º idioma estranxeiro 

Sesión de Avaliación 
Inicial 

Equipo docente 
a proposta do 
titor/a 

1º ESO Alumnos que 
promocionan a 2º con 
materias instrumentais 
pendentes(Linguas e/ou 
Matemáticas) 

Sesión Avaliación 
extraordinaria 
(setembro) 

Equipo docente 
a proposta do 
titor/a 
 
 

2º ESO 
Alumnos que va a repetir 
2º ESO 

Sesión de avaliación 
extraordinaria(setem
bro) 

Equipo docente 
a instancias do 
titor /a 

 
O titor/a reflexará nun informe (existe un modelo ó efecto) os motivos que xustfican a 

a proposta así como a materia instrumental preferente, se é o caso, para recibir apoio  
Ditos informes serán entregados polo ttor/a ó departamento de orientación o cal o 

remitirá o director/a para que decida finalmente a pertinencia desta medida. 
Todo este proceso contará co asesoramento do departamento de orientación. 
 Desde o departamento de orientación levaranse a cabo xestións de coordinación co 
departamento de orientación do centro adscrito, San Ramón de Moeche, na concreción desta 
medida con respecto ós alumnos de 6º que se incorporarán a 1º de ESO. 

 
9.3- REXISTRO DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Ordinarias - No informe individualizado 

- Información ós pais 
Adaptacións 
ordinarias (non 
significativas) 

- No informe individualizado 
- Información ós pais 

Reforzo educativo - No expediente académico do alumno 
como RE 

- No informe ás familias 

Medidas 
curriculares 

Repetición de curso - No expediente dos alumnos 
- Información ós pais 
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A.C.I. - No informe individualizado 
   Reflectirase como AC: 
- No expediente do alumno 
- No informe ós pais 
 

Flexibilización -  En tódolos documentos de  avaliación   
do            alumno , incluíndo a resolución 
pola que foi autorizada. 
- Información ós pais 
 

Optatividade - No expediente dos alumnos 
-   Na información ós pais 

Apoio específico - No informe individualizado 
- Nun informe do profesor especialista 
- No expediente do alumno como RE ou 
ACI, segundo o caso. 

- Na información ós pais 
 

Agrupamentos 
flexibles 

- No informe individualizado 
- Na autorización da inspección 
educativa. 

Agrupamentos 
específicos 

- Informe individualizado do titor coa 
proposta 

- Comunicación ós pais por parte do titor 
- Informe final do titor 
- No expediente académico como RE. 

Medidas 
organizativas 

Programa de 
Diversificación 
Curricular 

- Na documentación previa para solicitar 
a inclusión no PDC 

- Na autorización correspondente 
   Os resultados da avaliación final: 
- Na acta de avaliación final 
- Na acta complementaria 
- No expediente académico 



Plan de Atención á Diversidade- CPI SAN SADURNIÑO 36 

Escolarización 
Combinada 

-  Na autorización correspondente 
   O titor do centro no que está   
matriculado coordinará toda a información 
relativa ó alumno nos dous centros 
reflectíndoa : 
- No informe individualizado  
- No expediente do alumno 

 
10- RECURSOS 
 
 10.1- Recursos Humanos 
 Na aplicación das medidas de atención á diversidade están implicados tódolos 
profesores pero de forma máis específica os profesores/as que pertencen ó 
departamento de orientación, principalmente o/a orientador, profesores/as especialista 
de Pedagoxía Terapéutica ( de Infantil /Primaria e de Ensinanza Secundaria) e o 
profesor/a especialista en Audición e Linguaxe así como o resto do profesorado que 
forma parte , nese momento, do departamento de orientación. 

Os coordinadores das medidas de atención á diversidade serán os xefes/as de 
estudios  

Contarase coa colaboración dos  axentes externos que colaboran na atención do 
alumnado .especialmente: 

 
o O Equipo de Orientación Específico. 
o Os Servizos Sociais dos Concellos de San Sadurniño, Narón e Moeche. 
o Os servizos de Pediatría do Centro Médico de San Sadurniño. 
o Os servicios de atención á saúde mental infantil da zona (Aspaneps-Ferrol) 

 
10.2- Recursos espaciais 
- Aula de Apoio Específico en Educación Infantil/ Primaria 
- Aula de Apoio Específico en Educación Secundaria Obrigatoria. 
- Aula de Atención Educativa en Educación Infantil/Primaria 
- Aula de Atención Educativa en Educación Secundaria Obrigatoria 
. 
 
10.3- Recursos materiais 

 O Departamento de Orientación conta con abundante material: 
- Test e probas específicas para a avaliación psicopedagóxica 
- Bibliografía especializada sobre o tema de atención á diversidade 
- Materiais específicos de recuperación. 
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Algúns destes materiais están ubicados: 

• No propio departamento 
• Noutros noutros departamentos 
• Na aulas de apoio 
• Na aula de Atención Educativa que serve tamén como aula de Consulta para o 
profesorado. Os materiais desta aula están xestionados de forma coordinada entre o 
Departamento de Orientación e a Biblioteca. 

O Departamento ten un rexistro específico onde figuran todos os recursos- 
 
11- APROBACIÓN E MODIFICACIÓNS DO PLAN DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 
(Decreto 7/99 do 7 de xaneiro) 
 
Artigo 68  
O Plan de Atención á diversidade , forma parte do Proxecto Curricular de Centro e polo 

tanto “ será aprobado e modificado polo claustro de Profesores, dando conta ó Consello Escolar e remitindo 
un exemplar á asociación de pais de alumnos/as 

Os acordos acadados para as modificacións serán incorporados á programación xeral do centro, xuntándose 
copia da acta da sesión de claustro na que se aprobaron” 
Polo tanto este plan será revisado anualmente para introducir os cambios que se 

consideren pertinentes así como a súa adaptación á normativa vixente. 
 
Artigo 65 
“ O grao de cumprimento do PCC deberá ser determinado ó longo do curso pola Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, que proporá ó claustro, para a súa aprobación, as modificacións pertinentes”  
 
Esta revisión do Plan de Atención á Diversidade foi aprobada polo Claustro de  
 
Profesores o día …….de…………………………..de………………… 
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ANEXO II 
Modelos de impresos: 

Temática Impreso 

Departamento 
Orientación 

1- Solicitude intervención do Departamento de 
Orientación. 

2- Formulario solicitude EOE 
3- Modelo recollida datos inicio escolarización 
4- Modelo Informe Psicopedagóxico 

Titores 
1- Modelo avaliacion titor medidas atención á 

diversidade 

Apoios 

1- Modelo avaliación apoio específico 
2- Modelo resume apoios PT/AL Educación 

Primaria 
3- Modelo resume apoios PT Educación Secundaria 
4- Proposta inicial apoios INF+PRI 
5- Proposta inicial apoios ESO 
6- Solicitude Apoio Específico por parte do 

profesorado 
7- Modelo previsión apoios INF+PRIM (xuño) 
8- Modelo previsión apoios ESO (xuño) 

Familias 

1- Modelo comunicación á familia medidas de 
atención á diversidade. 

2- Comunicación á familia de avaliación 
psicopedagógica  

3- Conformidade pais avaliación psicopedagóxica 
4- Conformidade pais apoio específico 

ACIs 

1- Modelo boletín informativo ás familias sobre 
ACIs 

2- Modelo esquema ACI profesor/a 
3- Modelo decisión ACI 
4- Modelo ACI completa 

Exención Francés 

1. Información pais exención 2ª Lengua estranxeira. 
2. Previsións exencións de Francés (xuño) 
3. Informe do titor exención francés ( de Primaria a 

ESO) 
4. Informe do titor exención francés ( durante a 

ESO) 
5. Relación total do titor exentos de Francés. 
6. Informe individual do titor exención francés. 
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ANEXO III 
NORMATIVA SOBRE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

• Orde 6-10-95 (DOG 7-11-95) - Adaptacións curriculares e reforzo educativo 

• Decreto 320/96 de 26 de xullo (DOG 6-8-96) - Ordenación de alumnos con N.E.E. 

• Orde 28-10-96 (DOG 28-11-96) – Alumnos con N.E.E. asociadas a sobredotación. 

• Orde 31-10-96 (19-12-96) – Avaliación psicopedagógica de alumnos con N.E.E. 

• Lei 8/1997 de 20 de agosto- SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 

• Decreto 120/98 de 23 de abril – Regulamento da Orientación Educativa en Galicia.(DOG 

27/4/98) 

• Orde 24/7/98 (DOG 31/7/98)- Organización da Orientación en Galicia. 

• Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro (DOG 26/1/99)- Implantación e regulamento dos CPIs. 

• Circular 9/99 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional sobre 

medidas de atención á diversidade na ESO. 

• Orde 3 de outubro do 2000 (DOG 2/11/2000)- Instrucción para o desenvolvemento do 

Decreto 7/1999. 

• Orde 27 de decembro de 2002 (DOG 30/1/03)- Criterios de escolarización de alumnos con 

NEE. 

• Lei 51/2003 de 2 de decembro ( BOE 3/12/2003)- IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

• Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG 26/2/04)- Medidas de atención ó alumnado 

procedente do estranxeiro. 

• Decreto 30/2007 do 15 de marzo ( DOG 16 d emarzo de 2007) – Admisión de alumnos. 

• Orde 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo de 2007) _ Procedemento admisi 

• Decreto 130/2007 de 28 de xuño (DOG 9-7- 2007)- CURRÍCULO EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

• Orde 30 de xullo de 2007 (DOG 21/08/2007)- Desenvolvemento dos Programas de 

Diversificación Curricular. 

• Orde 23 de noviembre de 2007  (DOG 30-11-2007) - Avaliación en Educación Primaria. 

• Decreto 133/2007 de 5 de xullo ( DOG 13/7/2007) – Regulamento ensinanzas de 

Educación Secundaria Obrigatoria. 

• Orde 13 de maio de 2008 ( DOG 23/5/2008)- Desenvolvemento Programas de 

Cualificación Profesional Inicial 

• Decreto 320/2009 de 4 de xuño (DOG 23-6-09 ) - CURRICULO EDUCACIÓN 

INFANTIL  

• Orde 25 de xuño de 2009 (DOG 10- 7- 2009) - Implantación, desenvolvemento e 

Avaliación de Educación Infantil. 

• 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 obligatoria. 


