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Exame I Oposición 2018 - Proba 36 
 

1.- Un alumnos de 1º de BAC que cursa estudios profesionais de música, achégase ao 
departamento de orientación para que lle indiques que materias pode validar e explicarlle o 
BAC de artes. 
 
As medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas de música e as 
ensinanzas de réxime xeral quedas recollidas na disposición adicional da R. do 29/05/2019 pola 
que se ditan instrucións para o desenvolvemento do D. 86/15 na nosa comunidade autónoma 
durante o curso 2019/20 Nesta disposición indícase que o alumnado de 1º curso de BAC poderá 
validar: 
 

Materias de 1º BAC Materia do conservatorio (superada) (*) 

Unha materia específica de opción e libre 
configuración 

1º curso das materias de Orquestra, Banda ou 
Coro 

Análise musical I 2º curso de Harmonía 

Práctica e linguaxe musical I 3º curso de Instrumento principal ou Voz 

Materias de 2º BAC Materia do conservatorio 

Unha materia específica de opción e libre 
configuración 

2º curso das materias de Orquestra, Banda ou 
Coro 

Análise Musical II 1º curso de Análise 

Historia da Música e da Danza 1º e 2º cursos de Historia da música 

 

 alumnado de 1º de BAC poderá elixir Un máximo de dúas de entre as seguintes 3: a materia 
Análise Musical I, a materia Linguaxe e Práctica Musical, e outra das materias específicas de 
opción e libre configuración. Deberá terse en conta que a suma de períodos lectivos das 
materias a validar non poderá exceder de seis. Cómpre lembrar que as materias obxecto de 
validación non serán tidas en conta no cálculo da nota media. 

 

 En 2º de BAC poderá validar un máximo de tres: a materia Análise Musical II, a materia 
Historia da Música e da Danza, e outra das materias específicas de opción e libre 
configuración. Deberá terse en conta que a suma de períodos lectivos das materias a validar 
non poderá exceder de oito. Cómpre lembrar que as materias obxecto de validación non 
serán tidas en conta no cálculo da nota media. 

 
O D. 86/2015 que establece o currículo para a ESO e o BAC na nosa comunidade autónoma 
recolle que o alumnado durante o BAC deberá cursar, tanto en 1º como en 2º curso: 
 

 4 materias xerais do bloque de troncais 

 2 materias de entre as troncais de opción 

 Lingua galega e literatura 

 Educación física (so en 1º) 

 Entre 2-3 materias específicas (que poderá substituír por 2 troncais non cursadas) 
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Na modalidade de Artes as materias son: 
 

 1º BAC 2º BAC 

 
 
 
Troncais 

Filosofía 
Lingua Castelá e Literatura I 
Lingua estranxeira I 
Fundamentos da Arte I 

Historia de España 
Lingua Castelá e Literatura II 
Lingua estranxeira II 
Fundamentos da Arte II 

Elixir 2: 
Cultura Audiovisual I 
Hª Mundo contemporáneo 
Literatura Universal 

Elixir 2: 
Artes Escénicas 
Cultura Audiovisual II 
Deseño 

Outras Educación Física  

Específicas Análise musical I 
Anatomía aplicadas 
Cultura científica 
Debuxo artístico I 
Linguaxe e Práctica musical 
2ª lingua estranxeira I 
Tecnoloxía Industrial I 
TIC I 
Volume 
Relixión 
1 Troncal 

Análise musical II 
CC. da terra e do mar 
Fundamentos da Admón e xestión 
Debuxo Artístico II 
Hª música e da danza 
Imaxe e son 
Psicoloxía 
Técnic. Expresión gráfico-plásticas 
2ª lingua estranxeira II 
Tecnoloxía Industrial II 
TIC I 
Relixión 
1 troncal 

Libre config. 
autonómica 

Lingua Galega e Literatura I Lingua Galega e Literatura II 

 
Por último indicar que segundo a O. 25/6/07 pola que se regulan o acceso e a admisión ás 
ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño o alumnado do BAC de artes terá acceso 
directo ás ensinanzas de réxime especial de artes plásticas e deseño tanto de grao medio como 
de grao superior, o que supón que non teñen que realizar a proba específica de acceso. 
 
2.- Unha alumna de 22 anos que cursou a FPB suspendeu unha unidade de competencia do 1º 
curso e CC. Aplicadas II, quere saber que módulos e/ou ámbitos ten que cursar na ESA para 
obter o título da ESO. 
 
O Anexo VIII da circular 4/19 pola que se ditan instrucións para a organización e o 
funcionamento dos centros que imparten as ensinanzas básicas da educación para as persoas 
adultas no curso 19/20 establece as equivalencias, a efectos académicos, e as validacións dos 
módulos dos ciclos de FPB cos módulos correspondentes á ESA establece que a superación do 
módulo de CC aplicadas II implica ter superado o ámbito científico-tecnolóxico do módulo IV da 
ESA, polo que a alumna deberá cursar este ámbito para obter o título de Graduado en ESO. 
 
(esta mesma información podemos atopala no Anexo VI da O. 20/03/18 pola que se regula a 
educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade 
Autónoma de Galicia) 
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3.- Un alumno de 15 anos que presenta condutas autolíticas acode ao DO comentando a súa 
situación. Explica o procedemento a seguir. 
 
Entendemos por conduta ou tentativa autolítica aquel acto suicida cuxo resultado non implicou 
a morte, tamén se coñecen como condutas autolesivas e as máis habituais nos adolescentes son 
os cortes,  queimaduras e o rascado a si mesmo ata o punto de interferir coa recuperación. 
 
Segundo o Protocolo para a prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito 
educativo publicado pola consellería de educación a conduta suicida constitúe un problema 
complexo, multicausal e multifactorial e, desde esta visión global a prevención do suicidio 
comprende unha serie de actuacións que van desde a provisión das mellores condicións posibles 
da educación da mocidade, o tratamento eficaz dos trastornos mentais, ata o control 
medioambiental dos factores de risco. 
 
Seguindo as orientacións do protocolo mencionado a intervención ante a verbalización da 
conduta autolítica, desde o centro deberá valorarse a planificación da idea suicida. Será 
necesario por un lado: 
 

 avisar á familia e valorar o grao de contención familiar, se este é suficiente tomarase unha 
decisión conxunta de actuación coa familia, de non darse o caso será preciso acudir ao 
servizo de urxencias correspondente. 

 Será necesario preguntar se o alumno está a tratamento en saúde mental, de ser así, será 
necesario contactar co profesional que atende ao rapaz. 

 
Todo isto deberá ir acompañado de actuación como a elaboración do informe psicopedagóxico, 
no que o DO poderá solicitar a colaboración do EOE, así como realizar un seguimento 
interdisciplinar entre os servizos de orientación educativa, os servizos sociais e saúde mental.  
Esta avaliación psicopedagóxica terá carácter prioritario e urxente e desenvolverase seguindo a 
normativa pertinente (O. 31/10/96). O orientador informará á familia do seu resultado, facendo 
fincapé nas necesidades específicas dos distintos ámbitos e na importancia da coordinación cos 
servizos sanitarios e/ou sociais. Elaborará un informe psicopedagóxico que recolla as conclusións, 
orientacións e propostas de intervención, do que a familia poderá solicitar unha copia, conforme 
ao estabelecido no Protocolo de Protección de Datos. 
 
Este informe psicopedagóxico irá acompañado do modelo de coordinación educación-saúde 
mental, de ser preciso, e será remitido ao médico de familia para que considere a necesidade de 
derivar a saúde mental. Neste modelo debe figurar o motivo da derivación, unha síntese da 
avaliación psicopedagóxica e as intervencións realizadas : 
 

 a nivel psicopedagóxico: programas de prevención e/ou intervención, técnicas de 
modificación de conduta, formación en hh.ss., educación emocional… 

 a nivel curricular (MAD) 

 a nivel organizativo (apoios escolares, titoría entre iguais, asesoramento ao profesorado…) 

 a nivel familiar (subministración de pautas e criterios de actuación, entrevistas periódicas, 
asesoramento…) 

 
Así mesmo deberán especificarse os profesionais que participan na intervención e os acordos 
previos adoptados e compromisos no ámbito escolar e familiar. 
 
Todo isto levarase a cabo mantendo un escrupuloso respecto á intimidade do alumno sempre co 
consentimento expreso da familia e do menor en maiores de 14 anos. 
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4.- O equipo directivo solicita ao D.O pautas de actuación e orientacións para traballar a 
prevención da violencia de xénero desde a acción titorial 
 
O artigo 1 da LOE establece como principio da educación “o desenvolvemento, na escola, dos 
valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da 
violencia de xénero”. 
 
Faise necesario e imprescindible elaborar un plan específico de Igualdade que sirva de referente 
aos axentes da comunidade educativa, co fin de abordar a temática da coeducación e a 
prevención da violencia de xénero desde unha perspectiva estrutural, integral e transversal, no 
que se recollan de forma sistemática as medidas que se van desenvolver con alumnado, 
profesorado e familias e facendo especial fincapé neste problema social, que, como forma 
extrema de desigualdade, require que sexa tratado dende centro escolar coa finalidade de que 
se difunda, dende os primeiros anos de escolarización, unha educación que promova o respecto 
e a igualdade co obxectivo de que esa lacra social poida algún día desaparecer da nosa 
sociedade. 
 
É imprescindible a sensibilización e a concienciación na comunidade educativa do problema da 
violencia de xénero na nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición xunto coa elaboración 
dun protocolo de actuación para abordar casos de condutas contrarias á convivencia por razón 
de xénero. 
 
A lei 11/2007, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero establece no 
seu Capítulo III diversas actuación e medidas a desenvolver no ámbito educativo para a 
prevención de comportamentos e actitudes sexistas e da violencia de xénero, destinadas a 
afondar nas estratexias para a análise e resolución dos conflitos, así como na aprendizaxe da 
convivencia baseada no respecto a todas as persoas, garantindo e fomentando actitudes, valores 
e capacidades que contribúan a un pleno desenvolvemento en igualdade. 
 
O I Plan de actuación para la igualdad en los centros educativos de Galicia 2016/2020 recolle 
entre as diversas propostas (escolarización inmediata en caso de violencia de xénero,  edición e 
adaptación de materiais,  revisión e adaptación do currículo educativo…)  a importancia de  que 
os PAT de todos os niveis educativos incluirán apartados específicos destinados a potenciar 
modificacións nos modelos masculino e feminino, así como unha orientación de estudos e 
profesións baseada nas aptitudes e capacidades das persoas e non en estereotipos sexistas. 
 
Así desde a titoría haberá que poñer en marcha actuacións como: 
 

 programas enfocados ao traballo de aula das relacións persoais, afectivas e sexuais co fin 
de identificar as condutas prexudiciais para o desenvolvemento de relacións persoais 
tóxicas e de sometemento (programas de diversidade sexual, programas de resolución de 
conflitos, programas de afectividade e intelixencia emocional, cyberseguridade...) 

 potenciar unha orientación vocacional con perspectiva de xénero e ofrecendo unha 
orientación profesional non sesgada 

 crear e xestionar maletas viaxeiras para ensinanza obrigatoria sobre igualdade de xénero, 
violencia de xénero e educación afectiva e sexual 

 Realizar co alumnado unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero que sirva 
como ferramenta de prevención entre o alumnado 

 Constituír foros de reflexión, debate e discusión, exposición a situacións violentas e as súas 
posibles consecuencias, por exemplo: cinefórums (Te doy mis ojos, El color púrpura, Solo 
mía, En tierra de hombres, Durmiendo con el enemigo…), proxectos de investigación 
(medios de comunicación, publicidade, análise da situación no contorno…) 
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 Actividades de role-playing e simulacións para ensinar ao alumnado habilidades 
relacionadas coas interaccións sociais e  estratexias de actuación ante situacións deste tipo. 

 Elaboración de guías para un uso da linguaxe non sexista 
 
Esta proposta debe ir acompañada de medidas a nivel de centro como a creación dun espazo na 
biblioteca que recolla recursos relacionados coa igualdade (películas, libros, cómics, música…), 
da incorporación da materia de libre configuración de “Igualdade de xénero”, a formación e 
asesoramento a familias (escola de pais e nais), así como a formación  ao profesorado; e de 
medidas de asesoramento individualizado, de ser o caso. 
 
5.- Que materias troncais de opción ten que cursar un alumno que cambia de modalidade en 
2º de BAC. Que ocorrería se o alumno non pode cursar algunha das troncais porque o centro 
non as oferta? Cal é o prazo para solicitar o cambio de modalidade? 
 
O cambio de modalidade de Bacharelato aparece lexislado no Decreto 86/2015 e na Resolución 
do 29 de maio de 2019 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do currículo no 
curso 2019/20. O artigo 24.4 da mencionada resolución establece o procedemento para o 
cambio de modalidade ao promocionar a 2º curso de BAC. 
 
O alumno deberá cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do 1º curso da 
nova modalidade ou do novo itinerario (art. 24.4.c), así mesmo deberá cursar, da nova 
modalidade, dúas materias do bloque de materias troncais de opción de 2º e, polo menos, unha 
de 1º (art. 24.4.d). 
 
As materias troncais de opción de 1º superadas, da modalidade que abandona, poderán 
computarse: unha delas como materia troncal de opción da nova modalidade, e outra, como 
materia específica de 1º da nova modalidade. E a troncal xeral propia da modalidade ou do 
itinerario que abandona de 1º poderá computarse como materia específica de 1º curso da nova 
modalidade ou do novo itinerario (art. 22.4. e, f). 
 
Por último indicar que o artigo 22.7 da R. 29/5/19, que regula a organización da oferta educativa 
dos centros, establece que  cando un centro docente non poida ofrecer algunha materia troncal 
de opción, facilitaralle ao alumnado que a curse noutro centro próximo, sempre que a 
organización dos horarios de ambos os dous o permitan, ou a través das ensinanzas de persoas 
adultas, en calquera das súas modalidades, presencial ou a distancia. En calquera caso, contará 
coa autorización do pai, da nai ou da persoa que teña a titoría legal, cando se trate de alumnado 
menor de idade. 
 
O art. 22.1 da R. 29/05/19 que regula a implantación do D.86/15 para o curso 2019/20 establece 
que esta solicitude farase, con carácter xeral durante os dos primeiros meses do primeiro curso 
e antes do comezo das actividades lectivas do 2º curso. 
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6. Procedemento para a escolarización, MAD e recursos para a atención a unha alumna 
hipoacúsica severa que procede doutra comunidade autónoma. 
 

A O. 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos acnee que 
cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a 
realización do ditame de escolarización recolle no seu capítulo IV o proceso de escolarización do 
alumnado con n.e.e e indica que dito proceso de escolarización inicial incluirá os seguintes pasos: 
 

 Unha vez presentada polos pais ou titores legais a solicitude de admisión nun centro  o 
equipo directivo informaralles do proceso que se seguirá  e poñerá en coñecemento DO ou 
do EOE, segundo o caso,  a necesidade de realizar a avaliación psicopedagóxica. 

 O DO/EOE unha vez realizada a avaliación psicopedagóxica, coa colaboración das familias e, 
se é o caso, do profesorado, procederá a cubrir o ditame de escolarización. 

 O DO/EOE informaralle á familia sobre os resultados da avaliación psicopedagóxica, os  
servicios educativos da zona e a proposta de escolarización, e incluirá na documentación a 
opinión asinada polos pais/nais ou titores legais sobre a dita proposta. 

 O DO/EOE dará traslado do ditame á Inspección Educativa que o elevará xunto co seu 
informe á xefatura territorial ou ao presidente da comisión de escolarización. 

 Tomada a decisión trasládase ao director do centro para que informe á familia e ao DO 
 

O ditame de escolarización, que elabora o xefe do DO,  incluirá os seguintes aspectos: 
 

 As conclusións do proceso de avaliación psicopedagóxica referidas ó desenvolvemento xeral 
da alumna, o seu nivel de competencia curricular, así como outras condicións significativas 
para o proceso de E-A 

 Orientacións sobre a proposta curricular axeitada ás necesidades educativas da alumna, 
sobre os aspectos organizativos e metodolóxicos e, se é o caso, sobre o tipo de apoio persoal 
e material necesario, indicando, ademais dos recursos dispoñibles 

 Proposta razoada de escolarización en función das necesidades do alumno ou alumna e das 
características e posibilidades dos centros da zona. Incluirase, ademais, se é o caso, o prazo 
de revisión da proposta de escolarización. 

 A opinión dos pais en relación coa proposta de escolarización. 
 

Unha vez recibida a proposta de escolarización no noso centro, será necesario informar á familia 
e a alumna do recollido na  R.  29/5/19 pola que se ditan instrucións para a implementación da 
ESO e do BAC durante o curso 19/20 e que recolle que: 
 

 O alumnado procedente doutras comunidades autónomas que se incorpore ao sistema 
educativo de Galicia na ESO poderá obter unha exención temporal da cualificación das 
probas de avaliación da materia de lingua galega durante un máximo de dous cursos 
escolares consecutivos exenta de cursar Lingua Galega e Literatura.  (art. 9.5) 

 O alumnado de 1º e 2º 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 (art. 5) 

 

Xa que para alumnado con NEE derivadas de discapacidades sensoriais (ou físicas) pode ser 
necesario desenvolver algunha adaptacion curricular, iniciado o curso,  tras a sesión de avaliación 
inicial e realizada a avaliación psicopedagóxica levarase a cabo unha reunión coordinada polo 
xefe de estudos á que asistirán o titor, os profesores que imparten as asignaturas 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 currículo que, se é o caso, deberán ser modificados. (Ord. 6/10/95) 



 

www.nosoposicions.com   2020 
7 

Debemos ter en conta que 
 

 a avaliación do alumnado con problemas graves de audición (visión ou motricidade) para os 
que non sexa posible facer a adaptación curricular sen afectar aos obxectivos,  as 
adaptacións estarán baseadas nos obxectivos previstos para eles. Neste caso pode consistir 
na eliminación dalgún bloque de contidos e reformulación dos referentes de avaliación na 
lingua estranxeira e/ou a materia de música, que a alumna non podería adquirir por mor 
das súas dificultades. 

 Estes obxectivos non poderán, en ningún caso, pertencer a outra etapa. 

 Así mesmo, deberase adaptar a duración e as condicións de realización de probas 
especificas as características destes estudantes. 

 
Estas medidas máis individualizadas deben ir acompañadas doutras a nivel de centro e aula como 
poden ser: 
 

 formación e asesoramento ao profesorado 

 Adaptacións organizativas (organización e coordinación do profesorado de aula e o de apoio, 
criterios de organización de alumnado, de selección de titores, relacións cos servizos de 
apoio externo, modificacións organizativas a nivel de aula...) 

 Facer cambios metodolóxicos que impliquen potenciar a aprendizaxe por observación, a 
experimentación, a aprendizaxe cooperativa,  a potenciación da lectoescritura… 

 Diversificar os instrumentos e técnicas de avaliación 

 Asesoramento e apoio familiar 
 
Por último indicar que entendemos que ao falar dunha alumna hipoacúsica, esta ten resto 
auditivo que permitiu a adquisición da linguaxe oral con carácter funcional aínda que sexa con 
dificultade, pero de non ser así a familia ao inicio de curso e  a través da dirección do IES poderá 
solicitar o servizo de intérprete de lingua de signos da consellería de educación. 
 
7.- Un alumno cun 36% de discapacidade quere cursar o ciclo de dirección de cociña. Proceso 
a seguir e apoios propostos 
 
A admisión de alumnado na formación profesional ven regulada na O. do 15 de xuño de 2016, e 
en devandita lei establécese que: 
 
- do total de prazas que se ofrecen, reservarase un 10 % para persoas que teñan legalmente 
recoñecida unha discapacidade maior ou igual a 33% e respectando a distribución de prazas 
establecido neste mesmo documento lexislativo. (art. 3.3) 
 
- No artigo 18, que establece o procedemento de admisión en 1º curso, indícase que o alumnado 
que opte a prazas reservadas para persoas con discapacidade asistirá a unha reunión individual 
convocada polo DO do centro educativo que solicitase en primeira opción. Será obrigatorio levar 
o certificado do grao de discapacidade e o ditame técnico facultativo á reunión. Tamén se poderá 
achegar outra documentación que se considere oportuno. A finalidade da reunión será que a 
persoa reciba información sobre o currículo das ensinanzas solicitadas, en particular sobre as 
dificultades que, como consecuencia da discapacidade, poidan aparecer para a adquisición dos 
resultados de aprendizaxe do ciclo. Nesta mesma reunión sería importante sinalarlle ao 
interesado que entre os diferentes apoios e MAD que se poden implementar na FP nunca 
podería levarse a cabo unha A.C. 
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O DO emitirá un informe, que proporcionará á persoa solicitante, no cal constará unha 
orientación específica e se incluirá unha proposta razoada de escolarización en función das 
necesidades da persoa solicitante que, de ser o caso, poderá modificar a súa solicitude. De ser 
necesario poderase contar coa axuda do equipo de orientación específico da provincia 
 

Por outra banda indicar que o artigo 61 do Decreto 114/10 que establece a ordenación da FP no 
sistema educativo galego, recolle que o alumnado con n.e.e, poderá ser autorizado, cando as 
necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime 
ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con 
carácter xeral. 
 

O artigo 16 da O. do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e 
a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de FP inicial establece o procedemento 
de solicitude de flexibilización modular.    
 

Logo de comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial  a dirección do 
centro presentará a oportuna solicitude no servizo territorial de inspección educativa 
correspondente para que se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle xuntar a 
seguinte documentación: 
 

 Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo DO do centro en 
colaboración co profesor titor 

 Conformidade expresa do pai e da nai, en caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se 
é maior de idade 

 Fotocopia compulsada do expediente académico. 

 Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas e, de ser o caso, as 
oportunas medidas de reforzo educativo 

 

O Servizo Territorial de Inspección Educativa, que poderá requirir a elaboración dun informe 
complementario do EOE, remitiralle toda a documentación, xunto co seu informe, ao xefe 
territorial, a quen corresponderá a autorización ou a denegación da flexibilización. 
 

O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o Servizo Territorial de Inspección 
Educativa será ata o 31 de outubro de cada curso académico, e este comunicaralle ao centro a 
resolución no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da súa recepción, para a súa 
comunicación á persoa interesada. 
 

8.- Plan de atención á diversidade do centro: concepto, estrutura, procedemento de 
elaboración, aprobación e concreción anual. 
 

A sección terceira do D. 229/11 que regula a atención á diversidade na nosa CC.AA (artigos do 
10 ao 14) establece que o Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento no que se articula 
a atención á diversidade e nel recolleranse e 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. 
 

A súa elaboración corresponde ao D.O, e para iso terá en conta as directrices da CCP e as 
aportacións dos departamentos didácticos.  A súa aprobación corresponde ao Consello Escolar, 
a proposta do claustro e tras a súa aprobación pasará a formar parte do Proxecto Educativo. 
 

Cada centro establecerá os mecanismos e indicadores para o seguimento e avaliación do plan, 
dito seguimento, e avaliación correspóndelle ao equipo directivo, xunto coa responsabilidade do 
seu desenvolvemento 
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Ao comezo de cada curso escolar, o DO fará unha proposta de concreción anual que formará 
parte do PXA e ao final de curso elaborará a correspondente memoria do PXAD, coas pertinentes 
propostas de mellora, de ser o caso. Esta memoria incorporarase á memoria do DO e, 
consecuentemente á memoria anual do centro. 
 
Por último, indicar que son elementos e a estrutura do Plan de atención á diversidade: 
 
- Xustificación baseada no contexto. 
- Identificación e valoración das necesidades. 
- Determinación dos obxectivos. 
- Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade. 
- Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación 

das medidas propostas. 
- Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación coas medidas deseñadas 

para o centro. 
- Mecanismos de coordinación e colaboración internos, así como con outras etapas 

educativas e cos centros adscritos ou de adscrición. 
- Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e cos 

diferentes servizos externos ao centro. 
- Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas extraordinarias 
- Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan 
 
9.- Requisitos e procedemento de incorporación a un PMAR. 
 
Segundo o Decreto 86/2015 e a Resolución de 29 de maio de 2019, pola que se ditan instrucións 
para o desenvolvemento de currículo da ESO no curso 2019/20, os PMAR forman parte das 
medidas extraordinarias de atención á diversidade que se pode desenvolver a partir do 2º curso 
da ESO. 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 4º curso pola vía ordinaria e obteñan o título 
de graduado en ESO. 
 
Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. 
 
Poderán incorporarse aos PMAR as alumnas e os alumnos en que concorran as circunstancias: 
 
- Ter dificultades relevantes de aprendizaxe. 
- Ter sido obxecto doutras medidas de atención á diversidade sen que estas resultasen 

suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe detectadas. 
 
Existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa poderán cursar o 4º curso 
pola vía ordinaria. 
 
E darse as seguintes situación: 
 
- O alumnado que teña cursado por primeira vez o 1º ESO, tendo repetido en Primaria, ou 

que cursou por segunda vez o 1º ESO e non estea en condicións de promocionar a 2º ESO, 
poderá incorporarse ao PMAR que se desenvolverá ao longo dos cursos 2º  e 3º. 

- O alumnado que teña cursado por primeira vez o 2º ESO e non estea en condicións de 
promocionar ao 3º ESO, tendo repetido en Primaria e/ou en 1º ESO, poderá incorporarse 
ao PMAR que se desenvolverá ao longo do 3º curso. 
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- O alumnado que teña cursado por segunda vez o 2º ESO e non estea en condicións de 
promocionar ao 3º ESO poderá incorporarse ao PMAR que se desenvolverá ao longo do 
terceiro curso. 

- Con carácter excepcional, o alumnado que teña cursado por primeira vez o 3º ESO e non 
estea en condicións de promocionar a 4º ESO, sen ter repetido ou tendo repetido unha vez 
na etapa, poderá incorporarse ao PMAR que se desenvolverá ao longo do 3º curso. 

 
O procedemento para a incorporación dun alumno/a ao PMAR: 
 

 Unha vez realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta 
razoada do alumnado que se podería incorporar ao PMAR. Esa proposta concretarase nun 
informe individualizado, elaborado polo titor/a, en que constará a competencia curricular 
do alumno ou da alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as 
medidas de atención á diversidade aplicadas e os motivos polos que o equipo docente 
considera a conveniencia de que o alumno ou a alumna se integre nun PMAR. Ese informe 
trasladarase á xefatura do DO. 

 A persoa que exerza a xefatura do DO realizará unha avaliación psicopedagóxica a cada un 
dos alumnos e das alumnas propostos/as. No informe correspondente deben constar as 
conclusións das reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnado menor de idade, 
coa familia ou titores/as legais, para lles formular a conveniencia da súa incorporación a un 
PMAR deixando constancia escrita da súa opinión respecto da proposta formulada. 

 Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, xefatura do DO e o/a 
titor/a do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, 
da familia ou titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a 
incorporación PMAR. 

 Dirección eleva a proposta de autorización sobre a incorporación do alumnado ao PMAR 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. 


