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1. INTRODUCIÓN 

 
 
Poucos temas espertaron tanta polémica no campo educativo como o foi a escolarización dos 
alumnos/as con necesidades educativas nos centros ordinarios. Despois dun período de tempo, 
caracterizado por proporcionar aos alumnos/as unha intervención máis clínica que educativa, 
nestes momentos agarrar á defensa dun enfoque moito máis psicopedagóxico, desenvolto baixo 
os principios de normalización e inclusión.  
 
Hoxe en día, existe unha visión do centro educativo moito máis acorde coa función social e 
educativa, cuxo obxectivo é favorecer o desenvolvemento de tódolos alumnos/as de acordo 
coas súas características persoais e as da súa contorna (Peñafiel, 2000). 
 
Por conseguinte, gustaríame comezar este tema xustificando os motivos polos cales o escollín e 
a súa relación co resto do temario.  
 

 Considero fundamental que o docente de PT coñeza e interveña no deseño e organización 
das medidas e respostas necesarias para ofrecer dende o centro ordinario unha educación 
inclusiva e de calidade ao alumnado con NEAE. 

 Do mesmo xeito, relaciónase co resto do temario no sentido de que os documentos de 
centro son a base sobre a que se articula o día a día da nosa labor como mestres de PT. 

 
Antes de iniciar o seu desenvolvemento en sentido estrito, creo conveniente realizar unha serie 
de aclaracións co fin de enmarcar conceptualmente a exposición do tema: 
 

• CONCEPTO DE CURRÍCULO: Enténdese por currículo a regulación dos elementos que 
determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas 
educativas. O currículo está integrado por: obxectivos, competencias, contidos, criterios de 
avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables e a metodoloxía didáctica. (D. 
105/2014, art. 4) 

 

• ALUMNADO CON NEAE: alumnado que requira dunha atención educativa diferente á 
ordinaria, por presentar NEE, por dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, polas súas 
altas capacidades intelectuais, por terse incorporado tarde ao sistema educativo, ou por 
condicións persoais ou de historia escolar (…) (LOMCE, art. 71.2). 

 

• ALUMNADO CON NEE: dentro do alumnado con NEAE, enténdese  por alumnado que 
presenta NEE, aquel que requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda 
ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou 
trastornos grave de conduta (LOMCE, art. 73). 
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2. O CENTRO ORDINARIO E A RESPOSTA ÁS NECESIDADES EDUCATIVAS DOS ALUMNOS/AS 

 
 
2.1. DIFERENTES RESPOSTAS Á DIVERSIDADE AO LONGO DA HISTORIA. 
 
Como vimos dicindo, o centro ordinario considérase un instrumento de resposta ás necesidades 
educativas dos alumnos/as. Pero esta situación evolucionou ao longo do tempo, até chegar á 
situación actual de tendencia á inclusión educativa. 
 
A orixe desta situación actual, atopámola nas transformacións producidas nas últimas décadas, 
sendo a principal, o cambio na concepción do termo de educación especial, que pasou de ser 
considerada como un sistema educativo paralelo e diferenciado do ordinario a integrarse nel e 
ser entendido do mesmo xeito. A súa fundamentación podémola atopar na aplicación do 
principio de normalización á educación, definida por Birch (1974) como "a unificación da 
educación ordinaria e a especial, co fin de ofrecer os servizos necesarios en función das 
necesidades educativas especiais de cada alumno/a."  
 
Analizaremos entón, en primeiro lugar, as diferentes respostas ofrecidas ás necesidades 
educativas dos alumnos/as polo centro ordinario ao longo da historia, comezando no século XX, 
xa que é neste momento cando se supera a do carácter asistencial da educación especial e 
concíbese como unha modalidade educativa: 
 
1.- Primeira metade do século XX: debido ás características de innatismo e estabilidade que se 
lle atribuía á deficiencia, os alumnos/as son clasificados en nenos/as do sistema ordinario e 
nenos/as de educación especial (Binet, 1904), aceptando o modelo de que as persoas cun 
cociente intelectual baixo deberían ser enviadas a clases especiais. Polo tanto, durante esta 
época, existen dous tipos de centros e profesionais e non se considera necesaria a coordinación 
entre eles. O centro ordinario, polo tanto, non ofrece resposta.  
 
2.- Lei Xeral de Educación (1970): podemos situar nesta data o cambio cara á integración no 
noso país. A partir deste momento, os alumnos/as atoparon resposta ás súas necesidades 
educativas nas denominadas aulas de educación especial no centro ordinario.  Aínda así, 
tratábase dunha integración, unicamente física, xa que temos dous sistemas educativos 
paralelos con currículo e organización diferenciada.  
 
Neste momento, a resposta que ofrece o centro ordinario ás necesidades educativas especiais 
dos alumnos/as son os Programas de Desenvolvemento Individual (PDI). Un PDI é un programa 
escrito apropiado a cada neno, creado interdisciplinarmente para valorar as súas capacidades, 
establecer metas e obxectivos, delimitar os servizos necesarios, orientar a forma de 
escolarización máis axeitada e procurar procedementos de avaliación.  
 
3.- Lei de Integración Social do Minusválido (LISMI, 1982): desenvolve o precepto constitucional 
(artigo 49) e establecendo os principios de Normalización, Integración, Sectorización e atención 
individualizada, ademais de definir os conceptos de deficiencia, discapacidade e minusvalía. 
(actualmente modificada polo RD 1/2013, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social). 
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4.- Resolución 15 de xuño de 1989: Di que as aulas de educación en centros ordinarios existiron 
á marxe do funcionamento dos centros onde se creaban, e establece as orientacións a seguir no 
proceso de transformación das unidades de educación especial en centros ordinarios para 
converterse en unidades de apoio á integración, salvo cando realicen función substitutoria dos 
centros de educación especial onde o principio de sectorización así o aconselle, que se seguirán 
denominando unidades de educación especial.  
 
5.- LOXSE (1990): avoga polo principio de comprensibilidade e diversidade establecendo un 
único sistema de ensino e un único currículo, deste xeito rompe coa existencia de sistemas 
educativos paralelos que non facilitaban a atención ao principio de igualdade.  
 
Desde esta perspectiva, a responsabilidade da escola para ofrecer respostas adecuadas ás 
necesidades educativas de tódolos alumnos/as é decisiva; esta desenvolverase dende unha 
tripla perspectiva: a ordenación, a planificación e dotación de recursos, e a organización da 
resposta educativa. 
 
A organización da resposta educativa basearase nas diferentes adaptacións do currículo xa que, 
debido ás súas características de apertura e flexibilidade, convértese nun dos instrumentos máis 
valiosos para responder á diversidade, porque permite levar a cabo o principio de 
individualización do ensino. Estas adaptacións refírense non só a aquelas que levan a cabo de 
forma individualizada, senón a todas aquelas modificacións que debemos introducir nos 
diferentes documentos do centro e da aula, sen as cales dita estratexia carece de sentido, xa 
que, atendendo ao principio de normalización, a resposta educativa debe producirse en 
fervenza, desde as medidas máis ordinaria até as máis extraordinarias.  
 
6.- Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación (LOE) modificada pola Lei Orgánica 8/2013 
de 9 de decembro(LOMCE):  
 
O centro ordinario responderá á diversidade a través da autonomía dos centros xa que os 
centros disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión. 
 
Deste xeito, os centros elaborarán o proxecto educativo do centro que recollerá os valores, os 
obxectivos e as prioridades de actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos currículos 
establecidos pola Administración educativa que corresponde fixar e aprobar ao claustro, así 
como o tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores e outros 
ensinos.  
 
Devandito proxecto, que deberá ter en conta as características da contorna social e cultural do 
centro, recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e a acción titorial, así como o 
plan de convivencia, e deberá respectar o principio de non discriminación e de inclusión 
educativa como valores fundamentais.  
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2.2. PROFESIONAIS DO CENTRO ORDINARIO E ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN 
 
Todo este proceso de adecuación do currículo lévano a cabo todos os profesionais do centro 
ordinario, destacando os seguintes: 
 
- Equipo directivo. 
- Profesorado titor: entre as funcións deste profesional citadas no Decreto 374/96 do 17 de 

outubro polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos 
colexios de educación primaria, destacamos relacionada con este tema o “colaborar cos 
demais titores no marco do PEC e do PCC”.   

- Profesores de apoio (PT e AL): é un dos recursos persoais por excelencia na atención ao 
alumno/a con necesidades educativas especiais e no decreto citado anteriormente 
sinálanse as súas funcións.  

- Membros do Departamento de Orientación coas funcións reguladas no Decreto 120/98 do 
23 de abril e na orde do 24 de xullo de 1998, destacando por estar máis relacionadas coa 
resposta do centro ordinario á diversidade a seguinte: “participar na elaboración do PEC e 
do PCC”. 

- Comisión de Coordinación Pedagóxica: estará integrada polo director, como presidente, o 
xefe de estudos, os coordinadores de ciclo (coa LOMCE desaparecen os ciclos, podéndose 
establecer os coordinadores de nivel) o profesorado de apoio á atención de alumnos con 
necesidades educativas especiais e o coordinador do equipo de normalización lingüística. 
As súas competencias resúmense dicindo que son a de velar pola efectiva e óptima 
execución e posta en práctica de todo o disposto nos diferentes documentos do centro, así 
como velar porque exista coherencia entre eles.  

 
A planificación da intervención da resposta á diversidade, para tentar dar resposta aos 
alumnos/as con necesidades educativas baséase nas seguintes estratexias: 
 
a. Tarefas de coordinación. 
b. Organización de horarios do centro. 
c. Asignación de profesores aos grupos. 
d. Coordinación do profesor titor e profesor de apoio. 
e. Reunións de traballo cos pais/nais. 
 
Nos dous seguintes apartados falaremos do Proxecto Educativo nun centro ordinario, 
analizando a visión que nos ofrecía a LOXSE e a actual concepción presente na LOMCE. 
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3. O PROXECTO EDUCATIVO E O PROXECTO CURRICULAR EN RELACIÓN CON ESTES ALUMNOS 

(Conforme ao establecido nos Regulamentos Orgánicos derivados da LOXSE) 
 

 
En Galicia, en tanto non dispoñamos de desenvolvemento normativo da LOE-LOMCE, A 
elaboración e contido do PE e do PCC veñen regulados polo  D 374/96, polo que se aproba o 
regulamento orgánico das escolas de E.I e colexios de E.P e pola Orde de 22 de xullo de 1997 
que a desenvolve. (Estas disposicións legais son derivadas da LOXSE). 
 
3.1. CURRICULO 
 
No noso sistema educativo optouse por un modelo curricular aberto e flexible, que define as 
intencións educativas en termos xenéricos e permite que sexan os centros e os mestres/as quen 
as desenvolvan e adapten ás características específicas do seu alumnado. 
 
En 1990, configurouse un modelo curricular que establecía unha serie de niveis de concreción 
que pasan dun nivel xeral e amplo a un máis concreto e próximo, estes son: 
 
a) Primeiro Nivel de Concreción: Deseño Curricular Base (DCB): é elaborado pola 

Administración educativa. Este nivel é prescriptivos, é dicir, é de obrigado cumprimento 
para todo o ámbito da súa influencia, e, por tanto, é o marco común co que teñen que 
traballar todos os centros desa zona xeográfica. Correspóndese co currículo da etapa. 

b) Segundo Nivel de Concreción Curricular: (PCC): adaptación e concreción dos obxectivos e 
contidos ás características socioeconómicas do centro e ás peculiaridades do alumnado.  

c) Terceiro Nivel de Concreción Curricular: Programación de Aula (PAT): consiste no traballo 
práctico cos alumnos/as na aula tendo en conta a programación realizada por cada 
profesor/a. Adaptación das concrecións curriculares de centro á características da aula.  

 
3.2. PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO (segundo Decreto 374/96 e O. 22/7/97) 
 
3.2.1. Definición 
 
Partindo da idea de que un proxecto anticipa unha acción que se pretende desenvolver, 
definimos o PE como “o documento no que se recolle o proceso de toma de decisións asumida 
por toda a comunidade escolar, respecto das opcións educativas básicas e á organización xeral 
do Centro”. É dicir, a través del, cada centro, en función da súa realidade concreta establece os 
seus acenos de identidade, formulas os seus propósitos e obxectivos xerais que pretende 
conseguir e establece a estrutura organizativa do centro. 
 
Será elaborado polo equipo directivo de acordo cos criterios establecidos polo consello escolar 
e as propostas realizadas polo claustro (art. 86, D. 374/96). A súa aprobación e avaliación 
corresponde ao consello escolar (actualmente só o avalían e aprobado poloo director/a - 
LOMCE). 
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3.2.2. Apartados que compoñen o PEC 
 
Partindo da análise das necesidades educativas dos alumnos/as, das características da contorna 
escolar e das do centro, o proxecto educativo fixará obxectivos, prioridades e procedementos 
de actuación, e incluirá: a organización xeral do centro, os fins ou as intencións educativas do 
centro de acordo coa identidade do centro entre outros.  
 
A organización do centro debe estar ao servizo dunha resposta eficaz e adecuada á diversidade. 
Para iso é necesario reunir, seguindo as propostas de González Jiménez (1993), as seguintes 
características: 
 
- Será unha organización flexible, que fuxa das formulacións ríxidas e acepte de forma 

permanente a introdución dos cambios que se consideren necesarios. 
- Será unha organización operativa e funcional, axustada á realidade do centro. 
- A organización do centro ha de estar baseada en criterios claros e consensuados. 
- As normas de funcionamento han de ser coñecidas por todos, para o que han de estar 

perfectamente establecidos as canles de comunicación pertinentes. 
 
3.3. PROXECTO CURRICULAR DE CENTRO. (PCC) 
 
Todas as decisións que se toman a nivel de PEC responden a opcións e principios xerais que 
deberán concretarse no PCC, onde estes principios tradúcense en acordos didácticos que 
responderán ao que, como, e cando ensinar e avaliar, co fin de asegurar a coherencia e 
continuidade da práctica docente ao longo da etapa. 
 
3.3.1. Definición 
 
Na orde do 22/7/97 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 
funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos 
colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, o PCC é a concreción das intencións educativas do centro, a adaptación, 
desenvolvemento e contextualización do deseño curricular á especificidade propia do centro. 
 
A Comisión de Coordinación Pedagóxica supervisará a elaboración e responsabilizarase da súa 
redacción, de acordo co currículo oficial e os criterios establecidos polo claustro. Ademais, 
promoverá a participación de todo o profesorado. Será aprobado polo claustro. (Mantense coa 
LOMCE). 
 
3.3.2. Apartados que compoñen o PCC 
 
Os proxectos curriculares de etapa incluirán (Decreto 374/96 do 17 de outubro pola que se 
aproba o regulamento orgánico das escolas de educación infantil e os colexios de educación 
primaria): as directrices xerais e as decisións seguintes, o plan de acción titorial ou as 
programacións didácticas dos equipos de ciclo.  
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4. O PROXECTO EDUCATIVO NA LOE-LOMCE 

 
 
A continuación, veremos como contempla a LOMCE o PEC (agora PE) e PCC (agora CC). O 
Proxecto Educativo como o documento marco sobre o que se asintan e articulan os demais 
documentos de centro, desaparecendo o PCC como documento en si , pasando a integrarse 
como unha parte máis do PE baixo a denominación de concrecións do currículo. 
 
Os centros disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión no marco da 
lexislación vixente, para elaborar, aprobar e executar un proxecto educativo e un proxecto de 
xestión, así como as normas de organización e funcionamento do centro (art.120, LOMCE). 
 
4.1. DEFINICIÓN DE PROXECTO EDUCATIVO  
 
LOMCE, Artigo 121. Proxecto educativo.  
 
1. O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os obxectivos e as prioridades de 
actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos currículos establecidos pola 
Administración educativa que corresponde fixar e aprobar ao Claustro, así como o tratamento 
transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores e outros ensinos.  
 
2. Devandito proxecto, que deberá ter en conta as características da contorna social e cultural 
do centro, recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e a acción titorial, así como 
o plan de convivencia, e deberá respectar o principio de non discriminación e de inclusión 
educativa como valores fundamentais, así como os principios e obxectivos recolleitos nesta Lei 
e na Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, Reguladora do Dereito á Educación.  
 
3. Correspóndelle ás Administracións educativas establecer o marco xeral que permita aos 
centros públicos e privados concertados elaborar os seus proxectos educativos, que deberán 
facerse públicos con obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade 
educativa. Así mesmo, correspóndelle ás Administracións educativas contribuír ao 
desenvolvemento do currículo favorecendo a elaboración de modelos abertos de programación 
docente e de materiais didácticos que atendan ás distintas necesidades dos alumnos e do 
profesorado.  
 
4. Correspóndelle ás Administracións educativas favorecer a coordinación entre os proxectos 
educativos dos centros de educación primaria e os de educación secundaria obrigatoria con 
obxecto de que a incorporación dos alumnos á educación secundaria sexa gradual e positiva.  
 
5. Os centros promoverán compromisos educativos entre as familias ou titores legais e o propio 
centro nos que se consignen as actividades que pais, profesores e alumnos comprométense a 
desenvolver para mellorar o rendemento académico do alumnado.  
 
LOMCE, Artigo 125. Programación xeral anual.  
 
Os centros educativos elaborarán ao principio de cada curso unha programación xeral anual que 
recolla todos os aspectos relativos á organización e funcionamento do centro, incluídos os 
proxectos, o currículo, as normas, e todos os plans de actuación acordados e aprobados.  
 

A PXA será aprobada polo director/a, tendo en conta as propostas do claustro e sendo avaliada 
polo consello escolar (art. 127-129 e 132 da LOMCE). 
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4.2. O PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (D. 229/11 art. 10-14) 
 
Art.10.- O Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento en que se articula a atención á 
diversidade a que se refire o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
Neste plan concretaranse tódalas 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.  
 
Art.11.Elaboración e relación do proxecto educativo.  
 
1. Os departamentos de orientación serán os responsables de elaborar, de acordo coas 
directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as achegas dos departamentos e/ou 
equipos de ciclo, a proposta do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que trasladarán ao equipo 
directivo. 
 
2. O Plan Xeral de Atención á Diversidade será aprobado polo consello escolar, por proposta do 
claustro do profesorado, e pasará a formar parte do proxecto educativo.  
 
3. O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación do Plan 
Xeral de Atención á Diversidade.  
 
4. Ao comezo de cada curso escolar, os departamentos de Orientación dos centros elaborarán a 
proposta da concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que debe formar parte 
da programación xeral anual.  
 
5. O equipo directivo incorporará a concreción anual do Plan Xeral de Atención á diversidade á 
programación xeral anual, e velará polo o seu cumprimento, avaliación e memoria. 
 
Artigo 12. Estrutura.  
 
O Plan Xeral de Atención á Diversidade incluirá, cando menos:  
 
1. Xustificación baseada no contexto.  
2. Identificación e valoración das necesidades.  
3. Determinación dos obxectivos.  
4. Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade.  
5. Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación 

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

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

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

diferentes servizos externos ao centro.  
9. Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas extraordinarias. 
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Artigo 13. Seguimento, avaliación e memoria. 
 
1. Cada centro educativo establecerá os mecanismos e indicadores para o seguimento e 
avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade.  
 
2. Ao final de cada curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e avaliación, o 
Departamento de Orientación de cada centro elaborará a correspondente memoria do Plan 
Xeral de Atención á Diversidade, e establecerá, de ser o caso, as pertinentes propostas de 
avance. Esta memoria incorporarase á memoria do Departamento de Orientación e, en 
consecuencia, á memoria anual do centro.  

 
Artigo 14. Supervisión.  
 
Corresponde aos servizos de Inspección Educativa supervisar a elaboración, desenvolvemento e 
avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade, así como prestar o asesoramento necesario 
para tales fins. 
 
4.3. MODELO CURRICULAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Actualmente, faise preciso establecer certas matizacións ou consideracións para explicar o 
modelo curricular de cada unha das etapas de educación primaria e infantil.  
 
Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e 
aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas (art. 4 D. 105/2014). 
 
O currículo está integrado por: os obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de 
avaliación, os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables e a metodoloxía didáctica. A 
este respecto, faise preciso concretar: 
 
A educación primaria aparece lexislada nos artigos 16-21 da LOMCE, nos cales se específica que 
é unha que é unha etapa de 6 niveis (xa non hai ciclos) que se realizarán ordinariamente dos 6 
aos 12 anos. 
 
Os centros educativos que impartan educación primaria estarán regulados polo Real Decreto 
126/2014 desenvolto polo Decreto 105/2014, e no cal se especifica que a finalidade da 
educación primaria é facilitar ao alumnado (art. 2):  as aprendizaxes da expresión e da 
comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, 
os hábitos de convivencia, de estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a 
afectividade, co fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da súa personalidade e de preparalos/as para cursar con aproveitamento a 
educación secundaria obrigatoria. 
 
Entre as novidades do D. 105/2014 debemos destacar; a incorporación das competencias no 
currículo, o que permite incidir naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde 
unha posición integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos. 
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Para os efectos destes decretos, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 
 
- 1º. Comunicación lingüística (CCL). 
- 2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
- 3º. Competencia dixital (CD). 
- 4º. Aprender a aprender (CAA). 
- 5º. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
- 6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

- 7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
2. Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística e da 
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 
3. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, 
deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar 
cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
 
Recentemente, a Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato sinala: 
 
Artigo 4. As competencias clave e os obxectivos das etapas 
 
1. As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas aos obxectivos definidos para 
a Educación Primaria e a Educación Secundaria Obrigatoria. 
 
Artigo 5. As competencias clave no currículo. 
 
1. As competencias clave deben estar integradas nas áreas ou materias das propostas 
curriculares, e nelas definirse, explicitarse e desenvolverse suficientemente os resultados de 
aprendizaxe que os alumnos e alumnas deben conseguir. 
 
Artigo 7. A avaliación das competencias clave: 
 
2. Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliables coas competencias 
ás que contribúen, para lograr a avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados 
polo alumnado. 
 
3. A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos 
contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, destrezas, 
actitudes e valores para dar resposta ás situacións expostas, dotar de funcionalidade ás 
aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha formulación integradora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

Art. 8 Organización (D. 105/2014) 
 
En educación primaria, as disciplinas agrúpanse en tres bloques: troncais, específicas e de libre 
configuración.   
 
En canto á avaliación, esta concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A 
información que xere a avaliación debe orientar o proceso educativo e indicarlles ao 
profesorado e alumnado onde están respecto das competencias e aos obxectivos establecidos 
e facilitar a intervención na mellora deste proceso. A avaliación non se debe reducir a comprobar 
os resultados da aprendizaxe, trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente en 
todos os aspectos e momentos do proceso de ensino/aprendizaxe.  
 
Decreto 105/2014, Artigo 12. Avaliación 
 
1. Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias troncais, específicas e de libre 
configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
avaliables que figuran nos anexos I, II e III deste decreto. 
 
2. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta 
o seu progreso no conxunto das áreas. 
 
3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 
avaliacións, incluída a avaliación de terceiro curso e a avaliación final de etapa, adáptense ás 
necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
 
4. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha 
alumna non sexa o adecuado estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas 
adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que como se detecten as dificultades, e 
estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o 
proceso educativo. 
 
5. Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de 
ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerán indicadores de logro nas 
programacións docentes. 
 
6. Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado 
conforme criterios de plena obxectividade, os centros docentes adoptarán as medidas precisas 
para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de 
aprendizaxe avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de 
promoción.  
 
7. Os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os alumnos e as 
alumnas ao finalizar o terceiro curso de educación primaria, segundo dispoña a consellería con 
competencias en materia de educación, na que se comprobará o grao de dominio das destrezas, 
as capacidades e as habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución 
de problemas, en relación co grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística e 
da competencia matemática. 
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No que respecta ao alumnado con necesidade especifica de apoio educativo, tal e como recolle 
o artigo 16.5: Cando sexa necesario realizar adaptacións significativas dos elementos do 
currículo dese alumnado, estas adaptacións realizaranse buscando o máximo 
desenvolvemento posible das competencias clave, e a avaliación continua e a promoción 
tomarán como referente os elementos fixados en devanditas adaptacións. 
 
Seguindo a Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e a promoción do 
alumnado que cursa a educación primaria, a avaliación ten como finalidades a valoración dos 
procesos e dos resultados de aprendizaxe do alumnado e o exercicio da práctica docente. 
 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta 
o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. 
 
Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de «Insuficiente (IN)», para as 
cualificacións negativas, e «Suficiente (A súa)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente 
(SB)», para as cualificacións positivas. A estes termos daráselles unha cualificación numérica, 
sen empregar decimais, nunha escala dun a dez. 
 
O equipo docente poderá outorgar unha mención honorífica aos alumnos e ás alumnas que 
superasen todas as áreas da etapa e obtivesen sobresaliente ao finalizar educación primaria 
nunha área ou en varias e que demostren un rendemento académico excelente. 
 
Os docentes avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa 
propia práctica docente, para o que establecerán indicadores de logro nas programacións 
docentes. Incluíndo, cando menos, os seguintes aspectos (art. 8): 
 
- Aprendizaxes alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación. 
- Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao alumnado de cada 

unha das súas partes e eficiencia das medidas curriculares e organizativas. 
- Medidas de atención á diversidade aplicadas. 
- Clima de traballo na aula. 
- Coordinación do equipo docente e relación co resto da comunidade educativa.  
- Incluíndo propostas de mellora e conclusión que formará parte da memoria final de cada 

curso.  
 

Os documentos oficiais de avaliación son o expediente académico, as actas de avaliación, os 
documentos de avaliación final de etapa e de terceiro curso de educación primaria, o informe 
indicativo do nivel obtido na avaliación final de etapa, o historial académico e, de ser o caso, o 
informe persoal por traslado (art. 11).  
 
4.3.1. Outros Proxectos que forman parte do Proxecto Educativo (Decreto 105/2014) 
 
Artigo 18. Bibliotecas escolares e lectura 
 
1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un programa de centro 
de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no que integren as actuacións destinadas 
ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da 
información, en apoio da adquisición das competencias clave. 
 
2. Este programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de lectura que 
se incluirán na programación xeral anual.  
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3. Así mesmo, os centros docentes contarán cunha biblioteca escolar, instrumento fundamental 
para o desenvolvemento do programa de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro), 
como centro de referencia de recursos da lectura, da información e da aprendizaxe e punto de 
encontro entre alumnado, profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, as 
aprendizaxes e o traballo colaborativo, ademais de estimular os intercambios culturais no 
centro.  
 
4. Correspóndelle á dirección do centro a aprobación do programa de promoción da lectura 
despois da proposta realizada polo claustro de profesorado.  
 
Artigo 19. Educación dixital 
 
1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das tecnoloxías da 
información e da comunicación na aula como medio didáctico apropiado e valioso para 
desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
 
2. As contornas virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sostidos con 
fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos específicos, deseñados polos centros 
docentes para a consecución de obxectivos concretos do currículo, e deberán contribuír á 
extensión do concepto de aula no tempo e no espazo. 
 
3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas dixitais e 
tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que poderán incorporar recursos 
didácticos achegados polas administracións educativas e outros axentes para o seu uso 
compartido. 
 
4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo completo nunha contorna dixital deberán 
establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto educativo e 
deberá contar coa aprobación da consellería competente en materia educativa, segundo o 
procedemento que se estableza. 
 
4.4. MODELO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
A educación infantil aparece lexislada nos artigos 12-15 da LOMCE, nos cales se específica que é 
unha que é unha etapa con identidade propia, de carácter voluntario e que atende a nenos/as 
desde o nacemento até os 6 anos, divididos en dous ciclos. O primeiro comprende até os 3 anos, 
e o segundo, desde os 3 anos até os 6 anos. 
 
Os centros educativos que impartan educación infantil estarán regulados polo Real Decreto 
1630/2006 desenvolvido polo Decreto 330/2009, e no cal se especifica que a finalidade da 
educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual das 
nenas e dos nenos. 
 
Na educación infantil atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao 
movemento e aos hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, 
ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento das 
características físicas e sociais do medio. Ademais, facilitarase que nenas e nenos elaboren unha 
imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal. 
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Seguindo o Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de educación 
infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, o currículo desta etapa oriéntase a lograr un 
desenvolvemento integral e harmónico da persoa nos distintos ámbitos: físico, motor, 
emocional, afectivo, social e cognitivo; e a conseguir as aprendizaxes que contribúan e fagan 
posible o citado desenvolvemento.  
 
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria favorecerá a autonomía pedagóxica e 
organizativa dos centros, favorecerá o traballo en equipo do profesorado e a súa actividade 
investigadora a partir da práctica docente. 
 
Enténdese por currículo de educación infantil o conxunto de obxectivos, contidos, métodos 
pedagóxicos e criterios de avaliación que regularán a práctica educativa nesta etapa.  
 
Segundo a Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento 
e a avaliación do 2º ciclo de educación infantil, A avaliación que formará parte inseparable do 
proceso educativo será global, continúa e formativa. Será global en canto deberá referirse ao 
conxunto de capacidades expresadas nos obxectivos da etapa, adecuados ao contexto 
sociocultural do centro e ás características propias do alumnado. Terá un carácter continúo pois 
se considerará un elemento inseparable do proceso educativo, mediante o cal os profesionais 
que atenden ás nenas e aos nenos recollen de forma continua información sobre o proceso de 
ensino/aprendizaxe. A avaliación terá, en consecuencia, un carácter formativo, regulador e 
orientador. 
 
Os criterios de avaliación utilizaranse como referentes para a identificación das posibilidades e 
dificultades de cada alumna e cada alumno e para observar o seu proceso de desenvolvemento 
das aprendizaxes adquiridas. 
 
A valoración do proceso de aprendizaxe expresarase en termos cualitativos, recollendo os 
progresos efectuados polas nenas e os nenos, e, si é o caso, as medidas de reforzo e adaptacións 
levadas a cabo. 
 
A observación directa e sistemática, a análise das producións das nenas e dos nenos e as 
entrevistas coas familias ou titores legais constituirán as principais técnicas e fontes de 
información do proceso de avaliación. 
 
Ao comezo da escolarización, en cada un dos ciclos de educación infantil, o centro abrirá un 
expediente persoal do alumnado cuxa custodia e arquivo correspóndelle aos centros educativos. 
 
Neste expediente consignarase, polo menos: 
 
- O informe persoal. 
- O informe de avaliación inicial. 
- O informe anual de avaliación individualizado. 
- O informe individualizado de final de ciclo. 
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4.5. A CONCRECIÓN CURRICULAR  
 
A partir destes referentes, os centros de educación infantil e primaria poderán desenvolver as 
súas concrecións curriculares, segundo as características do centro e o seu especificidade, tal e 
como indica, tamén, a Orde do 25/6/2009, esta concreción incluirá: 
 
a. Adaptación dos obxectivos xerais da educación infantil ao contexto socioeconómico e 

cultural de cada centro e ás características do alumnado, tendo en conta o establecido no 
propio proxecto educativo. 

b. As decisións de carácter xeral sobre metodoloxía, criterios para o agrupamento do 
alumnado e para a planificación educativa dos espazos e a organización do tempo. 

c. Aspectos xerais para a elaboración das programacións docentes 
d. Incorporación, a través das distintas áreas, da educación en valores. 
e. Liñas xerais de atención á diversidade. 
f. Os criterios, procedementos e instrumentos para a avaliación. 
g. Liñas xerais para a elaboración dos plans de orientación e acción titorial. 
h. Os criterios para a selección e uso dos recursos materiais. 
i. As accións previstas para a participación, colaboración e implicación permanente coas 

familias. 
j. Os criterios e estratexias para a coordinación entre ciclos e etapas. 
k. Proxecto lingüístico 
l. Liñas xerais de planificación do período de adaptación. 
m. As actuacións previstas en canto ao fomento do uso das novas tecnoloxías da información 

e da comunicación, da lectura e da mellora da convivencia 
n. Atención educativa ao alumnado que non opte polos ensinos de relixión. 

 
A partir da concreción curricular, poderanse elaborar a programación didáctica, o cal é o 
instrumento específico de planificación, desenvolvemento e avaliación de cada unha das áreas 
do currículo. Será elaborada polo profesorado que integra o equipo de ciclo (OLLO) e terá un 
carácter globalizado e integrador, atendendo á necesaria coordinación entre os cursos que 
compoñen o ciclo, así como entre as áreas que integran o currículo (D. 374/96). 
 
As programacións didácticas incluirán, polo menos, os seguintes aspectos: obxectivos, contidos, 
criterios de avaliación, metodoloxía, materiais e recursos, medidas de atención á diversidade, 
procedementos e instrumentos de avaliación, actividades complementarias e extraescolares, 
concreción do plan de convivencia e do plan das tecnoloxías da información e da comunicación 
para o ciclo (Orde 25 de xuño de 2009).   
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5. A PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
 
Na orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 
funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos 
colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 
universitaria, dise que: “ correspóndelle ao profesorado a programación de actividades e tarefas 
(agora programación de aula) a partir do proxecto curricular de etapa correspondente, tendo en 
conta os obxectivos e contidos secuenciados para o ciclo, os criterios metodolóxicos e criterios 
de avaliación definidos. Nesta programación deberanse recoller os obxectivos didácticos, as 
unidades de contidos, a temporalización, as estratexias didácticas, as actividades, os recursos e 
os criterios concretos de avaliación” (artigo 2.1) 
 
Actualmente, para a etapa de educación infantil e seguindo a orde do 25 de xuño do 2009, as 
programacións didácticas de ciclo desenvolveraas cada mestre/a en programacións de aula, 
organizadas en secuencias didácticas e/ou proxectos de traballo. Será competencia do 
profesorado que compón cada un dos equipos de ciclo realizar as programacións de aula 
seguindo as directrices establecidas para o ciclo pola comisión de coordinación pedagóxica. 
 
Así, a programación é o conxunto de unidades didácticas, ordenadas e secuenciadas para as 
áreas de cada ciclo educativo e cada unha delas enténdese como unha unidade de traballo 
relativa a un proceso de ensino-aprendizaxe completa. Constitúen o último nivel de concreción 
da proposta curricular. Elabóranse de forma pormenorizada para uns elementos moi concretos, 
no que deben axustarse a cada grupo de ensino/aprendizaxe tódolos parámetros incluídos no 
proxecto curricular.  
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6. AS ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 
 
Naqueles casos que o alumnado non puidese seguir unha atención educativa ordinaria, 
poderanse aplicar distintas medidas de atención á diversidade.  
 
Estas medidas de atención á diversidade recollidas nos documentos anteriores son ordinarias e 
xenerais para todos os alumnos/as, con todo, en determinadas ocasións é preciso concretar 
aínda máis a planificación educativa a través das adaptacións curriculares tendo en conta a 
lexislación vixente. 
 
6.1. MEDIDAS EN DECRETO 105/2014 DO 4 DE SETEMBRO 
 
Artigo 16. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo  
 
1. Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha 
atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, 
dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade 
(TDAH), altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por 
condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 
capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas 
curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso adecuado. 
 
2. Entre as medidas indicadas no epígrafe anterior considéranse as que garantan que as 
condicións de realización das avaliacións adáptense ás necesidades do alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo. 
 
5. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación establecer as condicións 
de accesibilidade ao currículo do alumnado con necesidades educativas especiais, os recursos 
de apoio que favorezan ese acceso e, de ser o caso, os procedementos oportunos cando sexa 
necesario realizar adaptacións significativas dos elementos do currículo dese alumnado Estas 
adaptacións realizaranse buscando o máximo desenvolvemento posible das competencias 
clave, e a avaliación continua e a promoción tomarán como referente os elementos fixados en 
devanditas adaptacións. 
 
6.2. O DECRETO 229/ 2011 DO 7 DE DECEMBRO ESTABLECE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS (ART. 7 A 9):.  
 
Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a 
adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos 
e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás características do 
alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás diferenzas en competencia 
curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e 
están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competencias establecidas nos 
diferentes ensinos. 
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Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensino, entre as medidas 
ordinarias de atención á diversidade inclúense:  
 
a. Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da 

organización e xestión da aula ás características do alumnado.  
b. Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
c. Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión.  
d. Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  
e. Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á mellora da 

convivencia.  
f. Desdobramentos de grupos.  
g. Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.  
h. Programas de enriquecemento curricular.  
i. Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 
j. Programas de recuperación.  
k. Programas específicos personalizados.  
l. Programas de habilidades sociais. 
 
Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas dirixidas a dar 
resposta ás necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio educativo 
que poden requirir modificacións significativas do currículo común e/ou supoñer cambios 
esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo 
ou na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter común ou 
por resultar estas insuficientes. 
 
Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da dirección do 
centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da xefatura territorial ou da dirección 
xeral que proceda, e, si é o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo de Orientación. 
 
Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora de cada etapa ou ensino e da limitación 
dalgunha os ensinos ou etapas específicas, considéranse medidas extraordinarias de atención 
á diversidade, entre outras, as que seguen: 
 
a. Adaptacións curriculares.  
b. Agrupamentos flexibles.  
c. Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e 

Linguaxe.  
d. Flexibilización da duración do período de escolarización.  
e. Programas de diversificación curricular.  
f. Programas de cualificación profesional inicial.  
g. Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades 

para unha asistencia continuada a un centro educativo.  
h. Grupos de adquisición das linguas.  
i. Grupos de adaptación da competencia curricular 
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Por último, destacar, que no artigo 38.4 do decreto establécese: 
 
A proposta de organización da atención ao alumnado por parte do profesorado de PT e AL e, 
no seu caso, doutros profesionais específicos, será realizada pola xefatura do Departamento 
de Orientación, de acordo cos criterios establecidos no Plan Xeral de Atención á Diversidade 
e coa participación do profesorado titor do alumnado e do propio profesorado de Pedagoxía 
Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe. 
 
6.3. ORDE 6 DE OUTUBRO DE 1995 
 
Os diferentes decretos que regulan os currículos das distintas etapas educativas establecen a 
realización de adaptacións curriculares para aqueles alumnos con NEE, co obxecto de que 
poidan alcanzar o máximo desenvolvemento dentro das súas capacidades, e estas regúlanse a 
nosa Comunidade Autónoma na Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículo nos ensinos de réxime xeral. Nesta orde, ademais das adaptacións 
curriculares, tamén se fala do reforzo educativo.  
 
6.3.1 O reforzo educativo 
 
O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos 
non prescriptivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de 
avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos de alumnos e a todo aquilo incluído dentro 
do ámbito da metodoloxía.  
 
Están dirixidas a aqueles alumnos/as que coa modificación de elementos non prescriptivos do 
currículo poden seguir o proceso ordinario de ensino/aprendizaxe.  
 
Serán elaboradas polo profesor/a que imparte a área ou materia na que o alumno necesite a 
medida de reforzo, co coñecemento do titor/a. Este comunicarallo ao equipo directivo e á 
familia do alumno/a. 
 
O seu desenvolvemento levará a cabo no contexto escolar ordinario e polo profesor/a do 
alumno que imparte a área ou materia, coa colaboración, si é o caso, doutros profesionais. Esta 
colaboración non poderá substituír en ningún caso a actuación habitual do profesor. 
 
As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico do alumno/a como 
reforzo educativo. Faranse constar cun comentario no informe correspondente ás familias e non 
terán constancia no libro de escolaridade.  
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6.3.2. As adaptacións curriculares  
 
Enténdese por adaptación curricular a modificación dun ou máis elementos prescriptivos do 
currículo como son os obxectivos, contidos e os criterios de avaliación, para atender as 
necesidades educativas dun alumno/a, motivadas tanto por unha determinada dificultade 
persoal como polas súas capacidades excepcionais. 
 
As AC precisarán a autorización da inspección educativa correspondente. As condicións de 
realización serán as seguintes: 
 
a. Serán elementos do currículo susceptibles de modificación os obxectivos, os contidos e os 

criterios de avaliación. 
b. Estarán dirixidas a alumnos/as que, por diversas razóns, non poden seguir o proceso 

ordinario de ensino/aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do currículo de 
referencia. 

c. O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor/a que imparte a área 
ou materia ao alumno/a, co asesoramento do responsable de orientación educativa do 
centro, si existe, ou do equipo de orientación específico, e, si é o caso, calquera outro 
profesional, que participe na atención a devandito alumno. 

d. Terán unha duración mínima dun ciclo educativo excepto no 2º ciclo da ESO que se poderán 
desenvolver nun só curso. 

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

 
Para levar a cabo a AC os centros deberán realizar unha avaliación psicopedagóxica. Ademais, 
deberán realizar unha reunión coordinada polo xefe de estudos á que asistirán o titor/a, os 
profesores que imparten as áreas que se consideran obxecto de AC e os profesionais que 
participaron na avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da AC, así como 
aqueles elementos do currículo que, si é o caso, deberán ser modificados. 
 
No documento de adaptación curricular reflectirase a información relativa a: 
 
- Datos persoais do alumno/a 
- Datos físicos e de saúde 
- Datos psicosociais máis relevantes 
- Datos da contorna sociofamiliar 
- Datos da contorna escolar 
- Datos pedagóxicos 
- Profesionais participantes 
 
A AC reflectirase no expediente académico do alumno/a, no informe aos pais ou responsables 
legais e no libro de escolaridade.  
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7.CONCLUSIÓN 
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