
A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
CULTURAL DESDE OS SERVIZOS 

DE ORIENTACIÓN



OS DEREITOS CIVIS

• Todo o alumnado ten dereito a educación sen
discriminacións por:

– Sexo, raza, lingua, condición social, lugar de 
nacecemento, relixión, ideoloxía, cultura, 
diversidade funcional, …



CONCEPTO DE INCLUSIÓN

• INCLUIR é aceptar o diferente  como tal, 
respectando a súa diferencia e entendendoa
como fonte de riqueza.

• INCLUIR é contradictorio con uniformizar.

• INCLUIR non é pretender que o outro se 
asimile á cultura maioritaria ou dominante.

• INCLUIR é dar valor á persoa diferente para 
que como suxeito se desenvolva.



ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

• Todos somos diferentes, cada persoa é 
distinta.

• Os bos/boas mestres/as tratan de xeito
distinto a cada alumno/a.

• A excepción é norma; a norma ten que ter en 
conta a excepción.

• Igualdade de dereitos non é igualdade de 
trato. 



IMPORTANCIA DOS EQUIPOS 
DIRECTIVOS E DEPARTAMENTOS DE 

ORIENTACIÓN

• Son os principais soportes para crear un clima 
de centro.

• Programan e xestionan os recursos e medios 
para atender ás necesidades educativas.

• Potencian e apoian os equipos docentes 
impricados.



ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN GALICIA

• Decreto 120/98 (DOG 27 Abril/1998)

• Orde de 24 de xullo de 1998 (DOG 31 Xullo/1998)

– Prioriza os departamentos de orientación internos nos 
centros educativos.

– Como servizo externo de orientación só queda un 
Equipo de Orientación Específico por provincia.

– Outras comunidades autónomas teñen equipos de 
orientación externos nas etapas de Infantil e Primaria.



Os EOE (EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 
ESPECÍFICOS

• COMPOSICIÓN: por especialidades
– Orientación vocacional e profesional

– Discapacidades sensoriais

– Discapacidades motoras

– Trastornos de conduta

– Transtornos xeralizados de desenvolvemento

– Sobredotación intelectual

– Audición e linguaxe

– Traballador/a  social



FUNCIÓNS DOS EOE

• Asesorar e apoiar aos Departamentos de 
Orientación

• Desenvolver programas de investigación, 
elaboración, recompilación e difución de recursos

• Colaborar na Avaliación Psicopedagóxica

• Contribuir á formación especializada dos 
Departamentos de orientación

• Colaborar con outros servizos educativos e sociais

• Calquera outra que se lle poida encomendar



Organización

• Hai un coordinador, membro do equipo, 
nomeado pola autoridade educativa

• As demandas se canalizan desde os centros 
educativos a través da Inspección de 
Educación. Os informes e ditames do EOE son 
remitidos á Inspección educativa para que, se 
procede, sexan enviados aos centros



FUNCIONAMENTO REAL

• Hai un exceso de demanda, sobre todo nas provincias de 
Coruña e Pontevedra.

• Concentración dos esforzos en atender a demanda e dentro 
dela as «urxencias». Escaso seguimento dos casos.

• Trátase de priorizar a prevención e as intervencións
inclusivas, globais e sistémicas

• Organízanse encontros de Orientadores/as e grupos de 
traballo e seminarios de formación do profesorado.

• Faise docencia a colectivos de ensinantes e persoal non 
docente

• Dinamízase a colaboración interinstitucional, 
interdisciplinar e coas entidades sociais.



NEAE E NEE

• LOE (BOE 4.5.2006) Lei Orgánica 2/2006

• A LOMCE non deroga esta parte da LOE 
que trata das necesidades específicas de apoio 
educativo.

• Distingue dentro das NEAE o apartado 
das NEE (Necesidades Educativas Especiais).

• Decreto de Atención á Diversidade (DOG 
21/12/2011).



ALUMNADO CON NEAE
(NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO 

EDUCATIVO)

• Son os que requiren unha atención educativa

diferente da ordinaria por:

– Necesidades Educativas Especiais (NEE)

– Dificultades específicas de aprendizaxe

– Altas capacidades intelectuais

– Incorporación tardía ao sistema escolar

– Condicións persoais ou de historia escolar



ALUMNADO CON NEE
(Necesidades Educativas Especiais)

Presentan necesidades educativas derivadas de:

• – DISCAPACIDADE

• – TRASTORNOS GRAVES DE CONDUTA



ATENCIÓN ESPECIFICA AO ALUMNADO 
PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO

• Orden do 20 de Febreiro de 2004 (DOG 26 Febreiro)

• Prevee as necesidades educativas de tipo temporal que 
estean asociadas á historia persoal e escolar ou a 
situacións sociais desfavorecidas.

• Abrangue ao alumnado que proceda do estranxeiro
que con tres ou mais anos, que:
– Descoñexa as dúas linguas,o galego e o castelán, e/ou

– Presente desfase curricular de dous cursos ou mais, e/ou

– Presente graves dificultades de adaptación sociais ou
culturais.



MEDIDAS DE ATENCIÓN ESCOLAR

• ORGANIZATIVAS

– GRUPOS DE ADQUISICIÓN DE LINGUAS

– GRUPOS DE ADAPTACIÓN DE COMPETENCIA 
CURRICULAR

• CURRICULARES

– Reforzo Educativo

– Adaptación Curricular

– Flexibilizacións de idade



GRUPOS DE ADQUISICIÓN DE LINGUAS

• Son agrupacións flexibles de carácter temporal 
que teñen como obxectivo a formación inicial 
nas línguas oficiais en Galicia, a través dunha
atención individualizada.

• O alumnado descoñece ámbalas linguas.

• Duración dun trimestre con posibilidade de 
ampliación excepcional.



GRUPOS DE ADAPTACIÓN DE 
COMPETENCIA CURRICULAR

• Son agrupamentos flexibles, que teñen como 
finalidade, a través dunha atención 
individualizada, posibilitar a plena 
incorporación ás actividades de aprendizaxe
do curso no que estea escolarizado/a.

• Levarase a cabo nunha parte da xornada
escolar, procurando coincidir coas materias 
instrumentais. Pode estenderse ao longo de 
todo o curso escolar.



CRITERIOS PARA A ESCOLARIZACIÓN 
DE ALUMNADO PROCEDENTE DO 

ESTRANXEIRO

• Na escolarización obrigatoria, deberá producirse 
a escolarización no momento de chegar o 
alumnado.

• Para determinar o curso terase en conta a súa
idade así como o nivel máis axeitado para 
atender as necesidades educativas.

• En ningún caso se producirá nun curso inferior 
aos dous anteriores aos que correspondería por 
idade.



Homologación, convalidacións e 
equivalencias

• Procedimento de solicitude a través da 
Inspección de educación.

• http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-
titulos/estudios-no-universitarios/titulos-
extranjeros/996038.html



PREFERENCIA NA ESCOLARIZACIÓN?

• A hora de elixir centro educativo, ser inmigrante, 
en por si, non dá dereito preferente a unha praza
nun colexio.

• Si dá dereito preferente a praza: ter 
discapacidade, sobredotación, trastorno grave de 
conduta ou atoparse en situación desfavorecida 
por factores sociais ou culturais.

• Na solicitude de admisión deben marcar cunha X 
o apartado de NEAE e presentar documentación 
xustificativa. O EOE valorará isa solicitude e 
emitirá informe.



MOITAS GRAZAS

• EOE provincial da Coruña

– Rúa Pepín Rivero nº 3, 3º. A Coruña. (15011)

Correo Electrónico:

eoe.coruna@edu.xunta.es

Paxina web: 

www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientación/


