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CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á
diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Na Comunidade Autónoma de Galicia tense regulamentado e implantado, nos
diferentes centros educativos, unha serie de medidas de atención á diversidade
dirixidas ao alumnado con necesidade especifica de apoio educativo e para evitar o
abandono escolar. Porén, debido a que o clima escolar mudou moito nos últimos
anos, principalmente na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria, consideramos
oportuno poñer en marcha novas medidas que complementen as xa existentes nesta
etapa, coa finalidade de favorecer a xestión da aula por parte do profesorado e
lograr o ambiente máis apropiado para o ensino e a aprendizaxe, na procura do
principal obxectivo do sistema educativo de Galicia: facer efectiva unha educación e
unha formación de calidade para todo o alumnado.

As novas medidas van dirixidas, por unha parte, ao alumnado dos dous primeiros
cursos da etapa de Educación Secundaria Obrigatoria, coa finalidade de reforzar as
áreas instrumentais básicas -Iinguas e matemáticas- daqueles que acceden desde a
Educación Primaria ou que xa están a cursar a Educación Secundaria Obrigatoria e
con importantes déficits formativos; tentando, tamén, favorecer as aprendizaxes nas
diferentes materias a través de programas de recuperación e de programas
específicos personalizados. E, por outra parte, atender a aquel alumnado que, pola
súa conduta disruptiva reiterada, impide o normal desenvolvemento do traballo do
seu grupo-clase.

Para a aplicación destas medidas -tendentes a mellorar o rendemento académico e
o comportamento dos alumnos e das alumnas e compatibles coas derivadas do
Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA)- é necesario que a dirección do
centro educativo, no marco da participación e autonomía que se contempla na Lei
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, estableza procedementos de
actuación, de xeito que, cunha boa organización dos espazos do centro, a
implicación do profesorado, a oportuna relación coas familias e a intervención directa
dos orientadores e das orientadoras, sexa posible mellorar o proceso de ensinanza
aprendizaxe, os resultados académicos e o clima de traballo nos centros educativos.

En consecuencia, esta Dirección Xeral dita as seguintes instrucións:

Primeira. Os centros educativos disporán de autonomía pedagóxica, de
organización e de xestión da atención á diversidade no marco da lexislación vixente,
de acordo á dispoñibilidade horaria do seu profesorado, segundo as necesidades do
seu alumnado e nos termos recollidos na presente Circular.

Segunda. Todas as medidas de atención á diversidade establecidas na normativa
vixente, que se relaciona no Anexo da presente Circular, e adoptadas polos centros
educativos, estarán encamiñadas ao logro das competencias básicas e dos
obxectivos xerais da etapa, e serán de carácter flexible. O alumnado afectado terá,
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