ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN FP
En FP tenemos un PXAD. Medidas: refuerzo, flexibilización ,modular y adaptaciones de acceso
al curículo. En función de las necesidades, dictamen e informes psicopedagógicos si se puede
"adaptar" la evaluación, tiempo...No se pueden hacer Adaptaciones curriculares ya que no se
pueden eliminar competencias.

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Capítulo VI
Alumnado con necesidades educativas especiais
Artigo 15. Ámbito e flexibilización modular de ciclos formativos.
De acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades
educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, 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.
Artigo 16. Procedemento de solicitude e autorización de flexibilización modular.
1. Logo de comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial a que se
refire o artigo 28 desta orde, 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:
a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de
Orientación do centro en colaboración co profesor ou a profesora que exerzan a titoría.
b) Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen dispoña da titoría legal do alumno ou da
alumna, en caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se é maior de idade.
c) Fotocopia compulsada do expediente académico.
d) Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas e, de ser o caso, as
oportunas medidas de reforzo educativo.
2. O Servizo Territorial de Inspección Educativa remitiralle toda a documentación, xunto co seu
informe, ao xefe ou á xefa territorial, a quen corresponderá a autorización ou a denegación da
flexibilización.

3. Por iniciativa do Servizo Territorial de Inspección Educativa, poderáselle requirir ao equipo
de orientación específico, a elaboración dun informe complementario que motive a resolución.
Artigo 17. Prazos no procedemento de flexibilización.
1. 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.
2. A resolución da autorización da flexibilización comunicaráselle ao centro no prazo de dez
días contados a partir do día seguinte ao da súa recepción, para a súa comunicación á persoa
interesada.

