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Antes de traballar coa presente Orde do 20 de febreiro de 2004, deberíase
situar na normativa de rango superior que sustenta as disposicións desta.

A Lei orgánica 2002 do 23 de decembro, da calidade da educación (LOCE),
prevé no artigo 42º a incorporación ao sistema educativo dos alumnos estranxeiros.

Así, considera que as administracións educativas favorecerán a devandita
incorporación, especialmente cando estean en idade de escolarización obrigatoria
e descoñezan a lingua e cultura españolas ou presenten graves carencias de coñe-
cementos básicos.

Partindo desta premisa, as administracións deberán organizar programas
enfocados á incorporación dos alumnos ao seu nivel correspondente.

A impartición dos programas poderá desenvolverse en aulas específicas
dentro dos centros ordinarios, pero de forma simultánea á inclusión nun grupo de
referencia.

O artigo 42º da LOCE tamén prevé o caso dos alumnos maiores de 15
anos con graves problemas de adaptación que poderán ingresar nun PIP (pro-
grama de iniciación profesional).

Igualmente, contémplase o dereito e o deber dos alumnos de coñecer e res-
pectar tanto as normas xerais como as específicas que atinxen á convivencia no
centro educativo no que se escolaricen.

Isto trae consigo que as familias poidan ser asesoradas de todo canto lles
poida afectar no relativo a posibles situacións legais que as administracións edu-
cativas regulen.

Coas premisas anteriores que a LOCE dispón, a Administración educativa
galega con competencias plenas neste ámbito, establece na Orde do 27 de decembro
de 2002 (DOG do 30 de xaneiro de 2003), as condicións e criterios para a escolari-
zación dos alumnos estranxeiros, en concreto, nos seus artigos 13º, 17º e 18º.
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Con este fin, considérase no propio preámbulo da orde, a atención ás nece-
sidades educativas especiais vencelladas a situacións sociais ou persoais, xa sexan
temporais (como é o caso que agora tratamos) ou permanentes. 

Por último, non se debe esquecer que o ámbito de aplicación das ordes ás
que facemos referencia, afecta a todos os centros educativos sostidos con fondos
públicos.

Seguidamente, tratarase de clarificar os aspectos máis salientables para os
profesionais do ensino que a Orde do 20 de febreiro regula, cara a ampliar a Orde
do 27 de decembro, como consecuencia da chegada de poboación estranxeira e
emigrantes galegos retornados á nosa Comunidade. 

ORDE 20 DE FEBREIRO DE 2004 (DOG 26 DE FEBREIRO) POLA QUE SE 
ESTABLECEN AS MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA AO

ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO

LOCE
Artigo 42º

ORDE 27/12/02
Artigo 13º,17º,18º

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Idade
3-16 anos

Procedencia do estranxeiro

Descoñecemento da lingua castelá Descoñecemento da lingua galega

2 cursos de desfase curricular Graves dificultades persoais

Situacións

CONDICIÓNS XERAIS DO ALUMNADO
Artigo 1º

Departamento de orientación
Centros públicos

Servicio de orientación
Centros privados

Avaliación psicopedagóxica inicial
No momento da entrada ó S. Educativo

ORDE 27/12/02

ACTUACIÓNS INICIAIS
Artigo 2º

Servizo de orientación

No momento da entrada ao S. Educativo
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Centros identificados
pola Delegación provincial

Con informes previos da situación Con algunha das situacións
previstas no Artigo 1º

CENTROS EDUCATIVOS QUE DEBERÁN DESENVOLVER
ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS

Artigo 3º

P. E. C P. C. C

En referencia ós alumnos estranxeiros En referencia á totalidade dos alumnos

Criterios de carácter organizativo
Criterios de carácter pedagóxico

Contidos
Actividades

ACTUACIÓNS XERAIS DO CENTRO EDUCATIVO
Artigo 5º

Analise dos recursos existentes

Profesorado corpo secundaria Profesorado corpo primaria Calquera especialidade

Propoñer dotación necesaria para dar cumprimento
ás atencións establecidas nesta orde

Analise das necesidades

ACTUACIÓNS DA ADMINISTRACIÓN
POSTERIORES Á IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

Artigo 4º

En referencia aos alumnos estranxeiros

Análise dos recursos existentes Análise das necesidades

Titor : responsable do proceso
de seguimento da integración

P.A.T Plan de acollida

ACTUACIÓNS DOS DEPARTAMENTOS OU SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
Artigo 6º

ZOS DE ORIENTACIÓN

Titor:
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Reforzo

Orde 6/10/95

A.C

Orde 6/10/95

Flexibilización

idade

Disposición adicional

Orde 20 febreiro

Curriculares

Grupos de adsquisición

linguas

Grupos de adaptación

competencia curricular

Agrupamentos flexibles

Carácter temporal

Organizativas

ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS CO ALUMNADO

Artigo 7º

ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS

Atención individualizada

ás n.e.e. do alumno

Familiarización

coa vida do centro

Obxectivos

Informe previo á familia

Solicitude da dirección

Informe da Inspección educativa

Autorización da Delegación

Procedementos
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GRUPO DE ADSQUISICIÓN DAS LINGUAS

Artigo 8º

Formación inicial nas linguas vehiculares

Posibilitar a plena incorporación

ás actividades do grupo de referencia

Obxectivos

Descoñecemento das linguas castelá e galega

Infantil 5 anos excepcionalmente

E.P

E.S.O

Etapas

Situación do alumnado

Máximo un trimestre

Ampliación excepcional

con autorización Inspección educativa

Temporalización

Atención individualizada

Grupo de alumnos da mesma etapa

Procedemento organizativo



228 Milagros Couto Llamas

Revista Galega do Ensino – Ano 13 – Núm. 45 – Marzo 2005

2º e 3º Ciclo E.P

10 periodos lectivos

E.I e 1º Ciclo E.P

5 periodos lectivos

E.S.O

24 periodos lectivos

Horario semanal

Artigo 9º

E.S.O

Preferentemente especialistas

ámbito lingüístico

Titor : o da aula de referencia

Coordina co Equipo docente

Asesora  ó Dpto de orientación

Profesorado

Artigo 10º

Referente para a permanencia nos grupos

Información ós pais sobre a aprendizaxe lingüístico

Información ós pais sobre a integración á vida docente

Continua

Avaliación

Cando a xunta de avaliación  considere superadas

as dificultades lingüísticas

Incorporación ó grupo de referencia

´

Titor: o da aula de referencia
Coordina co Equipo docente

Asesora ao Dpto de orientación

Información aos pais sobre a aprendizaxe linguística

Información aos pais sobre a integración a vida docente

Incorporación ao grupo de referencia

´

´
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2 ou máis cursos de desfase curricular

en relación á idade de referencia

Etapas

2º e 3º Ciclos de E.P

E.S.O

Situación do alumnado

Atención individualizada

Alumnos da mesma etapa

Procedemento organizativo

GRUPOS DE ADAPTACIÓN DE COMPETENCIA CURRICULAR

Artigo 11º

Progresar na competencia curricular

Posibilitar a plena incorporación ás actividades

de aprendizaxe do curso de referencia

OBXECTIVOS

Posibilidade de permanencia todo o curso

Temporalización
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Nunha fracción de xornada que non abranga

a totalidade do horario das materias

Preferentemente no tempo das materias instrumentais

2º e 3º Ciclo de E.P  8 periodos lectivos

E.S.O  10 periodos lectivos

Horario semanal

Artigo 12º

E.I e 1º Ciclo de E.P

Actividades de apoio á aprendizaxe da lingua

E.P

E. Física e E. Artística

E.S.O

E. Física. E. Plástica.  E. Musical

Titoría

Horario de permanencia

no grupo de referencia

´
´

E.S.O  Preferentemente as especialidades

correspondentes ás materias obxecto de apoio

O titor será o coordinador do profesorado implicado

Profesorado

Artigo 13º

Criterios por parte do titor e coñecemento polo equipo de referencia

Asistencia de todos ás sesións de avaliación

Emisión da cualificación polo profesorado  do grupo ordinario

Informase e tense en conta ó profesorado que intervén

Información ós pais

Avaliación

Infórmase e tense en conta ao profesorado que intervén

Información aos pais
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Orde do 16 /03/ 01 (D.O.G 11 de abril)

sobre o procedemento xeral da escolarización

CARÁCTER XERAL

Curso de incorporación según idade ou según resposta ás súas necesidades

Nunca a incorporación será nun curso inferior ós dous anteriores

según criterio xeral

Incorporación á E.I. si existen n.e.e.

E.S.O

ver lexislación citada no punto 2

Escolarización inmediata á chegada ó país

CARÁCTER ESPECÍFICO

Orde do 16/03/01 (DOG, 11 de abril)
sobre o procedemento xeral da escolarización

Escolarización inmediata á chegada ao país

Curso de incorporación segundo idade ou segundo resposta ás súas
necesidades

Nunca a incorporación será nun curso inferior aos dous anteriores
segundo criterio xeral

Incorporación á E.I. se existen n.e.e.


