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ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (ACNEE):
Alumnado con Necesidades Educativas Especiais (ACNEE): Alumnado que require, por un período da súa
escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de
discapacidade ou trastornos graves da conduta (Medidas extraordinarias)
DISCAPACIDADE FÍSICA

DISCAPACIDADE INTELECTUAL

DISCAPACIDADE SENSORIAL

TRASTORNOS DISRUPTIVOS DO CONTROL
DOS IMPULSOS E DA CONDUTA

TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

TRASTORNO DE RETT
TRASTORNOS
GRAVES
DESENVOLVEMENTO
TRASTORNOS XENÉTICOS

DO

Lesións de orixe cerebral
Lesións de orixe medular
Trastornos neuromusculares
Lesións do sistema osteoarticular
Outras
Discapacidade intelectual leve
Discapacidade intelectual moderada
Discapacidade intelectual grave
Discapacidade intelectual profunda
Discapacidade auditiva:
 Hipoacusia media
 Hipoacusia severa
 Hipoacusia profunda / xordeira
Discapacidade visual:
 Deficiencia visual
 Cegueira
Trastorno da personalidade antisocial
Trastorno explosivo intermitente
Trastorno negativista desafiante
Trastorno de comportamento perturbador non especificado
Outros
Trastorno autista / trastorno do espectro autista
Trastorno de Asperger
Trastorno desintegrativo infantil
Trastorno xeneralizado do desenvolvemento non especificado.
Retrasos evolutivos graves ou profundos
Trastornos graves do desenvolvemento da linguaxe
Trastornos graves do desenvolvemento psicomotor.
Síndrome de Down
Síndrome X - Frágil

PLURIDEFICIENCIA
ENFERMIDADES RARAS OU CRÓNICAS
Alumnos que requiren atención especializada ou supervisión constante.
OUTROS TRASTORNOS GRAVES DA Alumnos que requiren calquera medida de atención á diversidade ou
COMUNICACIÓN E A APRENDIZAXE
atención especializada.
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO (ACNEAE):
Alumnado con outras Dificultades Específicas: Alumnado que require dunha atención educativa diferente á
ordinaria e que poden precisar ou non de medidas e/ou recursos extraordinarios.
ALUMNADO
CON
ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUAIS:

DIFICULTADES
APRENDIZAXE:

ESPECÍFICAS

Alumnado que manexa e relaciona diferentes recursos cognitivos de tipo lóxico,
numérico, espacial, de memoria, verbal e creativo, ou ben destaca
especialmente e de xeito excepcional no manexo dun ou varios deles.
- Alumnado superdotado: Manifestación de altas habilidades intelectuais,
elevado nivel de compromiso coa tarefa e altos índices de creatividade.
- Alumnado talentoso: Elevada capacidade ou habilidade para a realización
moi exitosa de certas tarefas ou actividades.
Trastornos específicos da aprendizaxe escolar:
- Dificultade específica na aprendizaxe da lectura
- Dificultade específica na aprendizaxe da escritura
- Dificultade específica na aprendizaxe do cálculo
- Dificultade específica na aprendizaxe da lectura e da escritura
- Dificultade específica na aprendizaxe da lectura e do cálculo
- Dificultade específica na aprendizaxe da escritura e do cálculo.
- Dificultade específica na aprendizaxe da lectura, escritura e do cálculo
- Con déficit de atención.
- Con déficit de atención e hiperactividade.

DE

ALUMNADO CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E OU/
HIPERACTIVIDADE (TDAH):
ALUMNADO DE INCORPORACIÓN
TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO:
(Alumnado procedente doutros
países)

ALUMNADO
CON
ESPECIAIS
CONDICIÓNS PERSONAIS OU DE
HISTORIA ESCOLAR

ALUMNADO QUE PRECISA - Inmigrante con descoñecemento da
escolarizarse
nun
curso
lingua galega sen/con
inferior
ao que lle
desfase curricular
corresponde pola súa idade.
- Inmigrante con descoñecemento da
- ALUMNADO QUE PRECISA
lingua castelá sen/con
apoio educativo para a súa
desfase curricular
integración no noso sistema - Inmigrante con descoñecemento da
educativo:
Medidas
de
lingua galega e da
recuperación do desfase
lingua castelá sen/con desfase
escolar ou Medidas de
curricular
aprendizaxe
da
lingua - Inmigrante só con desfase curricular
vehicular.
- Retraso madurativo.
- Descoñecemento grave da lingua de instrución.
- Con atención hospitalaria
- Con atención domiciliaria
- Dificultades psicolingüísticas:
 Específicas da lingua: Retraso na adquisición da fala e da linguaxe,
afasia, disfasia, Trastorno específico da linguaxe (TEL).
 Articulatorias: Dislalia, disartria, disglosia, disfemia.
 Trastorno comunicativo: Mutismo selectivo, outros trastornos.
- En situación de desvantaxe socio-educativa:
 Minorías étnicas: Xitana, outras.
 Ambientes desfavorecidos ou marxinais.
 Familias itinerantes.
 Procedente doutras comunidades autónomas.
 Menores sometidos a medidas de responsabilidade penal.
 Alumnado sometido a medidas de protección e tutela.
 Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero.
 Alumnado afectado por medidas de acoso escolar.
 Atención educativa a mozas embarazadas.
- Con outras circunstancias.
-

