
5 DE OUTUBRO DIA EUROPEO DA DISLEXIA 

DISLEXIA NA AULA  

1.- PAUTAS A SEGUIR 

Infantil : 

- Utilizar un sistema fonolóxico para a aprendizaxe da lectura e escritura. 

- Traballar a conciencia fonolóxica. 

- Utilizar unha imaxe que represente o son de cada grafía. 

- Traballar con estímulos de cores: Ex: clasificar vocais e consonantes. 

- Traballar con plastilina as letras. 

- Facer co dedo as letras nas costas e logo adiviñalas. 

- Elaborar dicionarios personalizados con fotos de obxectos cotiás do neno. 

- Buscar reforzos visual, auditivo e táctil.  

- Traballar con material o máis manipulativo posible as letras e os números. 

- Traballar os días da semana confeccionando un calendario visual con debuxos ou fotos significativas para 

cada día. 

- Utilizar o xogo como método de aprendizaxe.. 

- Traballar moito a discriminación auditiva de sons. 

- Dar ordes sinxelas de unha en unha  e asegurarse de que as entenden. 

- Axudarlle a organizar os seus pensamentos e darlle tempo para expresalos. 

- Reforzar as áreas nas que se desenvolven mellor. 

- Reforzar a motricidade fina. 

- Ter na aula moitos reforzos visuais. Ex: Se se traballa coa letra b, debuxos de obxectos con esa letra. 

- Lerlle na casa diariamente. 

- Buscar unha actividade extraescolar na que se sinta cómodo. 

Primaria : 

- Sensibilizar a todo o colexio a través dun conto sobre dislexia , das características e dificultades que  

presenta o alumnado que ten dislexia..Nos últimos cursos poden ver a película: “ Como estrellas sobre la 

tierra”, baseada nun alumno disléxico. 

- Facer vivenciar as dificultades de aprendizaxe que presentan . Ex: Mandar a todos que escriban coa outra 

man. 

 - Recomendar o emprego de axenda  na que anoten deberes, instrucións, datas de exames, notas... 

  - Ter á vista instrucións de organización persoal : para ordenar o pupitre e a mochila. 

-  Dar a coñecer diferentes formas de aprender: visual, auditiva e táctil, presentando 10 imaxes durante un 

minuto, escoitando 10 palabras ou elaborando 10 debuxos sinxelos. Despois da actividade intentar recordar o 

maior número posible de items. 

- Ser pacientes cos “olvidos” que teñen en moitas ocasións. Teñen moitas dificultades coa memoria a curto 

prazo  e poden esquecer os libros, cambiar un libro ou caderno por outro... é necesario que supervisen a 

mochila antes de saír do colexio para que leven todo o que necesitan. 

- É necesario cambiar de tarefas máis a miúdo independentemente da etapa na que se atopen. Tamén é 

aconsellable facer descansos máis frecuentes, pois o seu nivel de dispersión aumenta e resúltalles máis difícil 

manter o ritmo. 



- Ter en conta se van a terapia ou reeducación emocional pola tarde, non poñerlles tantas tarefas para a casa 

como aos demais. 

- Se ademais padece discalculia, débeselles permitir o emprego da táboa.  Débeselles ensinar con referencias 

visuais ou auditivas. 

- Se ademais padece dispraxia, ter en conta que se poden ver alteradas as áreas de debuxo, tecnoloxía, 

deporte... Tamén poden ter problemas coa lateralidade, equilibrio, motricidade fina e grosa... 

- Comprobar que entendeu o que ten que facer. 

- Se é posible realizar os exames de forma oral ou que teña máis tempo para os exames. Non se trata de que 

teña máis tempo o mesmo día, que tamén pode ser necesario, senón de que se se nota moi canso poder 

rematar o exame ao día seguinte. 

- Valorar os progresos de acordo co seu esforzo non co nivel do resto dos compañeiros da clase. 

- O alumnado con dislexia necesita para o seu proceso de aprendizaxe adaptacións non significativas, e en 

moitos casos adaptacións significativas, dado que no noso sistema educativo emprégase a lectura e escritura 

como acceso ao aprendizaxe e o alumnado que ten dislexia non pode recibir e procesar a información de 

xeito adecuado. 

- En moitos casos a dislexia ven acompañada de outros trastornos asociados como : Déficit de Atención , 

Hiperactividade, Dispraxia,,, e no 99% dos casos o alumnado ten problemas emocionais como estres, 

ansiedade, depresión, baixa autoestima, problemas de alimentación, problemas de conduta... 

- O alumnado con dislexia necesita sentirse apoiado e comprendido. Temos que ser conscientes das súas 

dificultades e non empregar frases como : É vago, non lle da a gana, só atende cando lle interesa.... 

- É moi importante recoñecer e incentivar tódalas áreas nas que poida destacar, xa que a organización 

cerebral dun disléxico fai que algunhas áreas funcionen mellor. Entre as características positivas: boa 

capacidade de visualización, talento artístico, boas competencias prácticas, pensamento creativo 

2.- AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON DISLEXIA  

- Avaliar máis en función do contido que da forma. 

- Lectura previa da proba polo profesorado. 

- Ter en conta o traballo diario máis que o resultado dos controis. 

- Ver se  comprende ben o que ten que facer. 

- Cambiar o formato das probas escritas: enunciados curtos, destacar palabras clave nos enunciados, 

aumentar o tamaño da letra, o interliñado dobre, actividades de relacionar.. 

- Alternativas complementarias de avaliación : proba oral, proba tipo test, elaboración de traballos. 

- Utilizar cores alternativas ao vermello para corrixir. 

- Evitar corrixir tódalas faltas.  

- Darlle as preguntas por escrito, que non teña que copiar. 

- Evitar que teña máis dunha proba ao día. 

- Dar con bastante antelación as datas das probas para que as poida preparar sen presión. 

- Darlle máis tempo para rematar as probas, que as faga por partes ou as remate outro día. 

- Poder facer a proba en pequeno grupo ou coa profesora de apoio. 

- Non suspender polas faltas de ortografía. 

- Se ten discalculia ou problema para memorizar as táboas, facilitarlla. 


