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 INTRODUCIÓN: 

 Actualmente, por educación especial enténdese un proceso formativo, integral, flexible e 

dinámico que comprende diversas actividades e atencións pedagóxicas e rehabilitadoras. 

Ademais esixe unha aplicación personalizada, que pretende a total integración social da 

persoa, superando as súas deficiencias e inadaptación e procurando o máximo 

desenvolvemento e autonomía persoal.  Polo tanto, concíbese a educación especial como unha 

parte integrante do sistema educativo, que abarca nenos con problemas por deficiencia ou 

excedencia, dando resposta ás necesidades educativas cun conxunto de apoios e adaptacións. 

Todo isto implica unha concepción distinta dos trastornos do desenvolvemento e da deficiencia 

onde o énfases anterior nos factores innatos e constitucionais, na estabilidade no tempo e na 

posibilidade de agrupar ós nenos co mesmo déficit nos mesmos centros específicos, deixou 

paso a unha nova visión na que non se estuda a deficiencia como un fenómeno autónomo, 

propio dun alumno, senón que se considera en relación cos factores ambientais e coa resposta 

educativa máis axeitada.  

 Este proceso de evolución do concepto de educación especial tivo en parte a súa orixe na 

aparición do concepto de necesidades educativas especiais (n.e.e.) en 1978 co denominado 

Informe Warnock, este informa considera como n.e.e. aquelas que requiren:  

 Dotación de medios especiais de acceso ó currículum mediante un equipamento, unhas 

instalacións ou unha recursos especiais, a modificación do medio físico ou unhas 

técnicas de ensinanza especializadas. 

 Dotación dun currículo especial ou modificado. 

 Unha particular atención á estrutura social e o clima emocional nos que ten lugar a 

educación.  

 Isto implica que, tal e como sinala Brennan (1988), “a educación especial é a combinación 

de currículo, ensinanza, apoio e condicións de aprendizaxe necesarias para satisfacer as 

necesidades educativas especiais (n.e.e) do alumno de forma axeitada e eficaz”. 
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 Este cambio terminolóxico non significa esquecer que algunhas dificultades que presentan 

os alumnos e as alumnas teñen unha base biolóxica. Exemplo evidente son as perdas visuais 

ou auditivas, os problemas motrices ou as lesións cerebrais ou alteración xenéticas, etc., que 

teñen repercusións no aprendizaxe. Pero tamén é certo que determinados alumnos e alumnas 

poden ter n.e.e. non só derivadas de déficit psíquicos, físicos ou sensoriais, senón como 

resultado dunha mala historia de aprendizaxe ou como consecuencia de vivir nun contexto 

sociofamiliar de privación. 

 Actualmente a lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

recolle, ao igual que a anterior Lei orgánica 2/2006 de educación do 3 de maio de 2006, un 

concepto máis amplo no ámbito da Educación Especial: “necesidades específicas de apoio 

educativo” dentro do que inclúen ao alumnado que requira unha atención diferente a ordinaria 

por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 

con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH), alumnos con altas 

capacidades intelectuais, alumnos con integración tardía no sistema educativo español e/ou 

con condicións persoais ou de historia escolar que requira unha atención educativa diferente a 

ordinaria para poder acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades 

persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado. 

E onde se definen ós alumnos con n.e.e. como aquel que requira, por un período da súa 

escolarización ou ó longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas 

derivadas dunha minusvalía ou trastornos graves de conduta. A este respecto débese matizar 

que tanto os alumnos con altas capacidades como o de incorporación tardía recibirá apoio por 

parte do mestre de audición e linguaxe cando, segundo determine o xefe do departamento de 

orientación, este alumnado presente algún tipo de n.e.e. na área comunicativo-lingüística. 

 No Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula a atención a diversidade do 

alumnado dos centros docentes da comunidade autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na LOE (2/2006, do 3 de maio), enténdese por atención á diversidade 

o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 
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diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, 

intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.  

Ao que hai que engadirlle que na nosa comunidade autónoma a Orde do 27 de decembro 

de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros 

sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades 

educativas especiais, define estas como as de tipo temporal ou permanente que estean 

asociadas a historia persoal e escolar ou debidas tanto a condicións de sobredotación 

intelectual como a calquera discapacidade ou a situacións sociais ou culturais desfavorecidas, 

que pola súa especificidade supoñan diferenzas significativas no acceso ordinario ó currículo e, 

polo tanto, requiran de apoios e atencións educativas específicas, é evidente que nesta 

definición ou outra similar sobre as necesidades educativas se inclúe calquera dificultade ou 

trastorno da audición ou da linguaxe dos nenos.  

 Polo tanto a intervención psicopedagóxica na área da fala e da linguaxe debe concretarse 

na elaboración dun programa-marco que inclúa os seguintes aspectos: 

 Actuacións preventivas no currículo escolar dirixidas tanto a expresión como a 

comprensión, que suporán unha ampliación de contidos lingüísticos, segundo os casos, nas 

programacións de aula. Xa que tendo en conta que os aprendizaxes deben ser funcionais, 

deben coordinarse as intervencións especializadas co traballo diario da clase na área de lingua, 

coa finalidade de usar todos os contextos posibles para que os tratamentos adquiran unha 

maior funcionalidade.  

 Control das condicións físico-ambientais dos espazos didácticos, o que abarca o 

acondicionamento dos seguintes aspectos: iluminación, acústica, elementos físicos, mobiliario 

escolar axeitado e distribución flexible do tempo. 

 Adecuación ás decisións curriculares establecidas no proxecto educativo, xa que toda 

acción preventiva a desenvolver deberá estar coordinada polo Departamento de Orientación. 

 Implicación da familia na área da linguaxe, pódeselle proporcionar a familia información 

xeral sobre o desenvolvemento lingüístico dos nenos a través de técnicas específicas de 
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dinámica de grupos como charlas, seminarios,... e tamén, sobre todo no caso de atención 

personalizada, proporcionarlles unhas pautas de actuación a seguir. 

 Polo tanto toda esta tarefa que deben desempeñar nos centros educativos os mestres ou 

mestras especialistas en audición e linguaxe se reflicte nesta programación ou plan anual de 

actuación para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (n.e.a.e). Trátase 

dunha actuación onde ademais de inclúe a participación do resto da comunidade educativa, así 

como doutros servizos e recursos internos e externos ó centro educativo, posto que a presenza 

de alteracións na área comunicativo-lingüística, en calquera das etapas educativas, ocupa un 

lugar destacado polas consecuencias negativas que repercuten no aprendizaxe escolar e no 

desenvolvemento psicoafectivo e social, debido a que o uso lingüístico é fundamental na vida 

humana e as súas alteracións provocan problemas sociopersonais que deben previrse en todos 

os contextos de intervención: persoal, familiar, escolar e social. 

 Dentro do marco lexislativo, o papel do especialista en Audición e Linguaxe (A.L.) 

enténdese  baixo a consideración de profesor de apoio e é o Decreto 374/1996, polo que se 

aproba o Regulamento Orgánico das escolas de E.I. e dos colexios de E.P., quen fixa as súas 

funcións en relación aos alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), 

así como a Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento 

da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Durante o curso escolar 2020-2021 a mestra especialista en audición e linguaxe 

desenvolverá as súas funcións no centro educativo CEIP Plurilingüe María Barbeito e 

Cerviño xunto con outra mestra da mesma especialidade. 

Este plan de apoio pretende dar resposta ás características diferenciais dos alumnos/as,  

para ofrecer unha ensinanza personalizada que garanta a igualdade de oportunidades, tendo 

presente o Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención a diversidade do 

alumnado dos centros docentes da comunidade autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na LOE (2/2006, do 3 de maio) e os principios de atención a 

diversidade recollidos actualmente na LOMCE (8/2013, do 9 de decembro). 
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1. NECESIDADES DO CONTEXTO, DOS CENTROS E DO ALUMNADO: 

 O CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño está situado no barrio do Ventorrillo do 

concello de A Coruña. Trátase dun centro educativo que ten matriculados algo máis de 650 

alumnos/a distribuídos en 3 edificios de educación Infantil e educación Primaria nun total de 28 

aulas. 

Este centro, nos últimos anos, ademais de escolarizar nenos e nenas de familias da zona do 

Ventorrillo e do barrio coruñés da Agra do Orzán, recolle alumnado dun importante fluxo 

migratorio que se instala nesta zona da cidade, procedente de Venezuela, Colombia, China, 

Puerto Rico, Santo Domingo, Pakistán ou Senegal, entre outros. 

Polo tanto, dentro das necesidades que existen no contexto no que se enmarca este plan 

de apoio caben destacar as seguintes: 

 Desenvolver programas de asesoramento e traballo coordinado coas familias. 

 Colaborar activamente coas asociacións culturais, asociacións de discapacitados e 

outras institucións da zona.  

 Establecer dende o departamento de orientación unha relación fluída cos servizos 

sociais do Concello, sobre todo no caso de familias con maiores dificultades.  

 Acadar a implicación dos pais e nais no proceso de educación e aprendizaxe dos 

alumnos e alumnas (principio Hbis recollido na LOMCE). 

 No que ao centro se refire as necesidades máis salientables son: 

 Responsabilizar a todo o equipo docente na resposta educativa ós alumnos con 

necesidades específicas de apoio educativo e informalos axeitadamente para que 

coñezan as súas necesidades e poidan ter unha actitude e un trato axeitado cara eles. 

 Facilitar un maior grao de integración e participación dos alumnos con necesidades 

específicas  de apoio  educativo (n.e.a.e.) na vida do centro. 

 O desenvolvemento de actitudes de solidariedade e respecto ante a diversidade. 

 As necesidades xerais do alumnado con necesidades especificas de apoio son: 
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 Potenciar a comunicación dos alumnos e favorecer o desenvolvemento da linguaxe como 

medio de interacción social. 

 Acadar a través do proceso educativo o desenvolvemento das capacidades establecidas 

nos obxectivos xerais das respectivas etapas educativas. 

 Proporcionar ó alumnado con n.e.a.e os equipamentos e recursos materiais específicos 

que precise e adquirir material específico para a aula de apoio. 

 Usar os contextos funcionais e comunicativos que estimulen e motiven o aprendizaxe 

comunicativo-lingüístico. 

 Favorecer a participación do alumnado con n.e.a.e. no maior número de actividades que 

se organicen nos centros e nas actividades extraescolares. 

Tendo en conta os informes e a información facilitada no CEIP ao inicio do curso e a 

valoración inicial realizada ao inicio deste curso na aula de apoio, en principio hai como 

previsión que asistan a aula de A.L. uns de 43 alumnos/as (12 deles escolarizados en ed. 

Infantil, mentres que o resto cursa ed. Primaria), que recibiran apoio por parte das 2 mestras 

especialistas en audición e linguaxe das que dispón o centro.  

Esta relación de alumnos/as poderá variar ao longo do curso atendendo ás necesidades 

que vaian xurdindo no centro educativo e a novas matrículas que se vaian incorporando ao 

colexio.  

2. ACTUACIÓNS DO MESTRE DE AUDICIÓN E LINGUAXE (A.L.):  

 Neste senso, parte da tarefa que debe desempeñar un mestre de a.l. aparece recollida no 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas 

de educación infantil e dos colexios de educación primaria, onde no seu capítulo VI sobre a 

atención ós alumnos con n.e.e., indica que as principais funcións dos mestres de apoio á 

atención dos alumnos con necesidades educativas especiais son: 

 Art. 82: realizar a coordinación da atención ós alumnos e alumnas con n.e.e. 

 Art. 83: axudar na atención docente na aula os profesores do grupo no que se integran ós 

alumnos con necesidades educativas especiais. Excepcionalmente, en función das 
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necesidades do alumnado e das adaptacións curriculares establecidas poderanse facer 

intervencións diferenciadas, debidamente temporalizadas, fóra da aula. 

 Art. 84: ademais da atención docente directa que lles corresponda prestar ós alumnos en 

función das súas necesidades, o mestre de apoio desenvolverá as seguintes funcións: 

 Coordinar, en colaboración co xefe de estudos, as cuestións relacionadas coa educación e 

estancia dos alumnos con n.e.e. 

 Colaborar coa comisión de coordinación pedagóxica na elaboración do plan de actuación 

respecto ó alumnado  con n.e.e. 

 Orientar o profesorado que imparte docencia ós alumnos con n.e.e., así como eles mesmos 

e ós pais sobre cuestións de interese para o seu desenvolvemento. 

 Colaborar co mestre titor e resto de profesorado na elaboración, seguimento e avaliación 

das adaptacións curriculares (a.c.) 

 Aqueloutras funcións que se lle puidesen asignar no ámbito de apoio ó alumnado con n.e.e. 

 Posteriormente a Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia 

regulada polo Decreto 120/1998, establece no seu artigo 7 que sen prexuízo do establecido no 

Decreto 374/1996 e da orde do 22 de xullo de 1997, os mestres especialistas en pedagoxía 

terapéutica e audición e linguaxe, exercerán as súas funcións en tódalas etapas educativas que 

se impartan no centro e desenvolverán, ademais das que lle competen como membros do 

departamento de orientación, as seguintes funcións: 

a) Asistir ás reunión da comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Participar na avaliación inicial do alumnado e nas sesión de avaliación que afecten ó 

alumnado con n.e.e. 

c) Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares e nas 

medidas de reforzo e daqueloutras dirixidas á atención á diversidade do alumnado. 

d) Prestarlle atención docente directa ó alumnado con n.e.e dentro do grupo no que está 

integrado. 
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e) Aqueloutras funcións que a Administración lles poida asignar referidas á orientación. 

 Ademais destas funcións, é fundamental que o mestre de audición e linguaxe estableza 

unha coordinación con outros profesionais que atenden o alumnado con n.e.e.: como pode ser 

a coordinación cos titores, con outros mestres de apoio, co resto dos membros do 

departamento de orientación, co Centro de Formación e Recursos, con outros centros 

educativos no caso de alumnado en escolarización combinada, cos especialistas que poden 

estar atendendo a este alumnado (médicos, servizo de atención temperá do Hospital Materno 

Infantil Teresa Herrera, ...), con outras institucións, coa familia, etc.  

 A pesares da actuación conxunta e coordinada do mestre de pedagoxía terapéutica e 

mestre de audición e linguaxe, existen pequenas diferenzas que delimitan o noso campo de 

traballo, pero que non aparecen rexistradas en ningún documento lexislativo.  

 O mestre de pedagoxía terapéutica, fai un apoio curricular máis extenso, xa que o seu 

campo de actuación engloba a área cognitiva, a área motriz e a área afectivo-social, mentres 

que como mestres de audición e linguaxe o noso campo de traballo céntrase na área 

comunicativo-lingüística e traballamos as demais áreas mencionadas na medida en que están 

relacionadas con esta. A nosa tarefa como mestres de apoio enmárcanse dentro do que se 

denominan intervencións específicas dos mestres especialistas de pedagoxía terapéutica ou de 

audición e linguaxe e que serán deseñadas polo departamento de orientación, do que formen 

parte, en colaboración co titor do grupo ó que pertence o alumno ou alumna.  

 Máis concretamente, no caso das denominadas actuación preventivas do mestre de 

audición e linguaxe, estas deben situarse no marco do que Caplan (1964) denomina prevención 

primaria, secundaria e terciaria, cos seguintes obxectivos: intervir sobre as causas para 

diminuír o número de alteracións (prevención primaria), identificación das necesidades 

específicas na linguaxe e tratamento temperá das dificultades (prevención secundaria) e 

rehabilitar trastornos xa instaurados nos nenos e nenas (prevención terciaria). 

 Polo tanto é destacable a labor do mestre de audición e linguaxe nas actuacións preventivas 

en educación infantil, dirixidas a área comunicativo-lingüística, dentro da que se engloban tanto 
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a comprensión como a expresión. Estas actuacións preventivas teñen unha dobre función: por 

un lado estimular a área comunicativo-lingüística e previr a aparición de dificultades na mesma 

e por outro lado serven para detectar algunhas das n.e.e. de forma temperá.  

 Na maior parte dos casos as intervencións no campo da audición e da linguaxe soen ser 

específicas e controladas porque é necesario ensinarlle o neno unha forma, palabra ou 

estrutura que aínda non posúe; pero debe recordarse a necesidade de buscar situacións 

escolares que potencien o uso destes aprendizaxes específicos, xa que do contrario a 

intervención pode resultar ineficaz para un aprendizaxe significativo da linguaxe.  

 Por elo, é fundamental que este traballo se coordine o máis estreitamente posible co levado 

a cabo na aula ordinaria e a nivel familiar, porque é nestes contextos onde os nenos pasan 

máis tempo e onde atopan mensaxes e interlocutores máis significativos para o seu 

desenvolvemento.  

A aula de audición e linguaxe é de modo xenérico un recurso de axuda a integración do 

alumnado que presenta necesidades xeradas ou xeradoras de deficiencias na adquisición ou o 

desenvolvemento da linguaxe. A súa finalidade é por unha banda, a atención temperá para a 

estimulación da comunicación e da linguaxe, establecendo se é preciso sistemas aumentativos 

ou alternativos de comunicación, e, por outra banda, rehabilitadora cando na adquisición ou no 

desenvolvemento a fala ou a linguaxe aparecen alterados. 

3. ACCIÓNS PRIORITARIAS: 

 As accións que se deben priorizar na aula de audición e linguaxe son: 

 Identificar ao alumnado con n.e.a.e o máis pronto posible. 

 Priorizar os casos das dificultades da linguaxe oral comprensiva e expresiva fronte a lectura 

e escritura. 

 Planificar propostas educativas diversificadas, de maneira que exista o maior 

aproveitamento posible entre medidas curriculares e organizativas. 

 Colaborar co departamento de orientación en accións encamiñadas a atención e prevención 

de dificultades en Educación Infantil e fomentar a coordinación con cada  mestre-titor. 
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 Organizar as axudas e apoios atendendo ás posibilidades e peculiaridades do alumnado, 

prestando unha maior atención os alumnos máis gravemente afectados que presentan 

unhas necesidades máis importantes e permanentes fronte as que sexan leves e temporais. 

 As accións prioritarias que se deben ter en conta a nivel do centro e do contexto son: 

 Favorecer a plena integración dos alumnos con necesidades específicas de apoio na vida 

escolar e social, concienciando e implicando á comunidade educativa no respecto a este 

dereito fundamental das persoas. 

 Prestar especial atención á avaliación formativa do alumnado, especialmente no caso das 

n.e.a.e., e dentro do plan de acción titorial, ó desenvolvemento persoal, social e cognitivo 

deste alumnado. 

 Potenciar o uso de metodoloxías que favorezan a colaboración, cooperación e respecto ás 

diferenzas e fixar criterios comúns de atención do alumnado con n.e.a.e.  

 Atender ó alumnado con n.e.a.e, dun xeito especial ó procedente do estranxeiro. 

 Favorecer unha relación fluída entre o noso centro e o CEE Nosa Señora do Rosario que 

atende en escolarización combinada alumnado con n.e.a.e. do noso colexio.  

 Establecer canles de comunicación con diferentes estamentos públicos e privados tanto no 

aspecto académico como no de acción conxunta e colaboración, como por exemplo o 

Servizo de Atención Temperá do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, a UAMI (Unidade 

de Asesoramento ás Migracións), etc. 

 Ter en conta o contexto e as características sociofamiliares de  cada un dos alumnos e 

alumnas que temos e impulsar a participación das familias. 

4. PLANIFICACIÓN XERAL E TEMPORALIZACIÓN:  

No curso 2.020/2.021 o servizo de a.l. do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño ten 

previstas que as accións recollidas neste plan se desenvolvan ao longo do curso, dentro do 

horario das mestras de a.l. organizado a partir das demandas e horarios do centro e baixo a 

supervisión da xefa do departamento de orientación e da xefa de estudos do centro. 
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O plan de apoio ou programación da aula de audición e linguaxe enténdese como un 

documento de traballo que recolle as miñas actuacións como mestra de a.l. durante un curso 

académico. 

Antes de proceder a súa elaboración, realicei unha avaliación inicial minuciosa das 

necesidades para logo conformar tanto o plan de apoio como os programas de intervención. 

Nesta avaliación inicial teño en conta os seguintes aspectos: 

 As peculiaridades do centro e as características dos alumnos e alumnos. 

 Os documentos do centro como a Programación Xeral Anual (PXA) e o Proxecto 

Educativo, que tal e como recolle, a orde do 27 de decembro de 2002 pola que se 

establecen as condicións e criterios para a escolarización do alumnado de ensino non 

universitario con n.e.e debe incluír os criterios de carácter organizativo e pedagóxico 

establecidos para a atención ao alumnado con n.e.e.  

 O plan xeral de atención a diversidade (PXAD). 

 O plan anual do Departamento de Orientación. 

 A previsión de necesidades do curso anterior a nivel do alumnado.  

 A revisión dos informes de cursos anteriores e dos expedientes dos alumnos e alumnas. 

 As reunións cos mestres/as do centro. 

 As reunións do Departamento de Orientación: coa xefa do departamento, coa outra 

mestra de audición e linguaxe e coas 3 mestras de pedagoxía terapéutica que hai no 

centro. 

 Reunións e entrevistas coas familias dos nenos/as. 

 Diversos informes médicos remitidos polo Foniatra, neuropediatra, servizo de atención 

temperá do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña, … 

 A miña experiencia como mestra de audición e linguaxe. 

 A lexislación educativa actual vixente. 



 

 13 

 En canto a temporalización, o feito de que a mestra de apoio atenda a alumnos con n.e.a.e. 

ubicados en distintas aulas e diferentes edificios, require que o reparto do tempo de atención 

directa a este alumnado sexa consensuado entre todo o equipo docente en función das 

diferentes necesidades. 

 A intervención vai ser levada fóra da aula ordinaria usando as aulas de apoio, ubicadas nos 

distintos edificios do centro, debido o carácter específico das mesmas, tendo ademais en conta 

a situación sanitaria actual causada polo virus do COVID-19 (tal e como se acordou no 

departamento de orientación ao inicio do curso escolar).  

     En condicións ideais preténdese que esa intervención sexa de forma individual, xa que está 

deseñada especificamente para cada neno e nena, pero debido a gran cantidade de 

alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo e a falta de horas dispoñibles, 

decidiuse que os alumnos/as asistan en pequeno grupo ou por parellas, agrupados segundo 

criterios pedagóxicos e, organizativos pero, na medida do posible, sen mesturar nenos de 

diferentes aulas para evitar o contacto entre grupos e a posible transmisión do COVID-19 de tal 

xeito que se van reducir ou eliminar os agrupamentos de alumnos e alumnas que se atopen en 

un nivel similar de competencia curricular e onde as súas características e casuísticas persoais 

non presenten incompatibilidade á hora de compartir aula e espazo como ser facía en cursos 

pasados.. A duración destas sesións será de 25 minutos ou 50 minutos, dependendo dos casos 

e das n.e.a.e. que presenten. 

 O número de sesións semanais, determinado pola xefa do departamento de orientación, 

varía en función da gravidade das n.e.a.e. pero debido ao elevado número de alumnos/as con 

n.e.a.e. prevese que moitos nenos e nenas non recibiran un número suficientes de sesións 

semanais por falla de dispoñilidade horaria das mestras especialistas e que haxa incluso nenos 

con alteracións da fala que non poidan recibir apoio. 

Dita intervención cesa cando, baixo a supervisión da xefa do departamento, a necesidade 

desaparece e o alumnado xeneralizou e aplica o aprendido a tódolos contextos: o grupo-clase, 

o centro, o contexto sociofamiliar,... Aínda que no caso de necesidades permanentes asociadas 
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a trastornos, síndromes, etc. non hai unha suspensión ou esvaecemento do programa de 

intervención, se non que este irá sendo modificado en función da evolución das necesidades do 

alumnado.       

Este documento de programación ou plan de apoio está deseñado para un curso 

académico, tendo en conta que está suxeito a posibles modificacións en función das 

necesidades, circunstancias e demandas que se orixinan na súa posta en práctica. Deste 

modo: 

 No primeiro trimestre organízanse os espazos e elabóranse os horarios de atención das 

mestras de audición e linguaxe ao alumnado con n.e.a.e., faise unha avaliación inicial deste 

alumnado e colabórase na detección de necesidades. Ademais, tense o primeiro contacto 

coas familias, titores, axentes externos e todo persoal que traballa co alumnado e 

posteriormente, deséñanse os programas de intervención específicos e individuais para 

cada alumno/a, a partires do cal se comeza coa aplicación dos mesmos e coa elaboración 

de material (que continuará ao longo do curso). 

 No segundo trimestre faise un seguimento dos programas de intervención de maneira que 

poidamos realizar as modificacións que sexan precisas e continuase coa colaboración e 

coordinación con todos os axentes que traballan cós alumnos/as. 

 No terceiro trimestre faise a avaliación final, que nos servirá de referente para deseñar os 

informes finais de cada alumno e alumna e a memoria final de curso da aula de audición e 

linguaxe. 

 Ao longo de todo o curso escolar (tres trimestres): 

 Asistirei ás reunións prescritivas do departamento de orientación, a Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, os Claustros (tanto prescritivos como extraordinarios), as 

reunións do Equipo de Biblioteca e de Ciclo de Educación Infantil (nos que me 

integro) e as reunións coas familias (no caso de ser preciso).  

 Así mesmo, colaborarei nas avaliacións psicopedagóxicas e a elaboración dos 

programas de intervención para o alumnado con n.e.a.e. 
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 Realízase o seguimento e avaliacións dos progresos e evolución do alumnado ao 

longo do curso (información trimestral). 

 Asístese as avaliacións trimestrais e finais. 

 Realízase unha autoavaliación da práctica docente, unha avaliación continua dos 

alumnos e alumnas e dos recursos que se elaboraron e dos que se dispón.  

5. OBXECTIVOS: 

 Os principais obxectivos en relación co alumnado que presenta necesidades específicas de 

apoio educativo a nivel do centro son os seguintes: 

 Desenvolver unha educación non discriminatoria que compense as dificultades do 

alumnado e respecte as diferenzas  individuais debidas a distintas capacidades, intereses 

ou orixe socioeconómico e cultural desenvolvendo ao máximo os principios de inclusión, 

normalización e individualización dos procesos de ensinanza e aprendizaxe. Tendo en 

conta os principios de non discriminación, inclusión, normalización e igualdade de 

oportunidades recollidos na LOMCE (lei 8/2013 do 9 de decembro). 

 Equilibrar os niveis de esixencia que implica o desenvolvemento e consecución da 

capacidades e contidos coas limitacións e posibilidades dos alumnos. 

 Lograr a maior participación posible destes alumnos no currículo ordinario, atendendo á 

vez as súas necesidades específicas e individuais. 

 Mellorar a autoestima e a adaptación social, favorecendo as actitudes positivas e de 

integración. 

 Responsabilizar a todo o Equipo Docente na resposta educativa ós alumnos con 

necesidades específicas de apoio educativo e favorecer que coñezan as súas 

necesidades para que poidan ter unha actitude e trato axeitado cara eles. 

 Ter en conta as necesidades e características de todos os alumnos á hora de seleccionar 

e explicitar os obxectivos e contidos. 

 Colaborar cos titores e titoras e coa xefa do departamento de orientación na detección, 

avaliación e intervención das n.e.a.e. 
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 Asesorar nas medidas de atención a diversidade nas reunións da comisión de 

coordinación pedagóxica. 

 Servir de nexo de comunicación, como membro do departamento de orientación, entre o 

Equipo de Orientación Específico, o CEE Nosa señora do Rosario e o Hospital Materno 

Infantil Teresa Herrera e os mestres e mestras do centro. 

 Optimizar os recursos persoais e materiais do centro facilitando unha resposta educativa 

adecuada a todo o alumnado, fundamentalmente aos que presentan necesidades 

específicas de apoio educativo. 

 Mentres que os obxectivos que se marcan coa familia deste alumnado son: 

 Transmitir as posibilidades e expectativas reais dos alumnos con n.e.a.e. as súas 

familias. 

 Procurar a colaboración dos pais e outras persoas ou organismos na educación e 

desenvolvemento afectivo-social do alumnado. 

 Darlle a coñecer a familia o traballo que se realiza co seu fillo ou filla na escola. 

 Informar ás familias sobre o desenvolvemento lingüístico normalizado dos nenos e nenas, 

a través dunha serie de pautas ou orientacións prácticas para os pais, como poden ser: 

falar pausadamente e con claridade ós fillos, fomentar a conversa en todas as situacións 

e momentos da vida cotiá no seo da familia, no caso dos nenos de ed. infantil a linguaxe 

usada debe ser simple dende o punto de vista sintáctico, redundante e repetitivo, cun 

léxico escollido e que faga referencia ás persoas e ós obxectos que lle interesen, que 

traian e manteñan a súa atención e que constitúen parte do entorno habitual do neno… 

Os obxectivos xerais a nivel do alumnado son os seguintes: 

- Deseñar propostas educativas encamiñadas á consecución das competencias básicas. 

- Facilitar o desenvolvemento dos elementos prelingüísticos e dos compoñentes auxiliares 

da linguaxe oral. 

- Favorecer un desenvolvemento axeitado da linguaxe en todas as súas dimensións 

(fonética-fonolóxica, morfosintaxe, semántica e pragmática). 
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- Potenciar a competencia comunicativa en todo o alumnado. 

- Fomentar situacións comunicativas e a participación do neno nelas, de xeito natural e 

satisfactorio. 

- Ampliar o vocabulario tanto expresivo como comprensivo dos nenos e nenas. 

- Detectar precozmente e corrixir as alteracións articulatorias da fala. 

- Mellorar as estruturas sintácticas ata conseguir facelas máis complexas e adaptadas á 

idade que lle corresponde. 

6. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

As competencias clave establecidas na LOMCE son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística (CCL).  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).  

3. Competencia dixital (CD).  

4. Aprender a aprender (CAA).  

5. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Os obxectivos que nos propoñemos neste plan de apoio e nos programas de intervención 

que darán lugar as sesións de apoio da aula de audición e linguaxe, contribúen de xeito directo 

e claro a consecución da competencia en comunicación lingüística, especialmente ao 

Bloque de Contido nº 1: Escoitar, falar e conversar. Ademais, con algúns alumnos/as tamén se 

traballa o Bloque de Contido nº 2: “Comunicación escrita”.  

Porén, de xeito indirecto, nalgunhas sesións vanse traballar tamén as seguintes 

competencias básicas:  

Competencia social e cívica: cando nas sesións de apoio se realicen actividades 

cooperativas e grupais e cada alumno/a participe nelas aportando o seu traballo, opinión e 

esforzo...; cando o traballo do ámbito pragmático da linguaxe ofrece ao neno ou nena unha 



 

 18 

ferramenta social que lle permite interactuar mellor; cando o neno aprende a respectar e utilizar 

normas de comunicación: prestar atención, escoitar aos demais, pedir e respectar a quenda e 

tempo de intervención, aprender normas de cortesía como os saúdos e despedidas, 

agradecementos, formas de pedir desculpas ou pedir as cosas, etc. É dicir, cando favorecemos 

a comunicación do neno ou nena co mundo.  

Ademais, no progreso na adquisición da competencia lingüística contribuímos ao 

autoconcepto e o desenvolvemento da autoestima do neno. Cada paso dado con esforzo, cada 

logro, mellora o concepto que o neno ou nena ten de si mesmo e das súas capacidades. Nas 

sesións de apoio educaremos aos nenos e nenas cara o autocontrol na expresión das súas 

emocións e na capacidade para expresar os seus sentimentos con respecto cara os demais. 

Competencia dixital: cando a metodoloxía elixida ou a principal ferramenta de traballo sexa 

o ordenador, a tablet ou o uso de software educativo interactivo. Cada vez é maior o número de 

recursos logopédicos e de tipo educativo que Internet pon en mans dos mestres de audición e 

linguaxe para traballar no apoio: xogos interactivos, fichas de traballo, imaxes, música de 

relaxación, sons para traballar a discriminación auditiva, paneis de comunicación, etc. O 

alumnado ao traballar con estes recursos está adquirindo algunhas capacidades como o uso do 

rato, conexión e desconexión de periféricos, arrastre de imaxes, etc. Pretendemos, ademais, 

que o alumnado faga un uso crítico das TICs e que progresivamente acade autonomía na 

búsqueda de información, e na utilización do ordenador como unha ferramenta de aprendizaxe. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: na 

estimulación do vocabulario, sempre que traballemos conceptos de espazo e tempo que 

axudan ao alumnado a organizar o seu pensamento e a expresarse con maior precisión, 

estaremos propiciando a adquisición desta competencia.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Traballamos a adquisición desta 

competencia sempre que invitamos a os nosos alumnos, na sesión de apoio de audición e 

linguaxe, a revisar os seus propios traballos, autoavaliarse, valorando de forma realista as súas 

capacidades, o esforzo desenvolvido na sesión, o os resultados obtidos. Cando se autoavalían, 
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os alumnos aprenden dos seus propios erros, extraen conclusións e valoran as súas 

posibilidades de mellora.  

Competencia para aprender a aprender: utilizando a técnica anteriormente descrita de 

autoavaliación, o alumno/a revisa o traballo realizado co fin de melloralo, está tamén 

desenvolvendo esta competencia.  

Conciencia e expresións culturais: Os nosos alumnos/as traballan esta competencia nas 

sesións de apoio sempre que facemos uso de manifestacións culturais como os contos, as 

cancións, poemas, refráns, etc. 

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS: 

 Os equipos docentes teñen que discutir os principios metodolóxicos que emerxen do actual 

plantexamento curricular, contrastalos coa súa práctica e traducilos en acordos didácticos 

concretos, contemplando en todo momento os matices e prioridades en función das 

peculiaridades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (n.e.a.e). 

 Neste senso é importante resaltar que, segundo Brennan (1988), excepto cando hai unha 

perda sensorial importante, os nenos e nenas con n.e.a.e. aprenden mediante métodos 

axeitados para os nenos e nenas sen n.e.a.e., aínda que para  a maioría deles se faga preciso 

algunhas modificacións. 

 O alumnado con n.e.a.e. require, o igual que o resto dos alumnos, aprender de forma 

significativa, ser elementos activos no seu proceso de aprendizaxe, aprender a realizar 

aprendizaxes significativos por si mesmos e contar coa mediación do mestre e outros 

compañeiros para aprender, aínda que poidan precisar de máis axuda e/ou unha axuda distinta 

para acadalo. 

 Os aspectos máis relevantes a ter en conta en función dos alumnos con n.e.a.e. son que as 

opcións metodolóxicas propicien o maior grao posible de comunicación e interacción entre 

mestre-alumnos e do alumnado entre si, faciliten a incorporación dos mestres de apoio á 

dinámica da aula, favorezan a contextualización e xeneralización dos aprendizaxes e 

contemplen a utilización de variedade de procedementos e estratexias instrutivas. 
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 Para levar a cabo o anteriormente proposto seguirei unha serie de pautas metodolóxicas 

que rexen a miña práctica educativa. Trátase dunha metodoloxía cun importante compoñente 

lúdico e motivador adaptada ó nivel de desenvolvemento dos alumnos/as, tendo en conta as 

súas características individuais e asegurando a aprendizaxe significativa. 

 Tamén debe motivarse axeitadamente ós alumnos e alumnas para que queiran e sintan a 

necesidade de aprender, partindo dos seus intereses e ampliándoos. Para elo pódense usar as 

seguintes estratexias: 

 Empregar a comunicación total, entendida esta como calquera forma de expresión e 

comprensión que facilite a comunicación co neno/a. 

 Incentivar e valorar calquera forma de expresión do neno para motivalo cara outras 

intervencións. 

 Axustarse ó ritmo de aprendizaxe e ás necesidades do alumno/a. 

 Uso de actividades serán curtas e variadas coa intención de non cansar ó alumnado. Non 

pasaremos a actividades máis complexas ata non superar as máis sinxelas. Con isto quero 

destacar o carácter secuencial da miña intervención. 

 Partir dos intereses, experiencias e competencias do neno (que se poden coñecer mediante 

debates, choiva de ideas, enquisas,...) para acadar unha aprendizaxe significativa. 

 Adaptarse sempre ó neno (os seus coñecementos, experiencias, habilidades,...) coa 

finalidade de facilitar o “andamiaxe”. 

 Ampliar os seus intereses (asociar os novos contidos a experiencias da vida cotiá, 

aproveitando noticias de actualidade, poñendo unha película, realizando un debate,...) 

 Explicar os obxectivos que se perseguen coas tarefas propostas. 

 Propor actividades motivadoras e que supoñan un reto. 

 Reforzar o esforzo no proceso e non só os resultados. 

 Xerar situacións de aprendizaxe que favorezan o equilibrio afectivo e as capacidades de 

relación interpersoal e de actuación e inserción social, de forma que os alumnos se sintan 

seguros, valorados e aceptados. 
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 Ademais é preciso determinar os métodos, técnicas e estratexias instrutivas máis axeitadas 

para este alumnado en relación ó aprendizaxe de determinados contidos: ten, por exemplo, 

especial importancia o método de lecto-escritura, as técnicas para o aprendizaxe da linguaxe 

oral e para a xeneralización dos aprendizaxes, así como as técnicas para o aprendizaxe dun 

sistema de comunicación complementario, aumentativo ou alternativo, da linguaxe oral. Polo 

tanto na ensinanza da linguaxe oral deben terse en conta as seguintes propostas 

metodolóxicas: 

 Evitar corrixir ou facer repetir o neno os seus erros continuamente, xa que pode 

aumentar a sensación de fracaso ou inhibilo na súa comunicación, é máis útil facer 

extensións do que dixo o neno ou nena. 

 Dar tempo ao neno ou nena para que poida expresarse. 

 Facer preguntar abertas que posibiliten diversidade de respostas. 

 Animar ó uso da linguaxe nas súas distintas funcións: describir situación, experiencias, 

preguntas, expresar sentimentos. 

 Utilizar todos os medios que posibiliten a comunicación: xestos, expresións faciais, 

corporais, etc.. e usar todo tipo de representacións visuais como axuda do tema que se 

trate: gráficos, debuxos, ... 

 Ter en conta que os nenos con dificultades de linguaxe poden sentirse inseguros en 

situacións tales como: discusión oral, lectura, escritura, etc.. 

 Utilizar sempre que sexa posible situacións de xogo que, polo seu carácter informal, 

permitan un mellor uso  da linguaxe comunicativa. 

 Amosarlle o neno ou nena as habilidades pragmáticas da linguaxe, como poden ser 

formular preguntas ou falar por quendas. 

 Atender primeiro o contido da mensaxe do neno e só despois corrixir, se é procedente, 

os erros de sintaxe. 

 Equilibrar os niveis de esixencia que implican o desenvolvemento e consecución das 

capacidades e contidos coas limitacións e posibilidades dos alumnos/as. 



 

 22 

 Ensinar a xeneralización da linguaxe (aplicar as regras a situacións novas). 

 Establecer colaboración coas familias para favorecer o logro de bos resultados. 

 Facer un seguimento continuado que permita o axuste constante do proceso de 

ensinanza e aprendizaxe. 

 Potenciar as relacións sociais para mellorar a autoestima e o autoconcepto. 

 Ter en conta os centros de interese do neno a hora de propor as actividades. 

 Realizar un control das condicións físico-ambientais dos espazos didácticos. 

 Ter en conta o contexto e as características sociofamiliares de cada alumno/a. 

 No caso dos alumnos/as con n.e.e. asociadas a discapacidade intelectual ou retraso global 

do desenvolvemento (ámbolos 2 recollidos no DSM V como “Trastornos do 

Neurodesenvolvemento”), deben terse en conta ademais os seguintes principios de Piaget 

sobre o aprendizaxe: principio de activación, principio de estruturación, principio de 

transferencia, a linguaxe asociada á acción e motivación ó aprendizaxe social. 

8. RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E ORGANIZATIVOS: 

 Recursos materiais: O centro dispón de 3 aulas habilitadas para a atención do alumnado 

que acode ao apoio das mestras de audición e linguaxe do centro. Dúas delas están situadas 

no edificio de educación primaria (unha máis ampla na planta baixa e que está comunicada coa 

aula de p.t. e outra de menor dimensión no segundo andar) e existe tamén unha no edificio de 

educación infantil (que tamén usa unha das mestras de pedagoxía terapéutica). Debido a 

situación de pandemia e a falta de ventilación desa aula, ao inicio do curso trasladouse de xeito 

provisional o material ao espazo da aula de música de educación infantil situada nun andar 

superior, para ser usada este curso e así dar unha mellor resposta aos protocolos e 

recomendacións sanitarias.  

No meu caso, e debido a que darei apoio ao alumnado de educación infantil, farei uso tanto 

da aula de audición e linguaxe situada na planta baixa do edificio de educación primaria e da 

aula habilitada para o mesmo fin no edificio de ed. Infantil. 
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Por outra banda, hai que sinalar que en xeral todo o material didáctico é válido para os 

alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo, xa que en moitos casos é 

necesario e suficiente con realizar pequenas adaptacións na presentación ou utilización dos 

materiais de uso común para que se compensen as súas dificultades. 

 A hora de seleccionar os materiais didácticos de manipulación, gráficos, textos, 

audiovisuais,... para todos os alumnos, débense ter en conta as necesidades específicas 

dalgúns deles, e escoller aqueles que compensando o máis posible es súas dificultades, poidan 

ser usados por todo o alumnado. Así, por exemplo, se temos alumnos/as con dificultades 

graves de aprendizaxe ou problemas de expresión oral e escrita, de entre varios textos se 

poden elixir aqueles que teñan apoios visuais concretos, maior claridade de expresión 

lingüística e conceptual, que plantexen diversidade de actividades motivadoras,... Aínda que en 

moitos outros casos se poida precisar ademais de materiais adaptados ou medios específicos 

de acceso ó currículo, nese caso pode tratarse da provisión de recursos espaciais, materiais ou 

de comunicación que van a facilitar que os alumnos/as con n.e.a.e. poidan desenvolver o 

currículo ordinario ou o adaptado. Estes medios materias, poden facilitar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe e normalmente van máis dirixidos a nenos e nenas con deficiencias 

motoras ou sensorias. Estas adaptacións poden ser: 

 Nos materiais de uso común e/ou provisión de instrumentos específicos que poden facilitar 

o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos e compensar as súas dificultades: 

mobiliario, materias ou equipamentos específicos ou axudas técnicas para o 

desprazamento, visión ou audición. 

 Na comunicación: no caso de alumnos/as que precisan aprender e usar outros códigos de 

comunicación complementarios, alternativos ou aumentativos da linguaxe oral, sen que elo 

implique renunciar ó aprendizaxe da linguaxe oral. 

 Nos espazos, nas condicións de acceso, sonorización e luminosidade, que favorecen a 

mobilidade e autonomía dos alumnos. 
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 No momento de seleccionar os recursos materiais hai que ter presente que deben facilitar o 

aprendizaxe dos alumnos e alumnas e a consecución dos obxectivos propostos, deben 

axustarse o nivel de desenvolvemento do neno e ser variados e motivadores, de xeito que 

esperten o interese do alumno ou alumna pola tarefa. 

 Cos recursos materias pode establecerse a seguinte clasificación: 

 Materiais para o desenvolvemento psicomotor. 

 Materiais para o desenvolvemento da motricidade fina: habilidades manuais e coordinación 

óculo-motor, adquisición das nocións espaciais, discriminación, combinación e asociación. 

 Materiais de pretecnoloxía, que teñen como finalidade o desenvolvemento de habilidades 

para a construción, ensamblaxe, traballos manuais, etc.. 

 Materiais de linguaxe e comunicación dirixidos a potenciar e facilitar a discriminación 

auditiva, adquisición de vocabulario, expresión,... ou para a adquisición da lecto-escritura. 

 Materiais dirixidos ó aprendizaxe e exercicio do cálculo e o desenvolvemento lóxico-

matemático. 

 O centro dispón de materiais destinados a intervención da fala, linguaxe e comunicación 

distribuídos nas 3 aulas destinadas ao apoio das mestras de audición e linguaxe. 

 Recursos humanos: Hai que sinalar que o centro conta con 2 mestras de audición e 

linguaxe, 3 especialistas de pedagoxía terapéutica, 1 especialista de música, 3 ed. física, 2 

mestras de relixión, 3 mestres de inglés, 3 mestres de apoio en ed. Infantil, mestras de ed. 

infantil e mestres de ed. Primaria, ademais da orientadora do centro. Ó que hai que engadir 

persoal non docente como o conserxe, 3 auxiliares educativos (2 deles itinerantes e que polo 

tanto só acoden uns días ao centro) e o persoal de limpeza.  

 Ademais de todos os nomeados anteriormente, a escola dispón de recursos externos entre 

os que destacan: os equipos de orientación específicos, os CFRs e os centros específicos (no 

noso caso o CEE Nosa Señora do Rosario) e outras institucións colaboradoras como equipos 

de atención temperá do Hospital Materno Intantil Teresa Herrera, os servizos do Concello, 
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diferentes asociacións culturais, a ANPA, a UAMI (Unidad de Asesoramento as Migracións), 

etc. 

 Recursos organizativos:  Para organizar o traballo como especialista de a.l débese ter en 

conta as medidas individuais de atención a diversidade reguladas pola Orde do 6 de outubro de 

1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo (o reforzo educativo e a adaptación 

curricular). Neste sendo as intervencións específicas, feitas pola mestra de a.l., baixo as 

directrices do DO, nunca excederán a terceira parte da xornada escolar, tal e como se recolle 

na Orde do 27 de decembro do 2002. No caso de alumnos estranxeiros, e sempre que sexa 

necesario, tamén se levarán a cabo medidas de tipo organizativo, referidas á formación de 

grupos de adquisición de linguas e grupos de adaptación da competencia curricular, en función 

das necesidades que presenten.  

 A integración de nenos e nenas con n.e.a.e. obriga a importantes modificacións na 

organización escolar e na distribución dos espazos de aprendizaxe que se farán máis flexibles; 

obrigando tamén a un incremento do profesorado de apoio, á revisión dos procedementos de 

avaliación e promoción, o establecemento de axudas para o profesorado e os sistema 

educativo en xeral, así como unha profunda renovación inicial e permanente na formación do 

profesorado e no uso de recursos educativos. Xa que tal e como aparece indicado no artigo 4 

da orde do 27 de decembro de 2002: “Tendo en conta que a responsabilidade da atención ó 

alumnado con necesidades educativas especiais abrangue a toda a comunidade educativa, 

faise precisa a participación conxunta dos diferentes profesionais implicados. Como 

consecuencia, deberase garantir a coordinación das súas actuacións, polas direccións dos 

centros, no caso dos integrantes dos departamentos de orientación e dos profesionais das 

unidades e centros específicos de educación especial, como servizos nos centros educativos, 

ou polas delegacións provinciais, no caso dos equipos de orientación específicos, como 

servizos especializados delas dependentes. Así mesmo, na medida que as circunstancias o 

demanden, a citada coordinación estenderase a outros servizos, organismos ou institucións 

que presten atencións ó antedito alumnado”. 
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 Dentro desta organización debemos ter en conta os criterios que guiarán a organización dos 

apoios e intervencións, como poden ser: 

 Realizar apoios dentro da aula ordinaria con dotación de materiais adaptados, 

indicacións, adaptacións na metodoloxía, ... 

 Agrupar alumnos en función das necesidades. 

 Dar preferencia atención do alumnado con necesidades educativas permanentes e con 

adaptación curricular. 

 Organizar as axudas e apoios atendendo ás posibilidades e peculiaridades do alumnado, 

prestando unha maior atención os alumnos/as máis gravemente afectados que 

presentan unhas necesidades máis importantes e permanentes fronte as que sexan 

leves e temporais. 

 Priorizar os casos das dificultades da linguaxe oral comprensiva e expresiva fronte a 

lectura e escritura. 

 Coordinar cos titores/as e cos mestres/as das áreas de lingua á hora de planificar e 

organizar os horarios e o traballo cos alumnos e alumnas con n.e.a.e. 

9. AVALIACIÓN: 

 Outro dos puntos a considerar dentro da programación e, especialmente ó longo da mesma, 

é a recollida dos resultados observados (aprendizaxe) e a análise das funcións e tarefas 

desempeñadas (ensinanza). Estamos a falar, polo tanto, da avaliación. O proceso de 

avaliación é un proceso continuo e global ligado intimamente ó proceso de ensino-

aprendizaxe. 

A avaliación continua esixe: 

 Avaliación inicial: permite detectar as n.e.a.e no neno/a e no seu contexto. Infórmanos do 

nivel do que parte o alumno/a en canto a coñecementos e experiencias previas para 

comezar o proceso. 
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 Avaliación continua e formativa: permite actuar sobre o que imos observando e mellorar a 

práctica educativa e o tipo de axudas que proporcionamos dada a flexibilidade da 

intervención educativa, aínda que sistemática. 

 Avaliación final: permite observar a evolución global do alumno/a, así como avaliar a 

intervención realizada (avaliación da labor docente). 

 Tal e como aparece recollido na orde do 27 de decembro de 2002, ó comezar o curso todo 

o alumnado será obxecto dunha avaliación inicial.  

 Os departamentos de orientación elaborarán, co asesoramento dos equipos de orientación 

específicos se fose necesario, os materiais necesarios para que o profesorado titor do centro, 

leve a cabo a recollida de información que permita a dita avaliación. Naqueles casos nos que 

se detecten posibles n.e.a.e., o departamento de orientación levará a cabo as accións de 

avaliación psicopedagóxica de carácter máis específico.  

 Na orde do 31 de outubro de 1996 enténdese por avaliación psicopedagóxica o proceso de 

recollida, análise e valoración da información relevante dos distintos elementos que interveñen 

no proceso de ensino-aprendizaxe, coa finalidade de identificar as n.e. de determinados 

alumnos que presentan ou poden presentar desaxustes no seu desenvolvemento persoal ou 

académico e poder fundamentar as decisións sobre a modalidade de escolarización máis 

axeitada, a proposta de flexibilización do período de escolarización, a elaboración de 

adaptacións curriculares, a proposta de diversificación do currículum, a determinación de 

recursos e apoios específicos complementarios, a orientación escolar e profesional e cantos 

outros aspectos que os alumnos/as poidan precisar para progresar no desenvolvemento 

harmónico das distintas capacidades. A realización da mesma pode facela un membro do 

equipo de orientación específico adscrito a praza de psicoloxía ou pedagoxía como, se é o 

caso, o xefe do departamento de orientación. 

 Polo tanto, pódese agrupar a información relevante que se obtén na avaliación en dous 

grandes bloques: un sobre o alumno/a, o que inclúe aspectos do seu desenvolvemento 

(biolóxicos, intelectuais, motores, lingüísticos, emocionais e de inserción social), o nivel de 



 

 28 

competencia curricular nas áreas en que experimenta maiores dificultades e o estilo de 

aprendizaxe e motivación para aprender e outro bloque con información relativa ó entorno do 

alumno, tanto no contexto escolar (a nivel do centro e da aula) como no sociofamiliar. 

 Logo no proceso de aplicación na aula do plan de intervención previsto, haberá que ir 

adecuando ás necesidades de cada alumno/a as diferentes variables educativas: as tarefas e 

as actividades, o contido, as formas de agrupamento, tempo, etc. segundo como se vaia 

desenvolvendo a práctica educativa, haberá que adaptarse e adecuarse as novas necesidades 

que se propoñen o que se denomina avaliación reguladora ou formativa.  

No campo da educación especial a avaliación dos alumnos/as con n.e.a.e. precisa estar 

incluída no propio proceso de ensinanza-aprendizaxe para comprender as reaccións, situación 

dos alumnos/as, aspectos da súa evolución e dificultades que poidan atopar. Trátase, en 

definitiva como afirma Pérez Gómez (1992), de considerar o procedemento de facer posible 

unha avaliación formativa é plantexala de forma interactiva, é dicir, durante o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. Polo tanto, a avaliación debe ser coherente coa diversidade 

predominante nas aulas e poñer o énfase na comprensión da importancia do proceso de 

aprendizaxe, dende a experiencia do traballo cos alumnos/as na aula e non soamente na 

información que se recolle a través de instrumentos formais e procedementos sistemáticos de 

recollida de datos. 

 Finalmente, faise unha avaliación final ou sumativa onde se recolle o informe global do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe e que partindo do coñecemento inicial, manifesta a 

traxectoria que seguiu o alumno/a, o resultado final de todo o proceso e as previsións sobre o 

que hai que seguir facendo. Este é o caso das as adaptacións curriculares que se revisarán 

periodicamente, polo menos unha vez ó remate de cada curso, de xeito que se avalían os 

aprendizaxes do alumnado con n.e.e. naquelas áreas ou materias que foran obxecto de 

adaptacións curriculares tendo en conta avaliación diagnóstica previa a estas. 

 Como mestra de audición e linguaxe na aula debemos avaliar antes de establecer un 

programa de intervención, dentro desta avaliación debemos prestar especial atención aos 
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mecanismos, os compoñentes e os procesos da linguaxe, tendo en conta o desenvolvemento 

cognitivo. Principiase pola avaliación das bases anatómicas e funcionais da audición e do 

aparato fonador dentro do que se inclúe a respiración, a habilidade motora e a voz. Logo 

avalíanse as dimensións da linguaxe: forma, contido e uso: na forma da linguaxe avaliase a 

fonoloxía (o que inclúe capacidade articulatoria e adquisición do sistema fonolóxico) e a sintaxe 

(dentro da que se atopan os modos de conexión, a análise das formas e estruturas e a orde e 

organización dos enunciados), no contido da linguaxe analízase o significado da frase, as 

relacións de significado entre as súas compoñentes e o léxico e no uso da linguaxe avalíanse 

as funcións de comunicación, a competencia conversacional e a influencia do contexto. 

 Finalmente nos procesos da linguaxe, avaliase: a comprensión ou decodificación lingüística, 

dentro da que se inclúe a capacidade auditiva e a eliminación de elementos non verbais, a 

produción ou codificación, onde se avalía a linguaxe espontánea que fai o neno ou nena e as 

construcións específicas que é capaz de facer e  a lectoescritura. 

 Os recursos avaliativos cos que xeralmente se conta son: pautas de observación en 

diferentes contextos, entrevistas, follas de rexistro, informes de especialistas e tamén hai unha 

serie de probas estandarizadas, coas que pode contar a xefa do departamento de orientación. 

Os procedementos e criterios de avaliación e autoavaliación usados serán: variados, 

flexibles e coherentes cos obxectivos, contidos e actividades propostas, como: 

 Coñecer se foron axeitados: os obxectivos e contidos propostos, as actividades así como 

a súa secuenciación, os materiais empregados, a organización da aula de apoio, o 

aproveitamento de recursos dispoñibles, o cumprimento da temporalización, … 

 Grao de consecución dos obxectivos tanto do plan de apoio como dos diferentes 

programas de intervención. 

 Adecuación dos contidos, actividades e recursos empregados para a consecución dos 

obxectivos. 

 Colaboración e implicación das familias, das institucións e servizos do entorno. 

 Etc. 
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Esta avaliación e seguimento do traballo como mestra e do plan de apoio as n.e.a.e, 

faise fundamentalmente  a  través de 2 canles: 

 Avaliación externa co envío da memoria de final de curso, ao servizo de inspección 

educativa. 

 Avaliación interna dende: a CCP, a dirección do centro, o Departamento de 

Orientación e a través da autoavaliación docente con medios como: 

o Cuestionario ao final de curso ás familias na entrevista final. 

o Coavaliación dentro do Departamento de Orientación de todos os membros. 

o Avaliación seguindo os criterios específicos dos programas de intervención. 

o Avaliación a través da xunta de avaliación e coa realización dos informes 

finais. 

o E o seguimento e valoración do diario de aula. 
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 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

(LOMCE).  

 Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención a diversidade 

do alumnado.  

 Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o currículo de EI. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 R.O.C. Decreto 374/1996, do 17 de outubro. Regulamento orgánico das escolas de 

educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 21-10-96) 

 Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de 

educación primaria (DOG. 02-09-97).  

 Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente  a Orde do 22 de 

xullo de1997 (DOG 06-07-2010). 

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na comunidade autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece as organización e funcionamento 

da orientación educativa e profesional regulada no decreto 120/1998. 

 Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na Educación 

Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 30/11/07). 

 Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e 

a avaliación do 2º ciclo de EI. 

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de 

réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame de 

escolarización. 
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 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios 

para a escolarización do alumnado con n.e.e. 

 Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento 

para flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con 

necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación 

intelectual (altas capacidades). 

 Real decreto 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condicións para 

flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos 

superdotados intelectualmente. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ó alumnado procedente do estranxeiro. 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións o currículo. 

 


