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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, co 

obxectivo de dar resposta ás características dos alumnos para ofrecer unha 

ensinanza personalizada que garanta a igualdade de oportunidades. 

 

NECESIDADES DO CONTEXTO, DO CENTRO 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 e líne tres 

con alumnos distribuídos en 3 edificios de Educación Infantil e Educación 

Primaria. 

Este centro, nos últimos anos recolle alumnado procedente do estranxeiro 

especialmente de países latinoamericanos entre outros. 

Polo tanto, dentro das necesidades que existen no contexto caben destacar as 

seguintes: 

 Establecer asesoramento e coordinación coas familias. 

 Colaborar se fose posible coas istitucións externas ao centro. 

 Establecer dende o departamento de orientación unha relación coas 

familias ou con axentes externos. 

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

 Responsabilizar e informar a todo o equipo docente en relación aos 

nenos con NEAE. 

 Facilitar un maior grao de integración e participación dos alumnos con 

necesidades específicas de apoio educativo na vida do centro. 

As necesidades xerais do alumnado con necesidades específicas de apoio son: 

 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 ao alumnado con NEAE os recursos 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. 



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 19 alumnos/as (3 

deles escolarizados en Educación Infantil, mentres que o resto cursa 

Educación Primaria), que recibirán apoio por parte dunha das especialistas en 

Audición e Linguaxe das que dispón o centro. 

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

necesidades que vaian xurdindo no centro educativo e a novas matrículas que 

se vaian incorporando ao colexio. 

No curso 2020-2021 os aspectos recollidos nesta programación se 

desenvolverán ao longo do curso, dentro dentro do horario da mestra de AL 

organizado a partir das demandas e horarios do centro e baixo asupervisión da 

xefa do departamento de orientación e da xefa de estudos do centro.  

 

FUNCIÓNS DO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE: 

A mestra de Audición e Linguaxe deberá levar a cabo as seguintes funcións:  

- Participar na prevención, detección e comunicación.  

- Colaborar na elaboración de adaptacións curriculares para o alumnado con 

NEAE no ámbito da súa competencia.  

- Intervir directamente sobre o alumnado que presenta trastornos da linguaxe e 

a comunicación.  

- Informar e orientar aos pais, nais ou titores legais dos alumnos e as alumnas 

cos que intervén a fin de conseguir unha maior colaboración e implicación nos 

procesos de ensinanza/aprendizaxe.  

- Coordinarse con todos os profesionais que interveñen na educación cos 

alumnos con NEAE. 

 

OBXECTIVOS DA ESPECIALISTA DE AUDICIÓN E LINGUAXE: 

Os obxectivos fundamentais foron os seguintes:  

Referidos á comunicación: dotar ao alumnado dun sistema de comunicación 

que lle permita usar unha linguaxe (oral ou alternativa) para expresar 

necesidades e desexos. Valorar as linguaxes como instrumento de interacción 

co entorno. Favorecer a intención comunicativa potenciando os intereses 

lingüísticos a través de vías visuais e auditivas. Ensinar as normas que rexen 



os intercambios lingüísticos e as sinais extralingüísticas (linguaxe xestual e 

corporal). Dar a coñecer os aspectos sociais, normas e convencións inherentes 

aos intercambios comunicativos.  

En relación os referidos á audición: desenvolver o gusto pola escoita activa e 

participación de cancións, rimas, trabalinguas… Distinguir entre ruido/silencio, 

sons do ambiente, do entorno, dos animais, dos instrumentos. Coñecer e 

recoñecer auditivamente os sons que compoñen as sílabas e as palabras.  

Con respecto os referidos á aspectos previos para o desenvolvemento da 

linguaxe: desenvolver as habilidades básicas: mantemento da mirada, 

atención, concentración, seguimento de instruccións, autonomía, autoconcepto 

e autoestima. Estimular os procesos cognitivos básicos: flexibilidade mental, 

memoria, atención, percepción visual e auditiva, lateralidade, etc. Favorecer o 

desenvolvemento das relacións sociais e a reciprocidade.  

Os referidos á linguaxe: incrementar o léxico expresivo e comprensivo que 

favoreza a representación mental e coñecemento do mundo. Coñecer e 

respetar as regras dos intercambios comunicativos e xogos. Producir e manter 

temas de conversa axeitados. Elaborar frases de distinto tipo (afirmativas, 

interrogativas…) e complexidade (simples, subordinadas…), incluíndo as 

diferentes funcións gramaticais e respectando as normas ortográficas básicas. 

Favorecer un uso axeitado e contextualizado da linguaxe (pragmática).  

Os referidos á fala: adquirir o repertorio fonolóxico básico e integración deste 

na linguaxe dirixida, repetida e espontánea. Potenciar a discriminación auditiva, 

especialmente a fonolóxica para fornecer a conciencia fonolóxica. Exercitar os 

aspectos previos que interveñen na correcta articulación: relaxación, 

respiración, sopro, praxias linguais, labiais e faciais. Contribuir á fluidez de fala 

, mantendo a prosodia, ritmo e modulación axeitados nos diferentes tipos de 

intercambios lingüísticos.  

En canto os referidos á lectoecritura: iniciar no proceso lectoescritor. 

Desenvolver o interese pola linguaxe oral e escrita. Exercitar a precisión, 

comprensión e velocidade lectora nos diferentes tipos de textos. Contribuir ao 

desenvolvemento da correcta grafía e da expresión escrita. Xeralizar os 

aprendizaxes a outros contextos. Colaborar cos compañeiros/as e as familias 



no desenvolvemento das capacidades e competencias básicas/clave que nos 

permitan acadar os estándares de aprendizaxe marcados no currículo de 

referencia (asesoramento, colaboración na realización de reforzos educativos 

ou adaptacións curriculares…).  

Como especialista de Audición e linguaxe destacar tres funcións primordiais no 

desempeño da labor docente: prevención, detección, exploración e avaliación e 

por último, intervención (directa e indirecta).  

 

CONTIDOS: 

Os contidos que se van a traballar serán:  

A) As bases funcionais da linguaxe:  

1. Audición:  

- Discriminación de sons e ruídos do propio corpo, animais, medio ambiente, 

instrumentos musicais etc.  

- Discriminación auditiva das calidades do son.  

- Asociación de estímulos auditivos e visuais. 

- Discriminación auditiva das distintos fonemas e sínfones. 

2. Aparello fonador:  

- Respiración.  

- Sopro.  

- Praxias cos órganos de articulación, axilidade e coordinación.  

- Relaxación total e dos órganos de articulación.  

- Voz: intensidade, timbre, duración e altura.  

- Aspectos prosódicos: entoación e ritmo.  

3. Atención.  

- Fomentar a atención activa cara ao transmisor.  

- Fomentar a atención e a independencia na realización de tarefas concretas.  

4. Memoria.  

- Desenvolver e incrementar a memoria a curto prazo traballando preguntas 

asociadas a determinado tipo de tarefas.  

- Desenvolver e incrementar a memoria a longo prazo lembrando contidos 

traballados a nivel semántico, por medio da narración de historias…. 

B) As dimensións da linguaxe:  



1. Forma da linguaxe: 

FONOLOXÍA:  

- Vocalizacións.  

- Adquisición do sistema fonolóxico.  

- Oposicións fonolóxicas.  

MORFOSINTAXE:  

- Elementos da oración: substantivos, verbos, adxectivos, pronomes, nexos etc.  

- Formación e estruturación correcta da oración.  

- Concordancias: xénero, número, formas verbais ...  

2. Contido da linguaxe:  

- Vocabulario.  

- Categorías semánticas.  

- Relacións de significado.  

Uso da linguaxe:  

- Funcións da comunicación.  

- Competencia conversacional, respecto de quendas, temas etc.  

- Uso funcional da linguaxe. 

C) Procesos da linguaxe:  

- Comprensión verbal. 

- Produción verbal. 

 - Lecto-escritura.  

D) Sistemas alternativos e/ou aumentativos de comunicación nos casos 

necesarios a nivel expresivo e comprensivo.  

 

ACTIVIDADES: 

Algunhas actividades tipo poden ser as seguintes: 

1. Atención, imitación e seguimento de instrucións. 

“Xogos de nomeamento”.  

“Xogo do robot”.  

Actividades baseadas en debuxar obxectos dados pola mestra.  

2. Discriminación auditiva  

Xogos de presentación de sons.  

Xogos de discriminación de parellas de sons.  

Xogos de presentación de sons longos e curtos.  



3. Semántica  

Xogos de clasificación por campos semánticos.  

Xogos de enumeración de vocabulario básico, antónimos, sinónimos.  

Xogos de interiorización de conceptos básicos.  

4. Fonética e fonoloxía  

-Conciencia fonolóxica  

Xogo de onomatopeias.  

Xogo con nomes de nenos.  

Recoñecemento de sons ao principio de palabra.  

-Conciencia silábica  

Exercicios de recoñecemento da sílaba vocálica inicial.  

Exercicios de contar sons silábicos.  

Ditado silábico con e sen utilización de láminas.  

-Conciencia de palabra.  

Exercicios de presentación de frases.  

Exercicios de contar palabras.  

Exercicios de omisión de palabras.  

5. Morfosintaxe  

Xogos de estruturación sintáctica a partir da ordenación secuencial de tarxetas. 

Series lóxicas.  

Xogo: “que lle falta?”.  

6. Pragmática  

Tarefas baseadas en practicar fórmulas de cortesía ao comezo e fin de cada 

sesión.  

Actividades de atención conxunta onde se traballen requirimentos de acción 

directos e indirectos. “xogo do quen é quen”. 

 

METODOLOXÍA: RECURSOS ORGANIZATIVOS, MATERIAIS, HUMANOS: 

A elección da metodoloxía é requisito indispensable para coñecer como 

aprende o neno (principios psicopedagóxicos) para a continuación establecer 

un proceso de ensino (principios didácticos) cuxa implementación sexa 

coherente co anterior.  



A aprendizaxe debe ser significativa, é dicir, esixe a conexión e a integración 

entre o material e contidos novos co que xa ten, de forma que a estrutura ou 

esquema previo enriquézase ou modifíquese.  

Deberá ser funcional, isto é, o aprendido polo neno pode ser aplicable na vida 

cotiá. Elemento unido á aprendizaxe é a motivación, entendido como condición 

previa e necesaria para que a aprendizaxe prodúzase. 

Así mesmo indicar que será o alumno quen marque o ritmo de traballo, 

debendo nós axustar obxectivos, actividades, etc.…, se fose necesario para 

dar unha resposta o máis axustada posible ás características do alumno. De 

igual forma, utilizaremos distintos tipos de actividades coa finalidade de 

alcanzar un mesmo obxectivo e así reafirmar a súa consecución. 

A metodoloxía que se desenvolverá na aula de audición e linguaxe, 

caracterízase por ser naturalista e ecolóxica, partindo dos coñecementos 

previos dos alumnos para así poder amplialos significativamente. Ademais de 

potenciar prácticas como introducir o vocabulario relacionado coa contorna, 

aproveitar os intereses dos alumnos e as iniciativas dos mesmos para fomentar 

a comunicación. 

 

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 PT 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). No meu caso, farei uso da miña 

aula de AL no segundo andar do edificio de Educación Primaria, xa que a 

maioría dos meus alumnos pertencen a etapa de Educación Primaria.  

Ao longo do curso, utilizaremos recursos materiais variados e seguros, 

perfectamente adaptados ás necesidades e intereses dos alumnos. 

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. 



En referencia aos recursos humanos, hai que sinalar que o centro conta con 2 

mestras de Audición e Linguaxe, 3 especialistas de Pedagoxía Terapéutica, 2 

especialistas de Música, 3 de Ed. Física, 2 mestras de Relixión, 3 mestres de 

Inglés e mestres de Ed. Infantil e Primaria, ademais da orientadora do centro. Ó 

que hai que engadir persoal non docente como o conserxe, auxiliares 

educativos, persoal administrativo 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, os centros específicos (CEE Nosa Señora do Rosario) e outras 

institucións colaboradoras como equipos de atención temperá do Hospital 

Materno Intantil Teresa Herrera, os servizos do Concello, diferentes 

asociacións culturais, a ANPA, etc. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

En canto a temporalización, o feito de que as mestras de apoio atendan a 

alumnos con NEAE 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 a cabo nas aulas de apoio (especialmente este 

curso polo tema do COVID 2019) ubicadas nos distintos edificios do centro, 

debido o carácter específico das mesmas, e en condicións ideais preténdese 

que 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 ocasións en pequeno grupo, por parellas,... agrupados 

segundo criterios pedagóxicos, grupo clase e organizativos de tal xeito que van 

a asistir a aula 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. A duración 

destas sesións será de 25 minutos ou 50 minutos, dependendo dos casos e 

das necesidades que presenten. 

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

orientación, varía en función da gravidade das NEAE pero debido ao elevado 

número de alumnos/as con necesidades prevese que moitos nenos e nenas 



non reciban un número suficientes de sesións semanais por falta de 

dispoñibilidade horaria das mestras especialistas. 

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

necesidade desaparece e o alumnado xeneraliza e aplica o aprendido a todo 

os contextos: o grupo-clase, o centro, o contexto sociofamiliar,... Aínda que no 

caso de necesidades permanentes asociadas a trastornos, síndromes, etc. non 

hai unha suspensión do programa de intervención, se non que este irá sendo 

modificado en función da evolución das necesidades do alumnado. 

 

AVALIACIÓN: 

A avaliación e seguimento dos programas de intervención nos permitirá revisar 

e mellorar dita intervención continuamente, orientar ao alumno e mellorar os 

métodos empregados.  

A avaliación dos alumnos/ as levaráse a cabo en tres fases:  

Ao comezo do curso realizarase unha AVALIACIÓN INICIAL do alumno/a, 

consistente nunha exploración, que valorará a capacidade de comunicación, 

atención, capacidade respiratoria, fonatoria, articulatoria (observando tamén os 

órganos do aparello fonoarticulador), fluidez verbal, percepción auditiva e 

visual, estruturación e uso da linguaxe comprensiva e expresiva, pragmática, 

historia familiar, etc.  

Ao longo do curso, imos realizando unha AVALIACIÓN CONTINUA dos 

obxectivos programados, mediante rexistro dos aspectos traballados iniciados, 

conseguidos e por conseguir, que nos permitirá constatar e valorar os 

resultados obtidos, así como a nosa propia actuación, observando se se adapta 

ou non ás posibilidades e necesidades de cada alumno.  

Por último, realizaremos a AVALIACIÓN FINAL, consistente na exploración e 

valoración dos mesmos campos que os avaliados na avaliación inicial.  

Ao final de cada trimestre ou ao final de curso (segundo véxase o avance), 

elaborarase un informe sobre o/a alumno/a para arquivalos posteriormente no 

expediente de cada alumno/a. Tamén se farán reunións frecuentes coa familia, 

o titor, profesores de PT, orientadora, profesores especialistas,... 

É importante tamén, mencionar os procedementos e criterios de avaliación e 

autoavaliación usados serán variados, flexibles e coherentes cos obxectivos, 

contidos e actividades propostas. 



Algúns deles poden ser os seguintes: 

 • Mediante a observación directa do alumno en clase. 

 • Mediante rexistros ou anotacións, diarias ou semanais. 

• Tendo en conta a opinión do resto do profesorado. 

• Coa axuda de traballos diarios realizadas en clase.  

• Probas orais ou escritas ao alumno… entre outros.  

Ademais, debemos saber que non só avaliamos os resultados do noso alumno, 

senón tamén, os recursos utilizados, estratexias e materiais adoptados, as 

adaptacións curriculares, a proposta organizativa, agrupamentos… e nosa 

propia práctica docente.  

 

COORDINACIÓN CON OUTROS AXENTES: 

É fundamental establecer un contacto e interacción con: 

Profesores titores: mantendrémonos informados mutua e constantemente 

acerca de todo aquilo relacionado co alumnado común: comportamento, 

traballo na aula, en casa... Eles informaranos acerca de que contidos vanse 

traballando na aula ordinaria, como é o traballo dentro da aula co alumnado... 

Coordinarémonos con eles/ as para levar un traballo paralelo, nos casos que 

sexa posible, e estar ao tanto de todos os avances e retrocesos do alumno/a  

Coas profesoras especialistas en PT do centro: coordinacións coas 

especialistas en PT para elaborar horarios, compartir materiais de traballo así 

como información do alumnado que haxa en común, axuntar metodoloxías, 

realizar seguimento dos alumnos, etc 

Co Departamento de Orientación do centro: para realizar un seguimento dos 

alumnos da aula de Audición e linguaxe, ver a suá evolución, materias 

empregados, metodoloxía adaptada,... 

Cos pais: Proporcionaráselles tanto formación como información do traballo cos 

seus fillos (evolución, necesidades, materiais...), así mesmo pedirase 

información e colaboración.  

Con axentes externos ao centro que traballen co alumnado, como gabinetes, 

asociacións, etc para coordinar a liña de traballo sempre que sexa posible. 



 


