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Dando cumprimento ao punto 5.3 das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, 

procédese á adaptación do Plan Xeral de Atención á Diversidade do CEIP PÉREZ VIONDI, á situación 

de confinamento de alumnado e profesorado.  

 

 
Durante o terceiro trimestre as liñas prioritarias de traballo do Departamento de 

Orientación organízanse da seguinte maneira:  

 Adecuación das programacións didácticas ao alumnado e contorno 

Coordinación co profesorado titor e especialista para o asesoramento da adaptación 

das programacións didácticas á situación de confinamento. Coordinación telefónica.  

 Adaptación de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación 

Coordinación telefónica co profesorado titor para a adaptación da avaliación, con 

especial coidado na atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 

 Contratos – programa: REFÓRZA-T 

Coordinación coa mestra que impartía o programa. Realización e difusión do blogue 

creado  pola mestra durante este terceiro trimestre: 

https://reforzateviondi.blogspot.com/. 

1. Introdución 

2. Desenvolvemento do Plan Xeral de Atención á Diversidade no terceiro 
trimestre. Adaptacións á situación de confinamento de alumnado e 
profesorado 

 

https://reforzateviondi.blogspot.com/
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Coordinación conxunta a través de grupo WhatsApp cos titores de 5º e 6º que están no 

programa,  a mestra do programa REFÓRZA-T  e orientadora.  

 Adaptación curricular 

Modifícase o contido do terceiro trimestre das adaptacións curriculares, reforzando 

so os estándares xa traballados no primeiro e segundo trimestre e eliminando 

aqueles estándares referidos a novos contidos. Coordinación cos titores e mestra 

especialista en Pedagoxía Terapéutica. Esta mestra mantense en contacto telefónico 

con dito alumnado e a súa familia.  

 Apoio de profesorado PT 

Reunión semanal (todos os venres ás 17:00h) a través de Cisco Webex coa 

orientadora e profesora de Audición e linguaxe. A maiores, coordinación a través de 

chamadas e whatsApp. A mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica colgou 

material na web do centro, específico para o alumnado que recibía o apoio. Ademais 

mantense en contacto telefónico co alumnado con adaptación curricular. Resolución 

de dúbidas do alumnado e familias a través de chamadas e correo electrónico. 

 Apoio de profesorado AL 

Reunión semanal (todos os venres ás 17:OOh) a través de Cisco Webex coa mestra de 

pedagoxía terapéutica e coa orientadora. A maiores, coordinación a través de 

chamadas de whatsApp. A mestra especialista en Audición e Linguaxe achegou 

material na web do centro a través de vídeos e outros recursos para a continuación 

do apoio en audición e linguaxe. Resolución de dúbidas do alumnado e famílias a 

través de correo electrónico.  
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 Transición á etapa de ESO 

Coordinación telefónica e vía correo electrónico coa orientadora do IES adscrito. 

Manteremos unha reunión conxunta para finais de xuño ou inicios de xullo,  

adaptándoa ás condicións do momento (presencial ou videoconferencia) cos titores 

de 6º, xefa de estudos e orientadora do CEIP , orientadora do IES e xefa de estudos 

do IES. 

Dado que no terceiro trimestre non será posible realizar o seguimento da avaliación 

psicopedagóxica do alumnado que remata a etapa de Primaria , comentarase esta 

situación coa orientadora, coa intención de informarlle das probas que estaban 

pendentes de pasar. Asi mesmo, farase a derivación da información pertinente a 

través dos informes psicoeducativos xa realizados. 

 Coordinación cos Servizos Sociais 

Coordinación a través de chamadas telefónicas e correos electrónicos cos Servizos 

Sociais do concello de A Estrada. Realizouse unha petición por escrito o día 29 de 

abril coa intención de localizar a un alumno co que o titor non conseguía contactar. A 

situación resolveuse no mesmo día.   

 Coordinación cos Servizos de Saúde 

Chamadas telefónicas e correos electrónicos ás pediatras de nenos/as con consultas 

de seguimento marcadas neste terceiro trimestre. Elaboración de informes desde o 

Departamento de Orientación, que se fixeron chegar vía correo electrónico 

(encriptados) aos Servizos de Pediatría do Centro de Saúde de A Estrada para 

adxuntar no historial clínico directamente.  

 Apoio e benestar emocional 
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Chamadas telefónicas a todo o alumnado do Departamento de Orientación con  

especial coidado en coñecer o estado emocional do alumnado e situación actual.  

No blogue realizáronse as seguintes entradas relacionadas sobre o coidado 

emocional: 

CONSELLOS:  

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/consellos-para-as-familias-sobre-o.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/mais-consellos-para-abordar-segunda.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/consellos-para-estar-ben-protexidos.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/alguns-consellos-ter-en-conta-agora-que.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/mais-consellos-para-abordar-segunda.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/e-se-non-queren-sair-rua.html 

ARTIGOS SORE RESILIENCIA: 

 https://orientaviondi.blogspot.com/2020/05/a-importancia-de-ser-resilientes.html 

CONTOS:  

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/mision-quedarse-na-casa.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/conto.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/conto-rosa-contra-o-coronavirus.html 

APOIO EMOCIONAL CON PICTOGRAMAS:  

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/apoio-emocional-aos-demais-o-equipo.html 

https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/consellos-para-as-familias-sobre-o.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/mais-consellos-para-abordar-segunda.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/consellos-para-estar-ben-protexidos.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/alguns-consellos-ter-en-conta-agora-que.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/mais-consellos-para-abordar-segunda.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/e-se-non-queren-sair-rua.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/05/a-importancia-de-ser-resilientes.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/mision-quedarse-na-casa.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/conto.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/04/conto-rosa-contra-o-coronavirus.html
https://orientaviondi.blogspot.com/2020/03/apoio-emocional-aos-demais-o-equipo.html
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Está pendente a realización dunha infografía  sobre “acompañamento aos nenos ante un 

pasamento” coa intención de axudar a aquelas familias que perderon a algún familiar durante o 

tempo de confinamento e non puideron despedirse e realizar correctamente as fases de “duelo”.  

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias serán informadas a través de correo electrónico e de 
maneira telefónica. 

 Páxina web do centro. 
 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Blogue de orientación creado desde que comezo do estado de alarma:  
https://orientaviondi.blogspot.com/ (enlazado desde a páxina web do centro) 

 

https://orientaviondi.blogspot.com/

