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1. XUSTIFICACIÓN 

O presente documento constitúe unha adaptación do plan de intervención da 

especialidade de audición e linguaxe do C.E.P. Carlos Casares de Alxén (Salvaterra de Miño). 

Dada a actual crise producida pola covid-19, o sistema educativo veuse obrigado a 

realizar importantes modificacións que posibiliten a continuidade do proceso de ensino-

aprendizaxe nunhas condicións sanitario-afectivas axeitadas á situación actual. 

O centro C.E.P. Carlos Casares conta con dúas especialistas de audición a linguaxe: unha 

a tempo completo e outra itinerante co C.E.I.P. Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves). A partir 

do decreto do estado de alarma, o noso labor é non presencial e está ao servizo das necesidades 

organizativas e académicas do centro, modificando as nosas funcións para, entre outros, 

favorecer o acceso ao currículo do alumnado con necesidades específica de apoio educativo a 

través da adaptación da metodoloxía e da avaliación. Preténdese deste xeito, a través da 

coordinación e cooperación co resto do persoal do centro, chegar á totalidade do alumnado 

para desenvolver diferentes actividades que lle permita manterse incorporado á aprendizaxe 

continua á vez que se brinda apoio aos estudantes e as súas familias. 

Por tanto, dita adaptación condensará as modificacións realizadas desde a especialidade 

de audición e linguaxe para asegurar dentro do posible, unha adecuada atención educativa. 
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2. OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 

 Dende a aula de audición e linguaxe perséguense unha serie de obxectivos que se 

encamiñan como fin último á consecución das competencias clave. 

➢ Obxectivos xerais: 

- Proporcionar ao alumnado unha resposta educativa axeitada e de calidade que lle 

permita acadar o maior desenvolvemento persoal e social, salvando as barreiras 

socioculturais e tecnolóxicas. 

- Levar a cabo unha avaliación da situación actual de forma continuada que permita 

establecer obxectivos axeitados e reais para asegurar a continuidade do proceso de 

ensino-aprendizaxe e o acceso ao mesmo por parte de todo o alumnado. 

- Prestarlle atención docente ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo que o requira, planificando propostas educativas adaptadas ás súas 

necesidades e á situación actual. 

- Poñer en valor a nosa función de orientación a familias e profesorado. 

➢ Obxectivos específicos: 

- Levar a cabo unha coordinación con titoras, familia e todos os axentes implicados no 

proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. 

- Elaboración de material individualizado para o alumnado que así o precise. 

- Contribuír ao mantemento dunha estabilidade emocional entre o profesorado, as 

familias e o alumnado.  

- Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares e/ou 

medidas de reforzo e, todas aquelas dirixidas a atender á diversidade do alumnado. 
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- Colaborar co Departamento de Orientación, establecendo vías de comunicación, 

coordinación e participación entre a comunidade educativa, institucións externas e 

familias (buscar solucións conxuntas e non particulares). 

 Tamén se traballarán de xeito directo e indirecto as competencias clave, recollidas no 

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

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, concedendo especial importancia á 

competencia comunicativo-lingüística, dixital, social e cívica, así como a competencia de 

aprender a aprender. 

3. CONTIDOS 

 A nosa intervención abarca os seguintes ámbitos: 

A) Relacionados co alumnado: 

       1. Seguimento da evolución e participación do alumnado. 

       2. Adaptación de materiais. 

        3. Adaptacións curriculares. 

        4. Apoio emocional. 

 B) Relacionados co centro: 

    1. Asesoramento e orientación docente. 

    2. Apoio á labor do profesorado titor. 

    3. Deseño e elaboración de actividades de centro. 

C) Relacionados coas familias: 

1. Asesoramento e orientación ás familias. 
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2. Apoio emocional. 

4. INTERVENCIÓN DAS MESTRAS DE AL A PARTIR DO ESTADO DE 

ALARMA 

 Dada a situación actual, e por cuestións organizativas de centro, á nosa intervención co 

alumnado con NEAE súmanselle outras actuacións de apoio o labor docente e outras actividades 

de centro: 

Actuacións co alumnado: 

- Realizáronse 2 modificacións de ACS para 2 alumnos do centro. 

- Elaborouse material específico para o alumnado que foi obxecto de intervención de AL 

antes da declaración do estado de alarma. 

- Realízase un seguimento e supervisión dunha nena con ACS na parte das linguas, CCNN 

e CCSS. 

- Realízase a adaptación de material didáctico para axeitalo ás necesidades do alumnado 

con necesidade específica de apoio educativo. 

Actuacións de apoio docente: 

- Elaboración de bancos de recursos. 

- Corrección e deseño de tarefas do alumnado (en función das necesidades das titoras).  

- Asesoramento ao profesorado no manexo das novas tecnoloxías para facilitar a 

educación telemática. 

As nosas funcións como mestras de apoio quedan suxeitas ás pertinentes modificacións 

segundo as necesidades do centro. Alén diso, a mestra itinerante continúa a desenvolver as súas 

funcións no C.E.I.P. Marquesa do Pazo da Mercé. 
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4. ACTIVIDADES 

 As actividades propostas estarán estruturadas e favorecerán o desenvolvemento das 

distintas intelixencias múltiples e a adquisición das competencias clave. Para isto, as actividades 

traballarán saberes, procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  Serán fundamentalmente actividades de repaso e seguimento. 

Tipoloxía de actividades: 

-  Fichas de repaso e recuperación de contidos da 1ª e 2ª avaliación.  

- Busca da información relevante dun texto. 

- Traballo con material audiovisual. 

- Actividades interactivas online. 

- Proxectos. 

5. RECURSOS 

 A situación actual alza as novas tecnoloxías coma un recurso imprescindible para dar 

continuidade ao proceso de ensino-aprendizaxe, implicando o uso de ferramentas relacionadas 

coas TIC que posibilitan a aprendizaxe telemática. 

Relacionado cos recursos materiais, empregamos diferentes canles comunicativas 

como pode ser a bitácora do centro, a mensaxería intantánea, plataformas de videoconferencia, 

Abalar móbil, o correo electrónico de ciclos e correo electrónico da Xunta. O uso de ferramentas 

ofimáticas tamén será preciso para o seguimento e a corrección das tarefas. 

  Por outra banda, relacionado cos recursos persoais, como membros do Departamento 

de Orientación, este supón o recurso máis importante, así como a coordinación con todos os 

seus membros. Será fundamental e imprescindible tamén a coordinación coas titoras, equipo 

directivo, así como aqueles profesionais externos ao centro como o EOE, CEFORE, Servizos 

Sociais, asociacións especializadas, a propia familia, etc. 
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  Por último, en relación aos recursos organizativos empregamos a aplicación CISCO 

WEBEX para realizar claustros telemáticos semanalmente, así como videochamadas co 

alumnado e as familias. 

6. METODOLOXÍA 

 A metodoloxía será funcional, globalizada, activa e lúdica, baseada nos intereses do 

alumnado, co obxectivo de que as aprendizaxes sexan significativas e funcionais, adaptando a 

intervención ao alumnado e as súas características e necesidades, resaltando os logros e non 

ofrecendo unha imaxe negativa. 

Na actual situación, a metodoloxía artéllase a través da conectividade a Internet e o 

manexo das TIC por parte do alumnado, é dicir, trátase dunha metodoloxía eminentemente 

online. Concretamente: 

- O envío-recepción de tarefas, a guía do traballo e a coordinación coa familia realizase 

a través do correo electrónico do centro, da bitácora do centro, do Abalar móbil e da 

mensaxería instantánea. 

- O alumnado realiza as tarefas nos cadernos de aula, folios, cartolinas… e realiza 

fotografías ou o seu escaneado para a súa corrección. 

- A clarificación das tarefas, a resolución de dúbidas, o apoio emocional e a 

comunicación coa alumna e a familia realízase a través de videochamadas. 

- A corrección das tarefas realízase mediante ferramentas dixitais que permiten a 

manipulación das imaxes. 

 Ademais, están presentes aspectos metodolóxicos como: 

-Flexibilidade na esixencia de tarefas, dada as situacións de desvantaxe provocadas por 
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brechas socioculturais e tecnolóxicas. 

-A motivación e o reforzo positivo serán fundamentais para que o alumno teña unha 

actitude positiva cara o traballo, así como un desexo de mellora, condicións 

fundamentais para que a rehabilitación resulte con éxito. 

 Por último, a programación será flexible e aberta aos seus estados emocionais, nivel de 

fatiga... con posibilidade de cambios de actividade, combinando actividades lúdicas e relaxadas. 

Outros aspectos a ter en conta son a adecuación das actividades á capacidade e ritmo individual 

dos e das alumnas e a existencia de momentos que permitan a expresión dos seus sentimentos 

e vivencias. 

7. TEMPORALIZACIÓN 

 Este plan de intervención foi adaptado para dar resposta ao alumnado a partir do 

decreto do estado de alarma, para o terceiro trimestre do curso académico 2019-2020. Un punto 

esencial de dita temporalización será a flexibilización dos horarios, adaptándose na medida en 

que sexa posible ao horario do alumnado así como ás necesidades derivadas da actual situación.  

8. AVALIACIÓN 

A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado levarase a cabo a través da 

observación, recompilación de materiais e produtos finais ,e a resolución de problemas da vida 

cotiá empregando instrumentos como o rexistro de control, cadernos de tarefas e producións 

artísticas, gravacións audiovisuais e rexistro anecdotario. Dada as diferentes situacións de 

vulnerabilidade no plano socioeconómico e emocional que pode estar vivindo o alumnado, esta 

avaliación será sempre en positivo, premiando o esforzo e a constancia. 
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9. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

A información ás familias realizarase de xeito xeral a través da bitácora do centro, 

concretamente a través do espazo habilitado para o ciclo ao que pertence o alumnado. Tamén 

se empregarán outras vías de comunicación segundo as necesidades como mensaxería 

instantánea, teléfono fixo, correo electrónico, Alabar móbil ou videoconferencias a través de 

Cisco Webex. 

10. PUBLICIDADE 

A adaptación do presente plan de intervención publicarase na páxina web do centro, 

dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos” e no bloque 

“taboleiro de información” no apartado “atención pais/nais”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Alxén, Salvaterra de Miño, 11 de maio de 2020 

As mestras de Audición e Linguaxe 

Nerea Blanco Táboas e Sabela Juncal Romero 


