
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DO 

CURSO 2019-2020 

 

Para impulsar as tres vertentes da orientación: a atención á diversidade, a orientación 

vocacional e a acción titorial creamos un blog dende o DO para dar resposta 

telemáticamente ás necesidades xurdidas nestes tres ámbitos, ofrecendo recursos e 

actividades. 

 

 ACCIÓN TITORIAL  

 

O centro, en tódalas súas etapas educativas, estaba a traballar durante este curso 

nun proxecto de encontros interxeracionais entre alumnado e persoas maiores. 

Todas as actividades que se foron realizando ó longo do primeiro e segundo trimestre 

non poideron ter a mesma continuidade durante o terceiro, por iso intentamos 

readaptar o proxecto á nova situación. 

A través do blog de orientación incetivouse ó alumnado a participar nun intercambio 

comunicativo cos maiores da Residencia de Otero de Rei. 

Pensamos que neste momento tan excepcional que estamos vivindo, debemos 

transformar as dificultades en posibilidades, humanizándonos un pouco mais a través 

dunha iniciativa solidaria. 

consideramos que neste momento mais ca nunca, os nosos maiores precisarían de 

mensaxes de ánimo, comprensión e agarimo. 

As persoas maiores  están a ser o colectivo  máis vulnerable nestes momentos. Os 
sentimentos de soidade acrecéntanse e por iso calquer tipo de contacto co exterior 
sería moi satisfactorio para eles. 
 
Proponse así ó alumnado e ás súas familias animar ós maiores da residencia, a través 
de todo tipo de mensaxes, poñendo en marcha a súa creatividade, empregando para 
iso formatos variados: imaxe, audio, ou visual. 
 
 



 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

A orientación vocacional sobre todo no curso de 4º de ESO seguirá sendo canalizada a 

través da titoría, e tamén a través do blog, cunha sección destinada ás novidades que 

poidan xurdir ó respecto. 

 
 
 

 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

⮚ EDUCACIÓN PRIMARIA. AUDICIÓN E LINGUAXE 
 

*Debido ó Estado de alarma no que estamos inmersos pola crise sanitaria do COVID-
19, dende o pasado 16 de marzo suspendéronse as clases en todo o territorio español 
polo que a atención á diversidade viuse afectada e tívose que levar a cabo doutro modo 
dentro das posibilidades de conexión e medios de cada familia.   

 

Organización 

A organización en relación á intervención co alumnado que estaba a recibir o apoio de 
audición e linguaxe durante este curso escolar estase levando a cabo do seguinte 
xeito: 

-Etapa de educación infantil: o programa de estimulación da linguaxe oral levase a 
cabo de maneira telemática, enviando unha actividade semanal á encargada do blog 
do equipo de educación infantil para subila xunto co resto de actividades desta etapa.  

-Etapa de educación primaria: a organización en cada un dos cursos e segundo as 
necesidades establecese de diferente xeito: 

o Alumnado de primeiro de primaria:  contacto diario ca titora deste 
curso aportando material e algún recurso de apoio e interese para todo 
o grupo. Asemade, dentro de este curso hai dous nenos con dislalias 
(rotacismo, concretamente) para os cales súbes no blog 
http://audicionylenguajefriol.blogspot.com/ dentro do apartado de 
dislalias, unha sesión semanal para que realicen na casa. O contacto con 
este grupo é a través da titora. 

o Alumnado de segundo de primaria: neste curso hai tres nenos con 
dislalias (rotacismo, concretamente) que ao igual que os nenos 
nomeados anteriormente, acceden ao blog no apartado de dislalias para 

http://audicionylenguajefriol.blogspot.com/


a realización dunha sesión semanal. O contacto con este grupo é a 
través do titor. 

o Alumna de terceiro de primaria: neste curso unha nena recibe apoio por 
presentar diversas dificultades na conciencia silábica. O envío e 
recepción do material faise mediante correo electrónico con contacto 
directo ca familia.  

o Alumnado de quinto de primaria: neste curso hai tres nenos que reciben  
apoio por presentan diversas dificultades no proceso lectoescritor 
(confusión de fonemas, inversións, substitucións, adiccións e omisións). 
A organización con este alumnado é a través do blog, no apartado de 
quinto de primaria onde se suben varias actividades de reforzo. 
Mantense  contacto directo cas familias. 

 
 
 

Comunicación coa comunidade educativa 

A comunicación como se reflexa no apartado anterior segundo o curso e as 
necesidades levase a cabo dun xeito diferente. Os medios empregados para a 
intervención co alumnado son a comunicación diaria ou semanal cos titores para 
ofrecerlles novo material, recursos e enviarlles o enlace á nova entrada do blog para  
reenviarllo ao alumnado nomeado anteriormente. Tamén está dispoñible o correo 
electrónico da especialista e AL para calquera consulta que queiran realizar as familias 
coas que se mantén un contacto directo, así como para o envío e recepción de 
materiais.  

Así mesmo, debido ás dificultades de conexión e á falta de medios nalgunhas familias, 
ofrecese a posibilidade dende o centro de acudir ao mesmo para recoller fotocopias.   

Por outra banda, estase a empregar a aplicación Cisco Webex para realizar 
vídeochamadas entre o profesorado para organizar a intervención educativa e para 
levar a cabo reunións co alumnado e así fomentar a socialización entre os máis 
pequenos e realizar algunha sesión practica con eles. As videoconferencias co 
alumando son organizadas polo titor a profesora de AL é invitada semanalmente ou 
cada quince días nas mesmas. 

 

 

Recursos e materiais 

Os recursos e materiais que se están subindo ao blog ou enviando por correo 
electrónico neste trimestre seguen a liña dos anteriores trimestres, ofrecendo material 
diverso para atender á diversidade do alumnado e tendo en conta as circunstancias 
excepcionais nas que nos atopamos.  

As actividades e materiais empregadas son fundamentalmente sobre as dimensións da 
linguaxe, facendo fincapé na súa forma, onde se traballan as bases anatómico 



funcionais dun xeito lúdico e a conciencia fonolóxica e silábica especialmente. Tamén 
afondamos noutras dificultades relacionadas co proceso lectoescritor como as 
omisións, substitucións, adiccións e inversión na escritura e os procesos léxicos e 
sintácticos na lectura. E por outra banda, tamén se fai reforzo en  ortografía e 
gramática.   

O formato dos materiais que se están levando a cabo son recursos educativos online, 
material fotocopiable e/ou fichas interactivas, é dicir, ofrecendo diversidade de 
opcións para atender a diversidade do alumnado tendo en conta a situación de cada 
un deles e para fomentar a motivación dos máis pequenos presentando as tarefas dun 
xeito máis atractivo e dinámico. 

 

 

⮚ EDUCACIÓN PRIMARIA. PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

 

Organización: 

O mestre de pedagoxía terapéutica tras falar cos mestres titores/as dos cursos nos que 
realizaba apoio, decidiu crear un blog onde subir material para os nenos e nenas. 
Deste xeito, o profesorado titor/a entrando no blog pode acceder directamente aos 
recursos que se suben e seleccionar os que estime convenientes. A dirección do blog  é 
a seguinte: https://pedagogiaterapeuticafriol.blogspot.com/. Esta é, en liñas xerais, a 
forma de organizarse cos titores/as, levando a cabo unha organización práctica e 
funcional. 

Así mesmo e para facilitar a xestión de todo o material, a Directora do centro fotocopia 
no colexio o material en papel que lle manda o profesorado para darllo ás familias que 
non poden imprimilo dende a casa. Da mesma fora, o centro en colaboración co 
Concello de Friol presta un equipo informático e un módem con conexión a Internet 
aos nenos/as que o precisan para realizar as actividades online que se lles mandan; 
deste xeito os recursos chegan a todo o alumnado. 

Comunicación coa comunidade educativa:  

En relación ao profesorado, a comunicación é fluída e frecuente. No que respecta aos 
distintos Órganos de Goberno e de Coordinación Docente, establecéronse ata o día de 
hoxe varias reunións por videoconferencia de Claustro, Comisión de Coordinación 
Pedagóxica e Departamento de Orientación por medio da web “Cisco Webex”. 

Ademais de levar a cabo estas reunións, tamén existe unha comunicación diaria co 
profesorado a través do teléfono móbil e do correo electrónico. No caso do 
profesorado de PT e Al a comunicación é máis frecuente cos distintos membros do 
D.O. e cos titores/as para falar do material e recursos que se precisan e de como están 
a traballar os nenos e nenas nas súas casas. Neste sentido e na maioría dos casos a 
información que se recibe dos rapaces/as é a través do profesor titor/a, xa que é o que 
realiza o contacto directo coa familia. 

https://pedagogiaterapeuticafriol.blogspot.com/


Falando do alumnado, nalgún curso establécense reunións por videoconferencia cos 
propios nenos/as para que poidan verse entre eles, falar un anaco e realizar pequenos 
xogos e actividades. Destas xuntanzas dixitais, coordinadas polo profesorado titor, o PT 
ten participado nalgún curso no que entraba na aula. 

 

Recursos e actividades: 

Os recursos que se suben ao blog son fundamentalmente para o reforzo das áreas 
instrumentais. Concretamente en Matemáticas mándanse con moita regularidade 
tarefas para afianzar o cálculo das operacións básicas e a resolución de problemas, 
mentres que nas Linguas se traballa con especial fincapé na comprensión lectora. O 
que se pretende é non frear as aprendizaxes iniciadas nos dous primeiros trimestres do 
curso, reforzando e repasando os contidos principais destas materias. 

Así mesmo, o Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (ANEAE) 
tense moi en conta, adaptando materiais en función das súas dificultades e 
necesidades; seguindo así, aínda que sexa a distancia, o principio de personalización da 
intervención educativa, recollido no Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á 
diversidade na nosa Comunidade Autónoma. 

Seguindo cos recursos que se van subindo ao blog, téntase mesturar material en papel, 
con recursos online; nas actividades tamén se combinan fichas de completar ou 
respasar que son máis habituais con outros máis dinámicas e atractivas, para variar a 
forma de traballo e motivar ao alumnado para a súa realización. 

En definitiva, a labor docente nesta situación é fundamentalmente a de facilitar e 
apoiar o máximo posible aos titores/as no que precisen, elaborando, buscando e 
seleccionando materiais cos que poder traballar e sexan útiles para o grupo, sen 
esquecer a aqueles alumnos/as con máis dificultades. 

 

 

⮚ EDUCACIÓN SECUNDARIA. PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 
 

Organización: 

Neste 3º trimestre do curso 2019/2020, debido ao estado excepcional no que nos 
atopamos, os cambios organizativos desde a actuación como PT refléxanse do seguinte 
xeito:  
 
A actuación da PT estábase desenvolvendo dentro da aula ordinaria en todos os 
grupos da ESO. Polo tanto, continuouse ofrecendo o apoio en todas as asignaturas nas 
que estaba presente, antes do confinamento. 
A organización co profesorado foi continua, cunha reunión semanal máis ou menos co 
profesorado das instrumentais básicas para poder levar o seguimento do que estaban 
a facer, e reunións tamén con outros profesores de materias como Bioloxía, por 
exemplo. Nestas reunións acordouse a materia a repasar, material que poder elaborar, 



material que poder adaptar, e sobre todo estar moi pendentes do alumnado con 
necesidades educativas, xa que son os máis vulnerables neste momento.  
A organización co alumnado é por vía WhatsApp principalmente, salvo algunhas 
reunións por videoconferencia, que son máis ben adicadas a preguntar como se 
atopan, que problemas encontran na consecución de tarefas… e manter o contacto 
para ofrecer o apoio que necesiten.  
No caso da PT de secundaria non houbo organización coas familias, xa que son os 
profesores os que manteñen o contacto directo e logo infórmana cando é preciso.  
A organización co Departamento de Orientación é contínua, cun grupo de WhatsApp 
polo que existe comunicación frecuente acerca dos inconvintes que xurden, facilitación 
de materiais, expresión de dúbidas… Realízanse tamén reunións periódicas por vía 
Webex.  
Seguimos mantendo as reunións do profesorado tamén por Webex así como un grupo 
de WahtsApp.  
Existe unha coordinación bastante efectiva dadas as circunstancias e os hándicaps (que 
son moitos e moi variados: falta de conexión, wifi, fillos, falta de medios…) en todos os 
aspectos.  
 
Comunicación coa comunidade educativa:  

 

- A comunicación co profesorado levámola a cabo mediante correo electrónico, 
chamadas telefónicas, WathsApp e videochamadas.  

- A comunicación co alumnado  é por WahtsApp,  en grupos de 1º e 2º da ESO, 
así como por mail (gmail). Tamén temos contacto vía Instagram.  

 

Recursos: 

 

Gmail, Drive 
Correo eduxunta 
WhatsApp 
Webex 
Chamadas telefónicas 
Blogs do centro 
Ferramentas de elaboración propia para material: Canva, PPT… 
 
Actividades: 

 

1º da ESO:  
- Entrega de material de elaboración propia, que mandan os profesores dentro 

das súas tarefas. 
- Adaptación de material que envían os profesores para que atenda ás 

necesidades de cada grupo (adaptando textos para alumnado con dificultades 
de atención, disortografías, desfase curricular…) 



- Axuda directa aos alumnos en dúbidas cando fan exercicios, e solicitan apoio a 
través de WathsApp. Outras veces fanse correccións… O que eles necesiten.  

- Elaboración de esquemas, mapas mentais, infografías… que faciliten o repaso e 
reforzo.  

- Colaboración na elaboración dun traballo interdisciplinar que parte de bioloxía 
para traballar os virus e que se reflectirá no blog do centro cando esté 
rematado.  

 
2º da ESO:  

- Entrega de material de elaboración propia, que mandan os profesores dentro 
das súas tarefas. 

- Adaptación de material que mandan os profesores para atender  ás 
necesidades de cada grupo (adaptando textos para alumnado con dificultades 
de atención, disortografías, desfase curricular…) 

- Axuda directa aos alumnos en dúbidas cando fan exercicios, e solicitan o apoio 
por WathsApp.  

- Elaboración de esquemas, mapas mentais, imfografías… que faciliten o repaso 
e reforzo.  

- Seguimento do traballo de 2 alumnos na pendente de matemáticas.  
- Colaboración na elaboración dun traballo interdisciplinar que parte de 

matemáticas para elaborar gráficas cos datos do coronavirus en Galicia e que 
se reflectirá no blog do centro cando esté rematado.  

 
3º e 4º da ESO:  

- Entrega de material de elaboración propia, que mandan os profesores dentro 
das súas tarefas. 

- Adaptación de material que mandan os profesores para atender ás necesidades 
de cada grupo (adaptando textos para alumnado con dificultades de atención, 
disortografías, desfase curricular…) 

 
Elaboración dun blog, dentro do blog do Departamento de Orientación na 

páxina do centro,  para compartir o material cos alumnos e que accedan a todo 
directamente por ahí e tamén de cara a que outros profesores interesados poidan 
facer uso del: http://ptfriol.blogspot.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://ptfriol.blogspot.com/


⮚ PROPOSTA PEDAGÓXICA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE. UNHA 

NOVA REALIDADE. 

 A proposta consiste en que a través de todas as etapas educativas e ó longo deste 

terceiro trimestre, orientarase ó profesorado nun traballo interdisciplinar tomando 

como núcleo central a nova realidade que estamos vivindo. 

Dado que un modelo de ensinanza orientado ós resultados, sobre todo neste contexto 

actual, non parece demasiado realista, a proposta pedagóxica para o que queda de 

curso, centrarase nunha metodoloxía que pretende o desenvolvemento global do 

alumnado non so cogntivo senon tamén físico e socio-emocional. 

Trátase de traballar tódalas  competencias clave  e profundizar de xeito crítico e  

científico nun momento especialmente significativo para toda a comunidade 

educativa. 

A nova realidade non pretende unha desvinculación das materias, pero tampouco se 

ceñirá estrictamente ó currículum. 

 

Todas as propostas que se vaian realizando a través dos diferentes cursos, poderanse 

visibilizar para compartir entre todos novas experiencias de como traballar dun xeito 

colaborativo. 

 

 

En Friol a 11 de Maio de 2020 

Fdo.: Xefa do Departamento de Orientación 

Beatriz Blanco Busto 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


