
PLAN ENSINO VIRTUAL NA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
IES Cabo Ortegal
Curso 2020/2021

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO

ENSINO VIRTUAL NA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

AULA DE PT CURSO 2020/2021

1. INTRODUCIÓN

Dada a situación de alerta sanitaria excepcional que estamos a vivir neste curso

escolar 2020/2021 derivada da COVID-19 e, ante a posibilidade de peche do centro e

aillamento  da  comunidade  educativa  ou  do  alumno  con  Necesidades  Educativas

Específicas ou Especiais, establécese un plan específico para o alumnado en caso de

confinamento. Este plan incluirá, a súa vez, un plan individualizado para cada alumn@

con neae garantindo así a continuidade da atención á diversidade.

2. ALUMNADO NEAE

• Alumnado de 1º ESO con dificultades específicas de aprendizaxe.

• Alumnado  de  2º  ESO  con  dificultades  específicas  de  aprendizaxe,  un  deles

ademáis ten diagóstico TDAH.

• Alumnado  de  2º  ESO  con  dificultades  específicas  nalgunha  materia  e  outros

problemas.

• Alumnado de 3º ESO-PMAR con dificultades específicas de aprendizaxe e déficit

de atención.

3. OBXECTIVOS

• Favorecer  as  interaccións  entre  alumn@s e  alum@s-mestres,  PT-mestres,  Pt-

familias.

• Establecer canles de coordinación entre os diversos profesionais que interveñen

co alumnado neae.

• Proporcionar  aos alumn@s unha resposta de calidade e axeitada que permita

conseguir o seu máximo  desenvolvemento tanto persoal como social.

• Adaptar a resposta educativa do alumnado con n.e.e./neae durante a duración do

illamento.
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• Planificar programas de intervención individualizados.

• Priorizar aspectos relacionados coa comprensión e expresión, tanto escrita como

matemática.

• Seguir, na medida do posible, os contidos plantexados para a aula ordinaria.

• Organizar tarefas desde distintos enfoques, que esixen flexibilidade cognitiva e

non perseveración na resposta. 

• Resolver problemas, xerando distintas solucións e non unicamente ensaio-erro

como é habitual nestes nenos.

• Utilizar estratexias de resolución. 

• Favorecer o autoconcepto e autoestima 

• Relacionarse cos demais de xeito online tanto para realizar actividades, traballos

de grupo como para divertirse e compartir o lecer.

• Concienciar da importancia do estudo.

• Facer un seguimento continuo da súa evolución.

• Ofrecer solución naquelas circunstancias onde se vexan máis perdidos tanto a

nivel académico como emocional.

         Ademáis priorizaranse os seguintes obxectivos mentras se desenvolva a ensinanza

de xeito virtual:

• Manter  unha  coordinación  cos  mestres  para  evitar  sobrecargar  ós  alumn@s,

mantelos  informados  dos  seus  progresos  e  establecer  un  plan  conxunto  para

continuar  cos  contidos da aula  ordinaria  incidindo naqueles  aspectos  onde se

atopan máis dificultades.

• Manter procesos de axuda a través da escoita activa dos alumn  @  s.

• Amosar proximidade e atención.

• Transmitir con seguridade que a situación é temporal.

• Empatizar emocións e sentimentos.

      Todos estes obxectivos están formulados para adquirir  o logro das competencias

clave.

4. CONTIDOS

1º ESO

- Procesos cognitivos básicos

2º ESO

- Comprensión lectora
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- Funcións executivas

- Comprensión lectora

- Resolución de problemas

-Autoestima

- Resolución de problemas

- Ortografía

- Caligrafría

- Vocabulario

- Autoestima

3º ESO-PMAR

- Comprensión lectora

- Resolución de problemas

- Vocabulario

- Ortografía

- Autoestima

En  tódolos  casos  seguirase  unha

secuenciación  dos  contidos  propios  do

currículo  de  cada  curso  establecidos

conxuntamente  co  profesor/a  da  materia

correspondente  (Linguas  e  Matemáticas

fundamentalmente).  Programacións  a  14

días.

5. HORARIO

HORA DE CONEXIÓN
POR

VIDEOCONFERENCI
A

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:30 COORD. 1º ESO   MAT COORD.

9:20 2º ESO    LC 2º ESO   MAT 2º ESO   LG 1º ESO   ING.

10:10 1º ESO    LC 1º ESO    LC 1º ESO   LG PMAR    A.SOC. PMAR    A.SOC..

11:00-11:30

11:30 2º ESO   FQ ATENC. PAIS 2º ESO   LC PMAR    A.SOC. 1º ESO   LG

12:20 2º ESO   MAT PMAR    A.CIEN. 1º ESO   MAT PMAR    A.CIEN.

13:10 2º ESO   LG COORD.

Manterase o horario das clases presenciais establecendose horarios espello. As

programacións a desenvolver terán unha duración mínima de duas semanas.

6. ACTUACIÓN DA PT

A mestra de PT manterá unha coordinación continua cos distintos mestres e co

DO para establecer as accións prioritarias de actuación cos alumn@s e informar dos

seus  progresos  e  da  súa  situación  de  ensino-aprendizaxe.  Ademáis,  manterá  unha

atención  educativa  individualizada  nas  diferentes  sesións  establecidas  a  través  de

videoconferencias. Ofrecerá un apoio telemático, telefónico, etc. minimizando os efectos

negativos desta situación atípica.
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Estableceranse as comunicacións pertinentes entre:

• PT – alumnos/as

• PT – mestres

• PT – familias

• PT – DO

a través das seguintes canles de comunicación:

• correo electrónico

• aula virtual do centro

• EDIXGAL

• WEBEX

7. METODOLOXÍA

A  metodoloxía a seguir basearase no traballo grupal e individual do alumnado en

función  das  súas  características  e  necesidades.  As  actividades  terán  un  carácter

funcional, significativo e constructivo favorecendo a autonomía e respetando o ritmo de

aprendizaxe de cada alumn@.

8. RECURSOS

• Equipo  informático  con  acceso  a  internet:  tablet,  móbil,  ordenador,  portátil,

impresora.

9. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

O seguimento do alumnado realizarase a través do aproveitamento e actitude nas

sesións online informando periódicamente os titores do traballo de cada alumn@.

Realizarase  unha  avaliación  de  seguimento  e  unha  avaliación  final  que  será

enviada  ao  profesorado  para  que  se  teña  en  conta  positivamente  na  avaliación  do

alumnado.
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