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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE PT 

O Instituto de Ensino Secundario (IES) Eduardo Pondal é un centro urbano situado no barrio de 

Conxo. O IES ten tres centros de Educación Primaria adscritos: o Centro de Educación Infantil e 

Primaria (CEIP) Cardeal Quiroga Palacios (situado no barrio de Conxo), o CEIP de Roxos e o 

colexio concertado A Milagrosa. 

A presente programación vai dirixida ao alumnado do centro que, previa avaliación por parte do 

DO, considérase que precisa apoio por ser alumno/a que presenta necesidades específicas de 

apoio educativo (ACNEAE).  

O DO, este curso escolar está formado pola orientadora e a mestra especialistas de PT.  

No momento da elaboración e redacción deste documento considérase que o alumnado 

destinatario conformará aproximadamente uns 20 alumnas e alumnos.  

O marco legal no que se sustenta este Plan de intervención é o seguinte: 

 Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado do ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais. 

 Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo 

Decreto 120/1998. 

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 31 de outubro de 1996, pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de 

réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame 

de escolarización. 

 Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Ley orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación. 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 

ensinanzas de réxime xeral. 

Esta contextualización foi marco para refrendar a PXAD e o PXA.  

2. ALUMNADO ESCOLARIZADO POR NIVEIS QUE PRECISA ATENCIÓN E APOIOS DE PT E 

NECESIDADES QUE PRESENTAN 
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A día de hoxe sabemos que o alumnado do centro proposto para recibir apoio de PT é o 

seguinte: 

 1° Educación Secundaria Obrigatoria:  

 Dos alumnos escolarizados en 1º B.  

 Dos alumnos  escolarizados en 1ºC.  

 Tres alumnos escolarizados en 1º D.  

 2º Educación Secundaria Obrigatoria: 

 Tres alumnos escolarizados en 2º ESO B. 

 Cuatro alumnos escolarizados en 2º ESO C.  

 Dos alumnos escolarizado en 2º ESO D.  

 3° de Educación Secundaria Obrigatoria: 

 Una alumna escolarizada en 3º ESO B.  

 Tres alumnos escolarizados en 3ºESO 

PRINCIPAIS NECESIDADES DO ALUMNADO: 

 Incrementar a autoestima e autonomía. 

 Fomentar o hábito de estudo e a capacidade de organización. 

 Desenvolver estratexias cognitivas e  técnicas de traballo intelectual. 

 Consolidadar competencias clave: aprender a aprender, comprensión/expresión oral, 

comprensión/expresión escrita,  cálculo e resolución de problemas. 

De todas formas, ao longo de todo o curso escolar (sobre todo trala primeira avaliación) é 

probable que se produzan incorporacións para minimizar as necesidades identificadas nas 

diferentes titorías.  

3. OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DA PROGRAMACIÓN DE PT PARA O PRESENTE CURSO 

ESCOLAR 

Obxectivos xerais: 

 Axustar a resposta educativa atendendo ás necesidades educativas do alumnado. 

 Colaborar na planificación e organización educativa do centro. 

 Dotar á aula de PT do material necesario para atender ao alumnado. 

 Orientar ao profesorado que imparta docencia aos alumnos atendidos, así como a eles 

mesmos e ás familias sobre cuestións de interese para o seu desenvolvemento. 

 Contribuír á eliminación de barreiras físicas, estruturais, cognitivas, comunicativas, 

sociais, sensoriais e curriculares. 
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Obxectivos específicos: 

En relación ao alumnado: 

- Procurar a integración do alumnado no seu grupo de referencia e no conxunto da 

dinámica escolar. 

- Facilitar o acceso ao currículo. 

- Dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe do 

alumnado atendido. 

- Previr, detectar e colaborar nas estratexias de intervención adecuadas para o 

desenvolvemento integral dos alumnos. 

- Identificar e valorar as dificultades e potencialidades do alumnado, co 

fin de adoptar medidas preventivas e compensadoras. 

- Traballar as competencias clave e as técnicas instrumentais básicas. 

- Consolidar a lectoescritura. 

- Mellorar as estratexias propias dun bo lector, atendendo non só á exactitude e 

velocidade lectoras senón tamén á comprensión dos textos. 

- Adquirir unha boa caligrafía. 

- Coñecer e empregar as normas ortográficas e elaborar textos propios coa lonxitude 

e calidade acordes ao nivel no que se atopan escolarizados. 

- Mellorar a linguaxe oral (tanto expresiva coma comprensiva). 

- Aumentar o vocabulario. 

- Acadar unha estruturación sintáctica adecuada a súa idade. 

- Favorecer o uso da linguaxe. 

- Desenvolver estratexias de razoamento, cálculo matemático e de resolución de 

problemas axeitados á súa idade. 
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- Xeneralizar todas as aprendizaxes aos distintos contextos de desenvolvemento do 

alumnado. 

- Lograr os obxectivos xerais establecidos para a etapa educativa. 

En relación ao profesorado: 

- Colaborar cos profesores na elaboración e posta en práctica de programas, así como 

tamén no seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Apoiar a actuación do profesorado, proporcionándolle información sobre recursos e 

medios, así como estratexias metodolóxicas que poidan favorecer o seu labor 

docente para co alumnado con NEAE que é atendido pola especialista en PT. 

- Colaborar co profesorado na búsqueda e adaptación de diferentes recursos e 

materiais didácticos así como nos instrumentos de avaliación. 

En relación ás familias: 

- Cooperar estreitamente coas familias para promover o traballo na casa e 

oseguimento de pautas e actuacións conxuntas fóra do centro. 

- Buscar e proporcionar información para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social do alumnado. 

- Informar sobre a evolución dos seus fillos/as. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Das sete competencias clave que establece o Decreto de currículo, as sesións de apoio 

contribúen fundamentalmente á consecución das seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística (escoitar, falar, conversar, ler e escribir). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (numeración, 

cálculo, resolución de problemas e razoamento). 

 Competencia para aprender a aprender (motivación, vontade, ser consciente do saber e 

do que cómpre saber). 

 Competencia social e cívica. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

 Conciencia e expresións culturais. 
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5. ORGANIZACIÓN XERAL DA ATENCIÓN E APOIOS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA E 

PRIORIDADES. CONCRECIÓN DOS APOIOS EN AULA E ESPECÍFICOS FÓRA DA AULA DE 

REFERENCIA 

Para a atención ao ACNEAE por parte das especialistas en PT, seguiranse os seguintes criterios 

establecidos polo DO: 

 As intervencións poden organizarse de forma individual ou en pequeno grupo e están 

vinculadas sempre ao currículo de referencia do curso no que se atopan escolarizados. 

Poderán levarse a cabo tanto dentro como fóra da aula segundo as características do 

alumnado e/ou o traballo a realizar. Non obstante, este curso pola situación Covid 

priorizarase a fora da aula ordinaria e en grupos reducidos. 

 Os apoios están dirixidos a reforzar principalmente as aprendizaxes instrumentais, sen 

prexuízo de que o uso de materiais de áreas diversas redunden no éxito do alumnado. 

 Procurar que os tempos de apoio nunha determinada materia se correspondan co horario 

do seu grupo de referencia co fin de garantir a integración do alumno/a na súa clase. 

 É fundamental e preceptiva a coordinación titor- mestre de apoio-orientadora. 

 O horario e número de apoios é determinado polo departamento de orientación, sendo 

flexible en función das necesidades do alumnado, da súa evolución e da dispoñibilidade 

de horario por parte da especialista. 

 As decisións sobre o horario de atención a cada alumno/a ou grupo de alumnos/as, así 

como a modalidade de intervención (individual, en pequeno grupo, dentro ou fóra da 

aula) é adoptada polo xefe do DO, en colaboración co titor e co profesorado de apoio. 

 Os apoios de PT son levados a cabo fóra da aula ordinaria cando se dirixen a alumnos que 

presentan un importante desfase curricular e que contan cunha medida extraordinaria de 

atención á diversidade como é a ACS. 

 Sintetizando podemos indicar que durante este curso 2021/2022 a  PT que traballa no DO  

farano do seguinte xeito:  

PT:  horas repartidas en 3 grupos de 1º de ESO,  3 grupos de  2º de ESO,  e 2 grupos 3º de 

ESO. 

 

6. CONCRECIÓN DOS APOIOS EN AULA E ESPECÍFICOS FÓRA DA AULA DE REFERENCIA. 

Os apoios realizaranse prioritariamente fóra de aula debido á situación Covid. Os criterios 

fundamentais son: 

1. Que o profesorado de PT estea en contacto co mínimo número de alumnado posible. 

2. Intentar manter a distancia social de seguridade. 
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Na medida na que a situación da pandemia o permita, iremos introducindo o apoio nas aulas 

ordinarias. 

7. METODOLOXÍA XERAL E DIFERENCIADA PARA CADA PROGRAMA OU ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Os principios metodolóxicos xerais que poñemos en práctica co alumnado atendido son: 

 Normalización e inclusión do alumno/a no grupo ao que pertence e participación en 

todas as tarefas desenvolvidas no centro. 

 Individualización, atendendo ás necesidades específicas de cada alumno. 

 Globalización. Aprendizaxes encamiñadas á consecución do conxunto de competencias. 

 Potenciar o nivel de competencia nas áreas instrumentais e na área comunicativo 

lingüística (expresión e comprensión). 

 Desenvolver aprendizaxes funcionais e favorecer a súa xeneralización. 

 Potenciar a autonomía. 

 Favorecer a súa autoestima e confianza 

Durante o curso  priorizamos os seguintes principios:  

• Planificar diversidade de actividades e utilización de materiais variados. 

• Reforzar con explicacións verbais situacións de peso visual e abstracto. 

• Coordinación e cooperación co resto dos profesionais implicados (mediadora , 

coidadora, profesores de área, titora...). 

• Favorecer a súa autonomía o máximo posible, así como a socialización e inclusión 

na aula e no centro. 

• Achegar estratexias, rutinas de pensamento na resolución de tarefas. 

Este ano seguimos partindo de tales principios por canto que debemos:  

• Partir sempre dos coñecementos previos dos/as alumnos/as. 

• Respectar o seu ritmo de aprendizaxe, pero esixindo tarefas e comportamentos 

axeitados. 

• Favorecer a adquisición de hábitos e rutinas de traballo. 

• Reforzar e afianzar contidos correspondentes a cursos anteriores. 

• Establecer obxectivos funcionais. 
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• Elaborar/seleccionar material de traballo adecuado ao seu nivel, que potencie o seu 

interese. 

• Favorecer o traballo en pequeno grupo e unha atención individualizada. 

• Presentar enunciados claros, significativos e funcionais. 

• Flexibilidade de tempos para a realización das actividades. 

• Flexibilidade nos niveis de esixencia. 

Atendendo ao déficit atencional indicar que partimos sempre dos seguintes aspectos:  

• Evitar o exceso de estímulos na aula. 

• Ignorar as chamadas de atención. 

• Reforzar positivamente as condutas axeitadas. 

• Poñer un tempo límite de traballo se se evidencia cansanzo ou desmotivación. 

• Estruturar as tarefas en pequenos pasos ou metas. 

• Traballar as habilidades sociais e utilizar técnicas de modificación de conduta 

(reforzó positivo...). 

• Favorecer un uso axeitado da linguaxe a nivel pragmático. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS, TEMPORALIZACIÓN E RECURSOS 

En relación aos espazos, dicir que a atención ao alumnado realizarase preferentemente na aula 

de PT.  

En canto á temporalización, indicar que esta programación será realizada para ser aplicada ao 

longo do presente curso escolar. Tanto a organización dos apoios como os horarios son flexibles 

e están suxeitos a modificacións segundo a evolución das necesidades. 

O número de sesións de apoio será decisión do Departamento de Orientación, segundo as 

dificultades existentes e a dispoñibilidade horaria.  

Indicar que para o desenvolvemento dos apoios contamos cos seguintes recursos: 
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 RECURSOS PERSOAIS DO CENTRO: Titoras/es, profesores de área, especialistas, xefa do 

departamento de orientación, mestra PT, coidadora,.. 

 RECURSOS PERSOAIS EXTERNOS AO CENTRO: EOE, servizos sociais do concello, servizos 

sanitarios do CHUS, Casa de acollida... 

 RECURSOS MATERIAIS: Aproveitase todo o material empregado nas aulas ordinarias 

(libros de texto dos cursos correspondentes, libros de lectura, fichas, cadernos).  

Tampouco podemos obviar a necesidade de ter en conta o material presente na aula virtual. 

Dentro da mesma temos diferentes cursos orientados aos modelos de intervención presentados 

con posterioridade. Tamén indicar que na aula de PT contamos con material adaptado ás 

capacidades dos alumnos tendo en conta as súas necesidades, intereses, ritmos de aprendizaxe... 

 

9. COORDINACIÓN E COMUNICACIÓN COS TITORES, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E 

RELACIÓN COAS FAMILIAS 

A comunicación cos titores é periódica, continua e permanente, podendo establecer reunións 

complementarias cando se estima oportuno. A coordinación co profesorado que conta nas súas 

aulas con alumnado que presenta NEAE é fundamental para a súa avaliación e o seguimento do 

seu desenvolvemento. 

Os membros do DO reunímonos mensualmente pero tamén se establecen reunións noutros 

momentos, cando as necesidades o demandan. 

A estreita cooperación coas familias é primordial na atención aos nosos alumnos, para promover 

o traballo na casa e o seguimento de pautas de actuación conxuntas no centro e fóra del. Por 

este xeito, o profesorado de PT terá unha sesión semanal adicada a Titoría de Pais. 

 

10. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN QUE SE LEVARÁN A CABO EN CADA AULA 

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE 1º ESO B 

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE 1º ESO C 

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE 1º ESO D 

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE 2º ESO B   

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE  2º ESO C  

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADA ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE  2º ESO D 

 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN ORIENTADOS ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE 3ºESO B 

 PROGAMAS DE INTERVENCIÓN ORIENTADOS ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE  3 ºESO C 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO  DE 1º B, 1º C, 1º D 

Alumnado que por informes previos dos CEIPs necesita reforzo de PT debido os seus problemas 

de aprendizaxe. 

Nº sesións por grupo: 2 sesións de reforzo en matemáticas para cada grupo de primeiro. 

Nº sesións totais:  6 sesións en matemáticas. 

Obxectivos:  

 Proporcionar unha ensinanza individualizada e mellorar o aspecto atencional. Este 

alumnado segue o currículo da aula de referencia e o obxectivo buscado coa asistencia 

específica á aula de PT é facilitar e levar un seguimento individualizado das aprendizaxes.  

 Manter un seguimento estreito e paralelo entre os diferentes profesionais que traballan 

con o alumando. Indicar que cos profesores de área das devanditas materias levamos a 

cabo unha coordinación moi estreita, fundamental para o establecemento desta 

intervención.  

 Elaborar material para facilitarlle a súa comprensión. Amais de entregarllo persoalmente 

presentarase na aula virtual. Estes esquemas* son necesarios e básicos para poder explicar 

eficazmente durante as sesións mantidas, focalizando e buscando a eficiencia no 

transcurso do tempo.  

 Reforzar  a autonomía e as competencias básicas 

(*)Tais esquemas proveñen de diferentes libros de texto, de recursos de internet, de bibliografía 

da aula... realizados pola PT e supervisados pola mestra de área .Os cursos da aula virtual nos 

que os incluiremos serán:  

 Cursos de Matemáticas de reforzo 1º ESO.  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO DE  2º B, 2º C, 

2ºD 

Alumnado que presenta problemas de aprendizaxe e problemas derivados da súa historia 

persoal e escolar. 

Nº sesións por grupo: 2 sesións de reforzo en matemáticas para cada grupo de segundo. 

Nº sesións totais:  6 sesións en matemáticas. 

Obxectivos:  

 Proporcionar unha ensinanza individualizada e mellorar os procesos psicolóxicos básicos 

como a atención, percepción e memoria.  Parte deste alumnado segue o currículo da aula 
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de referencia e o obxectivo buscado coa asistencia específica á aula de PT é facilitar e 

levar un seguimento individualizado das aprendizaxes.  

 Traballar a concentración e motivación na realización das tarefas escolares. 

 Traballar a autorregulación emocional. 

 Elaborar material para facilitar a súa comprensión. Ademais de entregarlo 

presencialmente presentarase na aula virtual. Estes esquemas* son necesarios e básicos 

para poder explicar durante as sesións, focalizando e buscando a eficiencia no tempo das 

sesións.  

(*)Tais esquemas proveñen de diferentes libros de texto, de recursos de internet, de bibliografía 

da aula... realizados pola PT e supervisados pola mestra de área .Os cursos da aula virtual nos 

que os incluiremos serán:  

 Cursos de Matemáticas de reforzo 2º ESO. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ORIENTADO ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO  DE 3 º B e 3º C 

Alumnado que presenta problemas de aprendizaxe e problemas derivados da súa historia 

persoal e escolar. 

Nº sesións por grupo: 2 sesións de reforzo en matemáticas, 1 sesión en lingua galega e 1 sesión 

en lingua castelá para cada grupo.  

Nº sesións totais:  8 (matemáticas, lingua galega e lingua castelá). 

Obxectivos:  

 Proporcionar unha ensinanza individualizada e mellorar os procesos psicolóxicos básicos 

como a atención, percepción e memoria.  Este alumnado segue o currículo da aula de 

referencia e o obxectivo buscado coa asistencia específica á aula de PT é facilitar e levar 

un seguimento individualizado das aprendizaxes.  

 Traballar a concentración e motivación na realización das tarefas escolares. 

 Traballar a autorregulación emocional. 

 Proporcionaránselle esquemas do traballado en matemáticas e as dúas linguas. 

 Poñer especial énfase na organización das tarefas. Debemos ensinar a taxonomizar 

primeiro e posteriormente a traballar cos distintos elementos, establecendo a orde lóxica 

entre eles. 

 Elaborar material para facilitar a súa comprensión. Estes esquemas* son necesarios e 

básicos para poder explicar durante as sesións, focalizando e buscando a eficiencia no 

tempo das sesións.  

(*)Tais esquemas proveñen de diferentes libros de texto, de recursos de internet, de bibliografía 

da aula... realizados pola PT e supervisados pola mestra de área .Os cursos da aula virtual nos 

que os incluiremos serán:  
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 Cursos de Matemáticas de reforzo 3º ESO. 

 Cursos de Lingua Galega e Lingua Castelá de 3º ESO. 

11. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para avaliar a eficacia do plan de intervención valoraranse dunha maneira construtiva os 

seguintes aspectos: 

-Grao de consecución dos obxectivos propostos. 

-Avaliación por parte dos mestres da idoneidade das actividades realizadas 

(motivación, implicación do alumnado, actitudes manifestas...). 

-Valoración dos recursos empregados e novas necesidades. 

-Nivel de cumprimento das actividades previstas. 

-Grao de adecuación das canles de coordinación establecidas. 

Elaboraremos a memoria final dos logros e dificultades atopadas; así como as propostas de 

mellora para introducir no curso seguinte. 

Na avaliación contémplanse tres momentos: avaliación inicial, formativa e integradora e 

avaliación final. 

Ao principio da intervención (avaliación inicial), a orientadora realizará unha valoración de 

necesidades en colaboración cas mestras de PT, tendo en conta diversos aspectos referentes ao 

alumnado con NEAE: aspectos cognitivos, linguaxe oral, nivel lectoescritor, coñecemento de 

conceptos básicos, razoamento, condicións persoais de saúde, así como calquera outra 

circunstancia referida á situación persoal e familiar dos/as alumnos/as, etc. 

A avaliación continua realizarase ao longo do curso para axustar a intervención e realizar as 

modificacións necesarias na atención ao alumnado (horario, número de sesións, natureza da 

intervención...). 

En canto á avaliación final, os resultados da mesma reflectiranse na Memoria final do curso, 

elaborada polo Departamento de Orientación. 

Con respecto ás estratexias, procedementos, instrumentos de avaliación empregados para 

avaliar os procesos de ensino-aprendizaxe podemos destacar: a observación sistemática, 

entrevistas e comunicación con titores, profesores de área e familias.  
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A avaliación da propia práctica docente lévase a cabo por medio das coordinacións e a 

comunicación co Departamento de Orientación, cos profesionais que interveñen na educación 

deste alumnado e coas familias. 

12. MODELO E INDICADORES PARA O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E DA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Co fin de avaliar a propia práctica docente e a presente programación, establécese un modelo de 

indicadores de logro. 

A fin de curso e contando coa colaboración das/os titoras/es, avaliaranse os seguintes aspectos:  

INDICADORES DE LOGRO: 1 2 3 4 5 (o total desacordo está representado cun 1 e a total 

satisfacción cun 5). 

 Adecuación da modalidade de apoio (dentro/fóra da aula) ó alumnado pertinente. 

 Adecuación do número sesións de apoio recibidas polo alumnado 

 Grao xeral de consecución dos obxectivos establecidos nas programacións didácticas das 

materias reforzadas.  

 Grao xeral de consecución das competencias básicas traballadas: lingüística e 

matemática. 

 Adecuación da metodoloxía e actividades empregadas. 

 Eficacia dos recursos humanos empregados. 

 Eficacia dos recursos materiais empregados. 

Santiago de Compostela, a 14 de setembro de 2021. 

Mercedes Santiso Pérez, mestra de PT 

 

 

 


