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Relacionadas con potenciar a atención 

Procuraremos na medida do posible o seguinte: 

▪ Situar a alumna nun lugar lonxe de estímulos 

distractores. 

▪ Colocarnos cerca do/a alumno/a para informarlle do 

traballo e supervisar de forma discreta  as tarefas. 

▪ Situala entre compañeiros que lle poidan servir de 

modelo positivo para que cando se perda, poida mirar 

ou consultar o seu compañeiro e retomar a tarefa, e 

poida colaborar como guía da alumna, no traballo da 

axenda.(alumnos tranquilos, cun método de traballo 

reflexivo, cunha adecuada organización do traballo…) 

▪ Facerlle preguntas durante as explicacións  para a 

participación activa da alumna. 

▪ Dividir as tarefas longas e limitar o número destas 

(mellor facer tres correctas que cinco incorrectas). 

▪ Utilizar diferentes formas de presentación do contido 

(libro, fichas, material informático…) 

▪ Explicarlle con detalle, de forma individual si fóra 

preciso, os procedementos de resolución das 

actividades). 

▪ Ensinar e aplicar de forma práctica técnicas de estudo: 

suliñado, esquemas… 

▪ Nos exames e controles deben presentarse unha ou 

dúas actividades por páxina, resaltando as palabras 

clave. 

ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS 

Relacionadas coa planificación e organización 

Procuraremos na medida do posible o seguinte: 

✓ Establecer un ambiente estruturado e predecible: 

▪ Escribir nun espacio reservado da pizarra, en un lugar 

visible, información relevante como: 

- Un esquema ou guión do que se vai traballar. 

- Datas de controis, entrega de traballos e tarefas 

diarias que deben realizar na casa e anotarse na 

axenda. 

Deixarlle tempo para que copie o que se anotou. Esta 

información debe estar sempre accesible o longo da 

sesión. 

✓ É moi positivo anticiparse a posibles cambios ou 

variacións nas rutinas 

✓ É recomendable ensinarlle a planificarse desde cousas 

simples como preparar todo o material antes de 

empezar a tarefa ata aspectos máis complexos, como 

a resolución de problemas (os pasos que debe seguir). 

✓ É convinte revisar o caderno con frecuencia e darlle 

tempo para ordenar o contido do mesmo, o menos 

unha vez por semana. 

✓ É importante realizar un control da axenda, para 

cerciorarnos de que realizaron tanto  as anotacións de 

entrega de traballos programados (recordándollo con 

certa periocidade e antelación) como as anotacións 

das tarefas para a casa. 

 

Relacionadas cos instrumentos de avaliación 

Procuraremos na medida do posible o seguinte: 

▪ Fixar as datas dos exames con suficiente antelación. 

▪ Traballar con mostras de formato de exame. 

▪ Reducir o nº de preguntas por páxina pautándolle, si 

fóra preciso, o tempo máximo de realización de cada 

unha delas. 

▪ Darlle tempo para que reflexione e poida plantexar as 

dúbidas que lle xurdan. No caso de que non pregunte, 

é recomendable verificar que a alumna entende os 

enunciados. 

▪ Ler os enunciados das preguntas e cerciorarse de que 

entende o que se pregunta. 

▪ Destacar no enunciado as palabras claves, 

marcándoas en negrita, rodeándoas co propia alumna. 

▪ Simplificar o linguaxe dos enunciados, tratando de que 

sexa sinxelo e non teña palabras rebuscadas que 

impidan unha correcta comprensión do mesmo. 

▪ Si o enunciado ten moitos apartados en lugar de 

colocalos todos seguidos é recomendable separalos 

en distintas líneas ou apartados, así asegurarémonos 

de que non pase ningún por alto. 

▪ Aumentar o espacio para contestar entre as 

preguntas. 

▪ Combinar diferentes tipos de preguntas, de 

desenvolvemento, definicións, verdadeiro/falso.. 

▪ Darlle máis tempo para facer o exame ou dividir o 

exame en varias sesións. 

▪ Ter sempre presente a alternativa dos exames orais 

 


