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CENTRO: IES DO MILLADOIRO 
CURSO:  
Alumno:  
ENSINANZA:  
PERÍODO: .....   trimestre 
MATERIA- Docente:  
 

Orientacións propostas de intervención específica AACC  Resultado e beneficio da implementación da 
adecuación 

Criterio de verificación empregado 

1 ADECUACIÓN EN MATERIAIS E RECURSOS ACCESO AO CURRICULO   

- Ofrecer oportunidades de realización de produtos diversos.   

- Facilitar tempos de dedicación ao traballo en centros de interese e 
oportunidades de perseverar. 

  

- Entender que as súas necesidades básicas (comprensión, realización, 
independencia e validación/recoñecemento) son as mesmas que 
teñen o resto dos seus compañeiros-as. 

  

- Prestar atención tanto as súas necesidades psicolóxicas e sociais 
como a as intelectuais. 

  

- Ofrecer variadas oportunidades de estimulación.   

- Facilitar a produción de traballos e producións diferentes, 
diverxentes e creativos 

  

- Respectar os seus intereses, ideas y preguntas non usuais e mais 
diverxentes 

  

-Adecuación de recursos (diversos, innovadores, tics ...) que permitan 
aprendizaxes activos, diverxentes e por descubrimento 

  

- Aspectos organizativos e motivacionais (cambios no espazo de 
aprendizaxe, experimentación, flexibilidade de tempos e dos espazos, 
...) 

  

- Actividades de enriquecemento ou afondamento individual e maior 
complexidade 

  

- Actividades que fomentan a participación activa e a motivación   

- Actividades de desenvolvemento social e afectivo (cooperación,   
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aprendizaxe social, ...) 

-Actividades e técnicas que fomentan o pensamento diverxente e 
creativo, innovadoras e non repetitivas/mecánicas 

  

- Actividades extraescolares e complementarias de enriquecemento   

- Propostas abertas e diverxentes cara a investigación e 
descubrimento activo das aprendizaxes. 

  

2 ADECUACIÓN METODOLOXÍA   

Proxectos de traballo como metodoloxía que parte dun enfoque 
multidisciplinar e globalizado do coñecemento, distintos niveles de 
profundidade, ritmo e execución, o uso de diversas formas de acceso 
e tratamento da información, así como de distintas formas de 
expresión para un mesmo contido. 

  

GRUPOS INTERACTIVOS ou agrupacións heteroxéneas onde máis dun 
docente dinamiza o traballo do alumnado; de diferentes áreas e 
podendo organizarse tantas actividades como grupos, que van 
rotando polas diferentes actividades ao longo da sesión/semana. P 
ex. 

  

TUTORÍAS PERSONALIZADAS  procurando sobre todo a promoción 
das capacidades/talentos do alumnado, a prevención das situacións 
que puideran interferir co desenvolvemento integral das 
competencias necesarias para a inclusión social e académica 

  

APRENDIZAXE COOPERATIVO  como conxunto de procedementos de 
aprendizaxe que parten da organización da aula en pequenos grupos 
heteroxéneos, onde o alumnado traballa conxuntamente para 
resolver tarefas escolares e afondar no seu propio aprendizaxe. 

  

Titoría entre iguais, creación de parellas de alumnado, cunha relación 
asimétrica (un deles actúa como titor e o outro como titor), cun 
obxectivo común, coñecido e compartido (como o ensino e 
aprendizaxe dunha materia curricular), que ten lugar a través dunha 
relación entre ambos alumnos planificada e supervisada polo 
profesor. 

  

ENRIQUECEMENTO CURRICULAR  (polo xeneral horizontal, en 
tódalas áreas do currículo ou COMPACTACIÓN) unha estratexia na 
que se aplican diferentes medidas de adecuación do currículo xeneral 
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e ou se desenvolven programas específicos, que poden poñerse en 
marcha, introducindo modificacións na profundidade e extensión dos 
contidos, estándares de aprendizaxe e avaliación do currículo e na 
metodoloxía de traballo que se utiliza. 

Permitirlle e axudarlle no desenrolo das habilidades meta-cognitivas 
mais complexas e psicosociais que reforcen o seu progreso persoal e 
na aprendizaxe; o desenvolvemento e estimulación de procesos 
superiores de pensamento 

  

Axudarlle a coñecer e xestionar as emocións, a baixa tolerancia á 
frustración que soen ter e autoesixencia persoal, darlle 
responsabilidades na aula e facerlle correccións aportando propostas 
de mellora dende un reforzo positivo social e a validación (“isto está 
moi ben, quizá mellorar este aspecto ou cuestións, como:..”.) 

  

Mostrar os traballos realizados satisfactoriamente ao resto de 
alumnado para mellorar a autoestima e expectativas de auto 
eficacia e logro persoal/académico.  Reforzo social positivo e de 
logros e progresos, ofreceralle confianza e expectativas positivas de 
autoeficacia e logro persoal, Que perciba que entendes a súa 
diversidade, que lle ofrecerás en todo o posible a axuda que poida 
precisar... 

  

3 ADECUACIÓN AVALIACIÓN  
Adaptación da avaliación dos aprendizaxes: utilizaranse 
instrumentos e formatos variados de avaliación 

  

Priorizar diversidade de probas Exame.  Diverxentes e que lle 
permita pensamento un mais metacognitivo (non expositivo e 
repetitivo, mecánico de aprendizaxes). Que lle permita afondar e 
amosar novas aprendizaxes e mais complexas. 

  

   

Outras:   

   
Asdo.-   

 

Nota:   
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 Estas adecuacións son NON SIGNIFICATIVAS e unha medida ordinaria de atención a diversidade. Constará e reflectirase no seu expediente e 

avaliación como RE se fose preciso. 
 • O alumno-a terá información clara das actividades que ten que realizar e da metodoloxía que empregará.  
 • A familia coñecerá a súa aplicación. Solicitándose a súa colaboración 
 • O profesor-titor/a disporá das Adecuación nas áreas correspondentes.  
 • O profesor-a da materia sinala os aspectos que necesitará modificar para o alumno/a. 
 • O profesor-a da materia realiza as observacións que considere oportunas. É o responsable da adecuación e medida de RE, da súa temporalidade e 
seguimento. En colaboración e asesoramento co DO e a súa responsable. 


