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CENTRO: IES DO MILLADOIRO 

CURSO:  

Alumno:  

ENSINANZA:  

PERÍODO: .....   trimestre 

MATERIA- Docente:  

 

Orientacións propostas de intervención específica TDAH  Resultado e beneficio da implementación da 

adecuación 

Criterio de verificación empregado 

1 ADECUACIÓN EN MATERIAIS E RECURSOS ACCESO AO CURRICULUM    

Priorizar e Secuenciar contidos   

Simplificar a información e instrucións escritas   

Fraccionar os contidos (información/textos) en partes máis 
pequenas ou eliminar partes (cando proporciona información 

redundante non necesaria..) 

  

Proporcionar esquemas ao alumno-a antes de dar a 

materia/tema 

  

Grabar/proporcionar os materiais audiovisuais vistos en clase 

ou a traballar posteriormente, facilitando vídeos titoriais cortos 

(5´mxmo) que centren a súa atención e a información a 

traballar… 

  

Priorizar e favorecer uso da tecnoloxía de asistencia(Tics) como 

ferramenta no seu proceso de ensino-aprendizaxe: 

- uso de procesadores de texto para a realización das súas 

tarefas escolares e probas 

- vídeos titoríais e audiolibros, boli borrable, ... 

- copia informática dos apuntamentos ou notas da 

explicación do tema, con enlaces e bibliografía e materiais 

audiovisuais  

- etc 

  

Ubicalo en lugar con menos distratares e favorecendo a 

proximidade de compañeiros-as que sirvan de referente positivo 

e modelaxe, de titorización para o alumno-a. 
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2 ADECUACIÓN METODOLOXÍA   

Dar información multisensorial: verbal e visual 
simultaneamente. Introducir a materia por medio de imaxes, 

diapositivas, vídeos titoriais, taboleiro dixital, mapas conceptuais 

e esquemas,…. 

  

Utilizar instrucións paso a paso. Presentar a tarefa en pasos 

secuenciais cortos e planificados.. 

  

Asegurarnos en cada momento que entendeu a tarefa 
(achegarse e supervisar, preguntarlle, ...) 

  

Utilizar sinais para resaltar os aspectos e informacións máis 

importantes: suliñar/asteriscos/... para acentuar información, as 

preguntas ou actividades importantes,.. 

  

Escribir os apartados/vocabulario máis significativo do tema no 

taboleiro antes da explicación 

  

Proporcionar actividades adicionais de repaso e afianzamento, 
secuenciada e cortas 

  

Axudarlle a traballar con auto instrucións na execución e 
planificación das tarefas.!!! Clave! 

  

Permitirlle moverse de maneira programada e controlada, 
dando tempos de descanso que lle axuden a desbloquearse e a 
volver a concentrarse, a evitar a excesiva actividade motriz 

propia….!!! Clave! (darlle responsabilidades que lle permitan 
moverse en determinados momentos do período de clase..) 

  

Utilizar e favorecer a ensinanza titorada. (Xuntar alumnado de 

diversos niveis para repasar as actividades, preparar exames, …)  

  

Utilizar técnicas de aprendizaxe cooperativo por parellas ou 

grupos pequenos. Proxectos, clase inversa, emprego de Tics,,.. 
Regulando tempos. 

  

Controar o nivel de distratores e estimulos na aula e o longo da 

clase. Evitando a exposición maxistral e tarefas longas no tempo. 

  

Axudarlle a xestionar/supervisión da axenda: asegurandonos 

ou recordando que rexistre datas, tarefas, apuntamentos,... pois 

tenderá a esquecer e non organizarse axeitadamente... 
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Empregala como unha ferramenta positiva de comunicación co 

alumno-a e familila. 

Axudarlle a coñecer e xestionar as emocións, a baixa tolerancia 

á frustración que ten, darlle responsabilidades na aula e facerlle 

correccións aportando propostas de mellora e dende un reforzo 

positivo social (“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.  Clave! 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, axustando os estándares de aprendizaxe 

  

Priorizar Exame/proba oral como preferente.  Exame tipo test. 

Exame fraccionado: Colocar unha sola orde por pregunta, 

deixar o espazo para contestar. 

  

Lerlle as preguntas do exame previamente se é escrito, 

priorizando preguntas de resposta directa, corta e 

secuenciada…  

  

Dividir-secuenciar o exame/proba escrita en dúas sesións ou en 

partes, dar máis tempo de realización… e incluso permitirlle 

pausas 

  

Valorar o contido das respostas e non os erros e despistes, a 

ortografía ou a composición do texto,... 

  

Revisar co alumno-a as preguntas para comprobar si se 
dispersa/non se centra, porque non entende ou completa a 

pregunta-s,... 

  

Apoiar con imaxes o material escrito; de xeito 
multicanal/multisensorial, evitando elementos distratores ou 
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ambiguos, permitindo material de apoio (calculadora, 

outros..),... 

Comprobar sempre que comprendeu as cuestións que deberá 

abordar, explicarllo ou reforzarllo verbalmente. 

  

Anticiparlle e proporcionarlle un esquema claro e conciso sobre 

o modelo e contidos do exame para que poida preparalo 

previamente 

  

Evitar exames fotocopiados/ a dobre cara/ con tamaños de 

letras moi reducidos/ preguntas numerosas, moi xuntas e non 

espaciadas, se numerar ben ou secuenciar, etc. 

  

   

Outras:   

   

Asdo.-   

 

Nota:   

 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. 
 


