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CENTRO: IES DO MILLADOIRO 

CURSO:  
Alumno:  
ENSINANZA:  
PERÍODO: .....   trimestre 

MATERIA- Docente:  
 

Orientacións de propostas respecto a adecuación de 
materiais e recursos, metodoloxía e instrumentos de 
avaliación – Dificultade por trastornos lecto escritores e 
linguaxe escrito (Dislexia, TEL,..) 

 Resultado e beneficio da implementación da adecuación Criterio de verificación empregado 

Favorecerlle o traballo e acceso dende o uso da 
informática-tics (traballo con procesador de textos, 
corrector ortográfico, tipografía opendyslexic.org 
https://www.1001freefonts.com/es/open-dyslexic.font 
, …). 

  

Escribir os puntos ou palabras clave no taboleiro antes da 
explicación do tema. 

  

Comprobar sempre que comprendeu o material escrito que 
vai a manexar; explicarllo ou reforzarllo verbalmente. 

  

Titorizar ou guiar máis detidamente o primeiro exercicio 
dun tema para supervisar a súa comprensión. 

  

Non penalizar en xeral as faltas de ortografía ou grafía, 
tendo en conta o contido de xeito preferente, con 
referencia os mínimos esixibles. 

  

Adaptación da avaliación dos aprendizaxes: utilizaranse 
instrumentos e formatos variados de avaliación dos 
estándares de aprendizaxe (priorizar realizar probas orais 
de xeito único ou complementario, escritas en formato 
tipográfico opendyslexic por ex., de resposta múltiple ou 
non excesivamente longa, etc.) 

  

Adaptación da situación de exame/como instrumento de 
avaliación como:  

- adaptar o modelo no tipo e tamaño de fonte no 
texto do exame: opendyslexic por ex., con axuste 

  

https://www.1001freefonts.com/es/open-dyslexic.font
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de tempos para rematalos ou completalos 
oralmente, curtos e máis frecuentes. 

- achegarnos para asegurarnos de que entendeu 
ben as cuestión (leer previamente as preguntas en 
voz alta axudaralle a comprendelas mellor 

- Intentar elaborar e establecer preguntas o máis 
directas e concisas posible. 

- avaliar as tarefas de gran contido conceptual de 
forma oral 

- 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 e con 
tamaños de letras reducidos. 

- non penalizarlle a grafía ou ortografía visual e 
regrada 

- ... 

Ter en conta precisará mais tempo na realización de tarefas 
de lecto-escritura para non sobrecargar e afectar a súa 
expectativa de auto eficacia e logro nestas. Segmentar e 
secuenciar as actividades se estas se prevé sexan longas. 

  

Utilizar apoios visuais e auditivos (videos titoriais, fotos, 
esquemas, gráficas e mapas conceptuais claros, ...) para 
reforzar e afianzar a aprendizaxe de conceptos. 

  

Supervisar oralmente con frecuencia para valorar e 
asegurar a comprensión da tarefa e ou contidos 
(achegándose e preguntándolle, lendo a pregunta ou tarefa 
para todos, ...etc) 

  

Axenda Escolar debería ter autonomía con esta, se non 
fose así recordar non obstante o uso e ou observar se o fai 
e ten organizado o traballo da área... 

  

Considerar a titoría entre iguais na aula e con algunhas 
tarefas, dun compañeiro-a de referencia que lle axude se o 
precisa e o que poida recurrir. 

   

Reforzo social positivo e de logros e progresos, ofreceralle 
confianza e expectativas positivas de autoeficacia e logro 
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persoal, Que perciba que entendes a súa diversidade, que 
lle ofrecerás en todo o posible a axuda que poida precisar... 

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:..”. 

  

Non dictar apuntes no posible, pode perderse e faltarlle 
contenido. Recordarlle o comprobar que teña todolos 
apuntes necesarios para o traballo e estudio da área. 

  

Comprobar previamente a comprensión das explicacións, 
tarefas e preguntas formuladas na aula, en exames, 
controis ou probas, etc 

  

Seleccionar as actividades que se consideren máis 
importantes para non sobrecargar de tarefas a realizar na 
casa. Lévalle mais tempo toda tarefa na que teña que 
traballar como ferramenta de aprendizaxe coa 
lectoescritura. 

  

Permitir o 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 

- tipografía opendyslexic  
- vídeos titoríais e audiolibros, boli borrable, ... 
- copia informática dos apuntamentos ou notas da 

explicación do tema, con enlaces e bibliografía e 
materiais audiovisuais  

- etc 

  

Respectar a vontade do alumno á hora de ler en voz alta na 
aula, animarlle a facelo, darlle tempos e non penalizar 
lectura pouco fluída e con erros,... 

  

Con respecto aos libros de lectura obrigatorios, permitirlle 
utilizar audiolibros ou, ou na súa falta, reducir a súa 
cantidade e adecualos ao nivel lector do alumno 

  

Outras...   
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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. 


