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

Orientacións propostas de intervención específica ordinaria en aula en 

Trastornos da comunicación e linguaxe  
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.   

-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, comunicativas e 

sociais como a as intelectuais. 

  

- Multisensorialidade. Ofrecer variadas oportunidades de estimulación.    

-Permitir o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula    

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

restrinxidas. 

  

-Empregar reforzos e apoios visuais na instrución escrita e permitir que 

cando acabe unha parte da tarefa poida mostrarlla o docente para recibir 

feedback 

  

-Preguntar con axudas visuais, ter a vista do alumno-a o esquema gráfico 

coa secuencia de pasos dos procesos e das operacións necesarias de 

cálculo (ou de problemas lóxico matemáticos); as cores axudan a 

discriminar mellor as partes... 

  

-Adecuar as tarefas de linguaxe oral, explicar con frases claras e sinxelas, 

vocabulario non ambiguo, evitar frases complexas ou parágrafos amplos 

e abundantes en texto (especialmente frases que conteñan pronomes 

con varios referentes). 

  

-Actividades que fomentan a participación activa e a motivación   

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

-Potenciar as actividades de composición visual: imaxes, esquemas, 

gráficos, etc., sobre tarefas de redacción escrita con escaso contido 

visual. 

  

2 ADECUACIÓN METODOLOXÍA   

Colocar ao alumno-a nun lugar no que poida recibir a maior cantidade de 

información de forma correcta así como para que o profesorado poida 

comprobar que esa información lle chega ben e a interpreta de forma 

adecuada . 

  

Asegurar que a elección dos compañeiros e das compañeiras, cando se 

organicen traballos en grupo, se realice de forma equitativa, de xeito que 

se contribúa ao desenvolvemento de todos eles e elas, tanto desde o 

punto de vista curricular como social.  

  

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. Dende diversos 

niveis de competencia no mesmo grupo. 

  

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. 

  

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 auto eficacia 

e logro 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 poidan 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:..”.) 

  

Asegurarse de que o entorno educativo é estruturado, previsible e   
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ordenado, así responderá máis favorablemente e estará máis motivado. 

Dar instrucións de forma clara: motívanse, seguen as explicacións e 
instrucións de maneira máis clara, máis lentas ou con más repeticións. 

  

Presentar tarefas variadas e secuenciadas segundo o grao de dificultade   

Favorecer a reflexión sistemática sobre a tarefa (terminar a clase e 
reflexionar sobre o que se explicou ou traballou no día para asegurar a 
comprensión da comunicación das aprendizaxes). 
 

  

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

  

Priorizar diversidade de probas Exame, diario clase, porfolio,. 

Complementando orais e escritas e dende diversos instrumentos de 

avaliación (non só a proba ou exame convencional) Coidando a linguaxe 

e os apoios visuais 

  

Consideracións sobre o formato de preguntas dos exames:  

▪Empregar nos exames modalidades con menor complexidade lingüística.  

▪Fragmentar o texto en pequenas partes e intercalar preguntas.  

▪Empregar test: completar esquemas, mapas, preguntas de verdadeiro-

falso, de resposta múltiple, etc.  

▪Empregar frases e parágrafos sinxelos para completar con palabras.  

▪Actividades de relacionar, con apoio de imaxes.  

▪Destacar as palabras do enunciado. p.ex.: clasifica as flores. 

  

Consideracións no procedemento dos exames:  
▪ Dar unha a unha as instrucións.  

▪ Presentar as preguntas do exame por escrito. Léelas previamente.  

▪ Realizar o exame comprobando que entendeu as preguntas.  

▪ Engadir actividades de cumprimentación de esquemas gráficos.  

▪ Permitir a accesibilidade de material gráfico o alumno-a.  

▪ Simplificar as instrucións que se lle dan por escrito.  
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▪ Permitir o uso de ordenador-tics en caso necesario. 

▪ Segmentar o exame en dúas partes.  

▪ Lerlle as preguntas; asegurándose a comprensión axeitada 

▪ Deixarlle empregar a calculadora (se o que avaliamos non é o cálculo).  

▪ Deixar a vista un esquema dunha operación: ecuacións, etc., as guías 

visuais ofrecen pistas na resolución de operacións matemáticas.  

▪ Posibilitar que o exame poida ser oral.  

▪ Evitar máis dun exame por día.  

▪ Incluír tempo adicional nas probas de avaliación escrita.  

▪ Non penalizar os errores de ortografía.  

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. 
 


