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Con motivo do estado de alarma polo COVID-19, a conseguinte suspensión da actividade lectiva 

presencial convoca a unha modificación das pautas de actuación do Departamento de Orientación 

nos seus tres ámbitos: 

• Atención á diversidade: organización (recursos, metodoloxía, horarios,...) que aparece 

detallada polas profesoras especialistas en Pedagoxía Terapéutica segundo o seu alumnado 

e adaptacións das materias dos respectivos departamentos. 

• Acción titorial: farase, ben individualmente, vía telefónica, mensaxaría instantánea ou ben 

de forma colectiva vía e-mail, ou videoconferencia segundo a demanda dos titores/as, 

familias e alumnado. As actividades programadas para este trimestre en colaboración con 

institucións externas ao centro quedan suspendidas retomando o contacto coas mesmas no 

curso 2020-21, se a situación nolo permite. 

• Orientación académico profesional: Un dos ámbitos a desenvolver, preferentemente, 

neste trimestre: coñecemento dun mesmo e coñecemento da oferta formativa e laboral, 

estratexias de busca de emprego, optatividade, coñecemento de distintos itinerarios 

formativos, coñecemento dos estudos universitarios,... 

Esta información envíase a través de correo electrónico do alumnado e as consultas coa orientadora 

serán polo mesmo medio. Se nalgún caso é necesario aclarar dúbidas, obter información máis 

exhaustiva, etc. farase por teléfono ou videochamada, videoconferencia. Tamén se informará no 

blog do Departamento das novidades que vaian xurdindo e a través do programa Orientaline 

(programa moi útil para informarse de estudos, becas, residencias universitarias, requisitos,... ). 

 

Traballo das especialistas de Pedagoxía Terapéutica 

Dada a situación tan excepcional que estamos a vivir faise máis necesario ca nunca adaptar o noso 

traballo ás novas situacións e necesidades que xorden por parte do alumnado e familias en xeral e 

do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo en particular. 

Intervención (metodoloxía) 

Neste punto é importante sinalar que a metodoloxía empregada por cada profesional varía en 

función do alumnado co que se traballa: os recursos cos que conta cada familia, as competencias 
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dixitais que posúe cada alumna/o, o seu ritmo de traballo, entre outras. Todas elas son variables a 

ter en conta, e polo tanto, nos fan empregar distintas liñas e traballo: 

- Apoios virtuais: a través da ferramenta Webex facilitada pola Consellería. Este sistema 

aplícase ao alumnado de 1º da ESO da seguinte maneira: 

o Grupo 1ºR: catro sesións semanais dunha hora de duración. Dúas de maneira grupal 

para favorecer a socialización, e outras dúas individuais que permitan a resolución 

de dúbidas de carácter persoal. Lévase a cabo con F.M.L., N.S.M. e M.S.A. 

o Grupo 1ºS: dúas sesións semanais dunha hora de duración, realizadas de maneira 

individual. Lévase a cabo con P.A.E., X.C.S., G.L.P. e M.S.C. 

o Grupo 1ºT: catro sesións semanais dunha hora de duración. Este é o caso da alumna 

E.E.D. 

- Traballo específico e adaptado como apoio ao profesorado das técnicas instrumentais 

básicas a través dun sistema de compartición de arquivos. Este é o caso de M.M.A. (2º ESO). 

Esta alumna non pode aproveitar ningún contido do currículo ordinario debido ao gran 

desfase curricular que presenta, pois sitúase nun nivel de competencia de 1º/ 2º de primaria 

e polo tanto precisa dun material específico adaptado. Non pode beneficiarse da 

intervención que a través das distintas plataformas e ferramentas online se utiliza para o 

conxunto da clase   e require dunha atención absolutamente individualizada e supervisada 

na casa posto que o seu nivel de autonomía é moi baixo. Neste período a coordinación coa 

familia é telefónica, a través do correo electrónico e da aplicación de Google Drive mediante 

carpetas compartidas para as diferentes áreas/materias nas que recibe intervención de PT. 

Os materiais son subidos ás carpetas en formato PDF organizados por días e semanas e, 

unha vez realizadas as tarefas, son subidos pola familia semanalmente a unha carpeta onde 

imos almacenando as actividades realizadas. Estas tarefas son enviadas pola familia tanto 

ás PTs que interveñen coa alumna como á titora para que sexa informado igualmente  o 

profesorado de materia correspondente. Tamén se lle envían enlaces de actividades 

interactivas con autocorrección e traballa así mesmo con actividades de libros electrónicos. 

O contacto coa familia é fluído, sen horarios de intervención/comunicación prefixados, se 

non derivados do ritmo co que a alumna vai realizando as tarefas, e xuntos resolvemos os 

inconvenientes que van xurdindo adaptando o mellor posible os medios a esta situación. 
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- Apoio na resolución de dúbidas do material adaptado á adaptación curricular que lle envía 

o profesorado a C.L.V. (2º ESO), alumna que xa emprega as TIC como medio habitual de 

traballo. 

Son dous os alumnos que agora mesmo non reciben apoio por parte do Departamento. Un deles 

(A.M.F.) lle ofrecemos apoio pero a súa familia prefire que o neno non traballe dende o dispositivo 

móbil. Dito alumno non conta con ordenador nin tableta, unha situación que, cando dende o centro 

nos informamos dos recursos das familias, era distinta, polo que a día de hoxe no conta cun portátil 

ofrecido polo centro. Se o centro dispón de novos equipos, farallo chegar e polo tanto ofreceranse 

apoios como no resto do alumnado. O segundo alumno (F.R.S.) intentamos contactar coa familia en 

reiteradas ocasións por vía telefónica, pero non o conseguimos.  

Recursos 

Coma sempre, os recursos cos que contamos son de distinto tipo: 

- Humanos: 

o De maneira interna sinalar as coordinacións dentro do noso departamento, o 

equipo directivo e o profesorado do centro co que traballo o noso alumnado.  

o Externamente destacan as familias. Non só que cada unha ten unha circunstancia 

particular actualmente, senón tamén temos en conta as características individuais 

do alumnado. Por suposto tamén contamos co soporte da Consellería e o EOE para 

posibles consultas. 

- Materiais: dado que o traballo é completamente telemático tanto alumnado como 

profesorado empregamos sobre todo ordenador (en ocasións, tableta). Sinalar que tres das 

nosas alumnas contan con portátiles ofrecidos polo centro (E.E.D., N.S.M e M.M.A.) e outro, 

comentado anteriormente, está á esperar por si o centro recibe novos equipos. 

- Organizativos: uns dos máis importantes nestes momentos. En canto á coordinación e 

comunicación coas familias, falaremos dela no seguinte punto. No tocante á organización, 

no propio departamento existe comunicación fluída a través de ferramentas de mensaxaría 

instantánea, correos electrónicos e reunións periódicas que garantes o traballo conxunto 

de todas as profesionais. En canto ó resto do profesorado, cada unha das especialistas está 

en contacto co profesorado das áreas do seu alumnado, empregando maioritariamente a 

mensaxaría instantánea e o correo electrónico; por suposto, cúmprense as reunión 
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marcadas de claustro e CCP de maneira telemática (coa ferramenta Webex) das que manan 

acordos e liñas de actuación conxuntas do centro. 

 

Comunicación coas familias 

Este punto xa é moi importante de cotiá, pero nestas circunstancias resulta fundamental. 

Proporcionamos ás familias orientacións e pautas personalizadas para o traballo co alumnado nas 

súas casas, así como recomendacións salientables. 

A comunicación é moi fluída con elas. Realízase a través de chamadas directas e correos 

electrónicos. 

Coordinación docente 

Outro dos punto fundamentais nestes momentos. Por un lado, as reunións de órganos colexiados 

como o Claustro e outros como a CCP, realizados de maneira virtual. Deles derívanse acordos a nivel 

de centro. 

Noutra banda está a coordinacións que facemos co profesorado de área. En ocasións esta tarefa é 

complicada debido ao volume de traballo co que o persoal docente conta nestes momentos, e sobre 

todo cando se trata de alumnado cunha adaptación curricular que precisa tarefas adaptadas 

individualmente. Dende o Departamento seguimos facendo fincapé na necesidade e 

obrigatoriedade de proporcionarlle ao alumnado con adaptación curricular as actividades 

debidamente adaptadas ás mesmas. 

Horarios 

Os apoios virtuais son os únicos que están suxeitos a un horario, que nestes momentos estamos á 

espera da concreción por parte da dirección do centro. No resto dos casos adaptámonos ao traballo 

e necesidades do alumnado.  

 

 

Santiago, a 29 de abril de 2020 

Pena Frade, Olga 

Caramés Gorgal, Mª Carmen 
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Pérez Martínez, Mª Socorro 

Bobillo Fernández, María 

Otero García, Johanna S. 


