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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O  plan  de  apoio  por  parte  do  profesorado  de  apoio  (mestras  especialistas  en

Pedagoxía Terapéutica e mestra especialista en Audición e Linguaxe) para o alumnado

con Necesidade Específica de Apoio Educativo (NEAE), basease nun dos fundamentos

básicos do actual sistema educativo: a atención á diversidade, debe ser entendido como

o conxunto de actuacións, medidas organizativas, apoios e reforzos que se deseñan e

póñense en práctica como membro do Departamento de Orientación (DO) do centro, para

proporcionar ao seu alumnado a resposta educativa máis axustada as súas necesidades

educativas xerais e particulares. Estas medidas contemplarán a atención ao alumnado

con NEAE  asociadas  ás  Necesidades  Educativas  Especiais  (NEE),  comprendendo  a

discapacidade e o trastorno grave de conduta; as dificultades específicas de aprendizaxe;

Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e  Hiperactividade;  por  as  súas  altas  capacidades

intelectuais; por terse incorporado tarde ao sistema educativo ou; por condicións persoais

ou de historia escolar (Lei Orgánica 2/2006  e Lei Orgánica 8/2013,  art. 71 e 73). As

actuacións  encamiñaranse  a  favorecer  o  desenvolvemento  integral,  a  integración

educativa do alumnado e a atención ás necesidades de compensación educativa.

A  través  deste  documento  programarase  a  atención  específica  das  mestras  de

Pedagoxía Terapéutica  e de Audición e Linguaxe para o curso 2016/2017, tomando como

referente o Proxecto Educativo (PE) do centro. Esta planificación formará parte do Plan

de Orientación que cada ano elabora o  DO, seguindo as directrices do  Plan Xeral de

Atención á  Diversidade  (PXAD),  documento  que  unifica  as  medidas  que  se  fan  no

centro educativo para atender á diversidade do alumnado (Decreto 229/2011).

O Instituto de Ensino Secundario Pontepedriña, de titularidade pública, está emprazado

na rúa Amor Ruibal nº 28 no barrio compostelán de Pontepedriña. Na súa orixe tivo o



nome de Instituto de Bacharelato Mixto nº 6, e entrou en funcionamento no curso 1990-

1991.

O IES Pontepedriña atópase nunha zona da cidade de Santiago de Compostela que se

dinamizou fortemente nos últimos anos, converténdose no centro dunha área que inclúe

centros comerciais, residenciais e turísticos. Está situado ao lado do parque do Paxonal,

que é o de maior extensión de todo o concello e discorre entre as dúas marxes do río Sar

entre os barrios de Sar e de Conxo.

Atópase situado na vía de entrada principal de Santiago Leste, polo tanto é un centro

ben comunicado por autobús e na súa proximidade tamén está a estación de ferrocarril.

O IES Pontepedriña foi un dos dous centros de Galicia nos que se iniciou con carácter

experimental  o  programa  de  Seccións  europeas,  que  actualmente  recibe  o  nome  de

Seccións bilingües, baseado nos principios de CLIL (Content And Language Integrated

Learning- Aprendizaxe integrado de contidos e linguas estranxeiras).

O alumnado provén principalmente dos barrios de Pontepedriña,  Conxo,  Lamas de

Abade, Os Tilos e Sar. No caso do Bacharelato, tamén acuden alumnos e alumnas de

Vedra, Boqueixón e Touro

No IES Pontepedriña pódense cursar as seguintes ensinanzas:

ENSINANZA CURSO

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Bacharelato
Ciencias e Tecnoloxía

Humanidades e Ciencias Sociais

FP Básica 1º e 2º Servizos comerciais

Ciclos Formativos de Grao Medio Comercio



Ciclos Formativos de Grao Superior
Comercio Internacional

Xestión Comercial e Marketing
Animación Sociocultural

Así mesmo, os programas de formación en centros de traballo para o alumnado de

formación profesional específica pódense desenvolver no estranxeiro: EE.UU, Inglaterra,

Irlanda e Francia.

Por outra parte, no IES Pontepedriña participaron e participan, ben como lectorado ben

como estudantado universitario en formación, persoas de moitos países e nacionalidades

europeas:  británicos  (Inglaterra  e  Escocia),  Portugal,  Francia  e  Bretaña,  Alemaña,

Romanía,  Italia,  Armenia  e  Irlanda,  colaborando  na  inmensa  maioría  dos  casos,  co

profesorado das materias de linguas.

No  centro  impártense  ademais  dous  programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  o

rendemento, un en segundo e outro en terceiro escolarizando a catro e cinco alumnos/as

respectivamente  segundo  os  regula  a  RESOLUCIÓN  de  15  de  xullo  de  2016,  da

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se

ditan  instrucións  para  a  implantación,  no  curso  académico  2016/17,  do  currículo

establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

No noso  centro  contamos  con  dúas  rutas  de  transporte  escolar,  establecidas  pola

Delegación provincial da Consellería de Educación. A ruta nº 1 parte de Outeiro e pasa

polo Parque Montouto, Urbanización San Sadurniño, Curuxeira e os Tilos. A nº 2 parte de

Cobas e tamén pasa polos Tilos.

O alumnado de ESO ten dereito ao uso dese transporte; pero ademais, a Consellería

de Educación autorizou que as prazas excedentes puidesen ser empregadas tamén por

alumnado de bacharelato.

No centro existen os seguintes espazos educativos:

 Tres aulas de informática.



 Dúas aulas con pantalla interactiva.

 Laboratorio de Física.

 Laboratorio de Química.

 Laboratorio de Ciencias Naturais.

 Obradoiro de Tecnoloxía.

 Obradoiro de Debuxo.

 Aula de Idiomas.

 Aula de Música.

 Aula de Audiovisuais.

 Aula de Usos Múltiples.

 Ximnasio vello.

 Pavillón novo.

Entre os recursos sociais cos que conta o instituto compre destacar:

- Centro Social de Conxo. Biblioteca.

- Centro de Saúde.

- Servizos sociais, educadora familiar, técnico de emprego.

- E todos os recursos propios da cidade.

Hai que engadir a especial  atención que no centro se intenta prestar á  atención á

diversidade,  é  dicir,  á  atención  individualizada  das  necesidades  que  presenta  o

alumnado,  intervención  que  se  realiza  a  través  de  diversas  medidas  como  son:  as

medidas  de  adaptación  do  currículo  (reforzo  educativo  e  adaptación  curricular)  e  os

programas de mellora do aprendizaxe e o rendemento.



OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DE PT E AL

 Durante  o  curso  2018/2019  prestarán  servizo  neste  IES  para  a  atención  ao

alumnado  con  necesidade  de  apoio  específica,  dúas  especialistas  de  Pedagoxía

Terapéutica, unha delas con praza definitiva no centro (Mª Carmen Caramés Gorgal) e

outra  provisional  en  comisión  de  servizos  (Mª  Socorro  Pérez  Martínez).  Así  mesmo,

cóntase cunha especialista en Audición e Linguaxe (Belén )que comparte horario con

outro IES do concello.

Con  respecto  aos  obxectivos  de  Pedagoxía  Terapéutica  sublíñanse  os

seguintes:

CON RESPECTO AO CENTRO:

 Colaborar nas redaccións/revisións dos documentos pedagóxico-organizativos do

centro: Proxecto Educativo, Proxecto Curricular e Plan de Acción Titorial, Programa

de Acollida,...

 Colaborar  no  desenvolvemento  das  adaptacións  curriculares,  intervencións

pedagóxicas, reforzos, apoios, criterios de avaliación e promoción de alumnos.

 Contribuír  á  realización  de  estudos,  avaliación  inicial  e  análise  sobre  as

necesidades do alumnado do Centro.

 Contribuír  aos  elementos  globalizadores  e  personalizadores  da  educación,

conseguindo  que  esta  redunde  en  procesos  profundos  de  maduración  e

desenvolvemento persoal.

 Promover a cooperación entre o centro e as familias para unha maior eficacia e

coherencia na educación.

 Promover  que  a  atención  das  NEAE  sexa  responsabilidade  da  Comunidade

Educativa no seu conxunto.

CON RESPECTO AO ALUMNADO:

 Potenciar a atención e docencia individualizada ao alumnado, de acordo coas súas



características  e  necesidades,  avanzando  progresivamente  no  seu  grao  de

consecución das competencias básicas.

 Axudar ao alumnado nos momentos de maior risco e dificultade: ingreso no centro,

cambio  de  etapa  educativa  ou  de  curso,  formación  de  novos  agrupamentos,

incorporación  de  alumnado  de  escolarización  tardía  e/ou  procedente  do

estranxeiro.

 Proporcionar unha atención individualizada e diversificada, favorecendo a madurez

do alumnado e a adquisición progresiva das competencias básicas.

 Favorecer  a  aprendizaxe  de  valores  propios  dunha  sociedade  participativa  e

democrática,  favorecedora  dun  clima  de  convivencia  e  de  respecto,  evitando

actitudes discriminatorias.

CON RESPECTO AO PROFESORADO:

 Participar  activamente  como  membro  do  departamento  de  orientación  no

intercambio de información sobre os procesos madurativos, persoais e académicos

do alumnado.

 Colaborar en cuestións prácticas de organización e agrupamento do alumnado, con

especial atención ao tratamento flexible da diversidade de aptitudes, intereses e

motivacións.

 Colaborar cos titores no desempeño da función titorial.

 Compartir información co profesorado acerca de técnicas específicas relativas a

hábitos de traballo, técnicas de estudo e programas de ensinar a pensar.

 Fomentar a colaboración nas actividades promovidas para atender as NEAE.

 Participar nas actividades e procesos de avaliación formativa, recuperación, reforzo

e apoio pedagóxico e promoción do alumnado.

 Contribuír  ao  emprego  de  metodoloxías  didácticas  innovadoras,  activas  e

participativas.

 Promover o emprego das novas tecnoloxías de comunicación e información na



atención personalizada ao alumnado.

 Fomentar  a  pronta  detección  de  problemas  ou  dificultades  educativas,  de

desenvolvemento  e/ou  aprendizaxe  que  presente  o  alumnado,  e  a  pronta

intervención conxunta para tratar de remedialas.

CON RESPECTO ÁS FAMILIAS:

 Cooperar na relación dos titores coas familias.

 Colaborar coas familias para que asuman a educación en consonancia cos valores

establecidos para o Centro, recollidos no P.E.C. e articulados nas súas N. O. F.

 Solicitarlles colaboración nas actividades programadas no centro,  potenciando a

comunicación.

 Contribuír  á  súa  formación  como  adultos  con  responsabilidade  educativa

(entrevistas, charlas, coloquios...).

CON RESPECTO AOS SERVIZOS EXTERNOS:

 Colaborar coa Inspección Educativa.

 Participar no Departamento de Orientación.

 Intercambiar experiencias e solicitar recursos materiais e de formación cos C.F.R e

cos CEE da zona.

 Colaborar cos Servizos Sociais do Concello e da Xunta.

 Traballar cooperativamente cos Equipos de Orientación Específicos.

 Colaborar coa Universidade na titorización de prácticas.

 Facilitar a intervención co Servizo Galego de Saúde.  

 Colaborar con outros servizos e asociacións sen ánimo de lucro.



Con  respecto  á  especialidade  de  Audición  e  Linguaxe  tentarase  a

consecución dos seguintes obxectivos:

CON RESPECTO AO CENTRO:

 Asesorar en respecto ó tratamento das patoloxías da linguaxe

 Concretar a organización xeral do servicio de “Audición e Linguaxe”

 Participar en sesións de avaliación dos alumnos/as

 Asistir as reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica

 Asistir as reunións do Departamento de Orientación.

 Colaborar cos membros do Equipo de Orientación Específico

 Participar  nas  redaccións  e  revisións  dos  documentos  organizativos  do  centro:

Proxecto Educativo, Proxecto Curricular, Plan de Acción Titorial,...

 Asesorar  na  elaboración  das  Adaptacións  Curriculares  e  na  promoción  do

alumnado.

 Participar nas intervencións pedagóxicas, reforzos, apoios e criterios de avaliación

dos alumnos.

 Participar na creación dun blog do Departamento de Orientación

 Axudar á análise das necesidades do alumnado do centro.

 Promover a cooperación entre o centro e as familias.

 Fomentar  que  a  atención  das  neae  sexa  levada  a  cabo  por  parte  de  toda  a

comunidade educativa.

CON RESPECTO AO ALUMNADO:

 Potencia-la  comunicación  dos  alumnos  e  favorece-lo  desenvolvemento  da  súa

linguaxe.



 Intervención individual e directa con alumnos/as con trastornos da linguaxe.

 Axudar  ao  alumnado  de  incorporación  tardía  ao  centro  con  procedencia

estranxeira.

 Valorar as neae dos alumnos/as en relación cos aspectos curriculares da área de

linguaxe

 Completar outros aspectos da aprendizaxe escolar para que sirvan de reforzo a

hora de empregar a linguaxe, tanto oral como escrita.

 Proporcionar  unha  atención  individualizada  e  diversificada  adaptada  ás

características persoais de cada alumno.

 Potenciar  un  clima  de  convivencia  e  de  respecto,  evitando  posibles  actitudes

discriminatorias.

 Facilitar o alumnado a recuperación das dificultades que presentan na súa linguaxe

oral e escrita.

 Favorecer as posibilidades expresivas da linguaxe mediante a participación activa

do alumnado en xogos e conversas.

 Potenciar a lectura e a comprensión lectora, propoñendo técnicas que a faciliten,

como recurso para acceder a outras áreas de coñecemento

CON RESPECTO AO PROFESORADO:

 Orientar as adaptacións necesarias que o proceso educativo do alumnado continúe

desenvolvéndose en todos os aspectos referidos a linguaxe.

 Participar na elaboración e revisións periódicas das A.C.S. nas áreas de lingua.

 Participar  como  membro  do  departamento  de  orientación,  no  intercambio  de

información sobre os procesos madurativos, persoais e académicos do alumnado.

 Colaborar cos titores no desempeño da función titorial.

 Facilitar o material, técnicas e bibliografía necesarias para traballar co alumnado

dentro da aula ordinaria respecto ao ámbito da audición e linguaxe.



 Fomentar a colaboración nas actividades promovidas para atender as neae.

 Participar nas actividades e procesos de avaliación formativa, recuperación, reforzo

e promoción do alumnado.

 Contribuír  ao  emprego  de  metodoloxías  didácticas  innovadoras,  motivadoras,

activas e participativas.

 Colaborar na proposta e/ou realización de axudas técnicas precisas e específicas

para o acceso do alumnado ao currículo.

 Utilizar  as  novas  tecnoloxías  de  comunicación  e  información  na  atención

personalizada do alumnado.

 Manter reunións e coordinacións periódicas cos titores do alumnado para constatar

os progresos ou as dificultades amosadas polos alumnos.

 Estimular  a  detección  temperá  de  problemas  ou  dificultades  educativas  que

presente o alumnado,  para comezar unha intervención conxunta o máis pronto

posible.

 Seleccionar  e  elaborar  os  instrumentos  máis  axeitados para  a identificación  de

dificultades no ámbito comunicativo-lingüístico.

CON RESPECTO ÁS FAMILIAS:

 Cooperar na relación entre os titores e as familias.

 Colaborar coas familias para que asuman a educación en consonancia cos valores

establecidos para o centro.

 Demandar colaboración na solución dos problemas de linguaxe que afectan os

seus fillos/as.

 Solicitarlles colaboración nas actividades programadas no centro,  potenciando a

comunicación.

 Proporcionarlles  toda  a  información  que  precisen  acerca  das  dificultades  na

comprensión e expresión da linguaxe oral e escrita dos seus fillos, así como do

modo de afrontar ditas dificultades.



 Manter  contactos  periódicos  coa  familia  do  alumnado  para  xeneralizar  as

aprendizaxes ou constatar dificultades engadidas.

 Implicar aos pais en todo o proceso de ensino aprendizaxe de seus fillos.

CON RESPECTO AOS SERVIZOS EXTERNOS:

 Colaborar coa Inspección Educativa.

 Participar no Departamento de Orientación.

 Intercambiar experiencias e solicitar recursos materiais e de formación cos Centros

de Formación e Recursos e tamén cos centros de Educación Especial da zona.

 Colaborar cos Servizos Sociais do Concello e da Xunta.

 Traballar cooperativamente cos Equipos de Orientación Específicos.

 Solicitar asesoramento sempre que se considere oportuno por parte dos Equipos

de Orientación Específicos.

 Facilitar a intervención e a coordinación co Servizo Galego de Saúde.  

 Colaborar con outros servizos e asociacións sen ánimo de lucro.

COMPETENCIAS CLAVE

O traballo realizado co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

como aquel que require reforzo educativo, vaise centrar nos ámbitos que a continuación 

se citan tomando como base das mesmas os contidos curriculares propios das 

adaptacións curriculares  do alumnado ou dos cursos nos que estea escolarizado e que 

teñen como fin último a adquisición dos obxectivos xerais da etapa.

- Cognitivo

- Comunicativo –lingüístico.

- Socio-afectivo.

 Estas áreas non son só un fin en si mesmo, senón un medio para que o alumnado

logre a consecución de competencias ligadas á comunicación lingüística, ao tratamento

da información, ao coñecemento e interacción co mundo físico, ao ámbito social, cidadán,



cultural  e  artístico  e  á  autonomía  necesaria  para  actuar  con  criterio  propio  e  tomar

iniciativas, responsablemente, nos diversos aspectos que afecten a súa vida, incluído o

campo da aprendizaxe, tamén nos aspectos sociais, estéticos, laborais.

Tendo en conta estas variables pretendemos dende os diferentes ámbitos e procesos

de  ensinanza-aprendizaxe   que  o  alumnado  desenvolva  as  seguintes  competencias

básicas:

 Competencia en comunicación lingüística.

Utilización  da  linguaxe  como  instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación

do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da

conduta.

 Competencia matemática.

Adquirir   habilidades  para  seguir  determinados  procesos  de  pensamento  (como  a

indución e a dedución, entre outros) e aplicar algúns algoritmos de cálculo ou elementos

da lóxica.

-Resolución de problemas

Empregue  as  diferentes  linguaxes  matemáticas   na  medida  que  lle  sexa  útil  para

describir e representar as cuestións formuladas e as súas solucións.

 - Pensamento lóxico

Utilice as formas do pensamento lóxico para formular e comprobar conxeturas, realizar

deducións e relacionar diversas informacións relativas á vida cotiá e tamén á resolución

de problemas.

- Adestramento mental

Conquira  un  adestramento  mental  que  lle  permita  comprender  ideas  e  expresalas

rigorosamente, así como adquirir unha maior claridade e precisión na linguaxe.

- Coñecementos prácticos

Adquira coñecementos prácticos de matemáticas para un desenrolo normal  da súa



vida, e tamén adquisición dun instrumento de estudio de outras materias.

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.

Capacidade  e  habilidade  para  interactuar  co  mundo  físico.  Habilidades  para

desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa persoal, en ámbitos da vida e

do coñecemento moi diversos (saúde, actividade produtiva, consumo, ciencia, procesos

tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o que esixe a aplicación dos conceptos e

principios básicos que permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes campos de

coñecemento.

 Tratamento da información e competencia dixital.

Dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para

transformala en coñecemento.

 Competencia social e cidadá.

Capacidade para comprender a realidade social en que se vive, cooperar, convivir e

exercer  a  cidadanía  democrática  nunha sociedade plural,  así  como comprometerse  a

contribuír á súa mellora.

 Competencia cultural e artística.

Coñecer,  comprender,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións

culturais,  artísticas e deportivas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e

consideralas como parte do patrimonio dos pobos.

 Competencia para aprender a aprender.

Capacidade  de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de

acordo cos propios obxectivos e necesidades.

 Autonomía e iniciativa persoal.

Adquisición da conciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais

interrelacionadas, como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo

e a  autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir,

de calcular  riscos e de afrontar  os problemas,  así  como a capacidade de demorar  a

necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos.



ORGANIZACIÓN XERAL DA ATENCIÓN E APOIOS DE PT E AL

A intervención durante este curso 2018/2019 organízase na súa práctica totalidade

arredor de dúas alumnas, unha delas con parálise cerebral que está repetindo primeiro

curso da ESO. Esta alumna non superou as ACs en LC, LG e Mat. que tiña o ano pasado

e prevese que este curso se realicen Acs en todas as materias dado que non se acadaron

resultados  satisfactorios  malia  acceder  aos  estudos  de  ESO  con  todas  as  materias

superadas.

O pasado curso recibiu apoio individualizado tanto dentro coma fóra da aula por parte

das especialistas de E.E. En 24 das 32 horas lectivas, tan só non se realizaron apoios nas

materias  de EF, XeH,VE,  e  unha hora  de LC e  outra  de  LI.  Esta  alumna non utiliza

material impreso polo que foi necesario soporte informático en todas as áreas.

A outra alumna, con síndrome de Dowm, accede por primeira vez ao IES e conta con

Acs en todas as materias agás en EF e EPV. Presenta un importante desfase curricular

posto que o seu nivel de competencia sitúase no 1º e 2º curso de primaria.

Este curso os reforzos no horario das exencións de 2ª lingua extranxeira son asumidos

por outros departamentos agás nun dos primeiros onde se prevé que haxa alumnado

exento, decisión que se tomará en todo caso logo da avaliación inicial.

A  intervención  co  alumnado  referido  concrétase  provisionalmente  nos  seguintes

horarios á espera dos resultados e das decisións da avaliación inicial que se realizará a

primeiros de outubro.

Tendo  sempre  como  referentes  os  principios  de  integración  e  normalización,  as

especialistas  de  Pedagoxía  Terapeútica,  xunto  coa  orientadora  e  a  especialista  de

Audición e Linguaxe,  estableceron o horario  de atención ao alumnado con  NEAE así

como as distintas  modalidades.  Para  o  deseño desta  atención  tivéronse en conta  os

seguintes criterios prioritarios:

1.  Atender  a  aquel  alumnado  que  así  o  aconselle  a  correspondente  avaliación

psicopedagóxica.

2.  Atender ao alumnado obxecto dunha adaptación curricular significativa.



3. Buscar un apoio de calidade fronte a un de cantidade.

4. Atender primeiro aos RE que repiten curso ca aos que non.

INTERVENCIÓN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA/ AL 

coa alumna con parálise cerebral C.L.V.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

08:45-9:35 Mat.1º R
PT

P.V 1º R
PT

P.V 1º R
PT

LC1º R
PT

LC 1º R

PT

09:35-10:25 Exención 
PT

Inglés 1ºR
PT

LG 1º R

PT

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:45-11:35 LC1º R
PT

LC 1º R

PT

Mat.1º R
PT

11:35-12:25 LG 1º R

PT

Mat.1º R
PT

12:25-12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

12:45-13:35 Biol. 1º R

PT

Exención 
PT

Biol. 1º R

13:35-14:25 Inglés 1ºR
AL

LG 1º R

AL

TARDE

16:30-17:20

17:20-
18:10

I



NTERVENCIÓN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA/ AL 

coa alumna con Síndrome de Down M.M.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

08:45-9:35 LG 1º S LG 1º S LG 1º S

09:35-10:25 Matemáticas
PT

Inglés

PT

Bioloxía
PT

Matemáticas
PT

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:45-11:35 Matemáticas
PT

Exc. 1º S  

PT

LC 1º S

PT

LC 1º S

PT

11:35-12:25 Inglés
AL

Bioloxía
PT

Exc. 1º S 

PT

12:25-12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

12:45-13:35 Xeografía/H
PT

L.C.

AL

Matemáticas
PT

13:35-14:25

TARDE

16:30-17:20

17:20-
18:10



  Os  apoios  realizaranse  dentro  da  aula  na  medida do posible  e  iranse axustando

segundo  se  vaian  vendo  os  resultados  e/ou  as  necesidades  destas  alumnas.  En

calquera caso, nas intervencións dentro das aulas tentarase así mesmo prestar axuda

a  aqueloutros/as  alumnos/as  que  polas  súas  dificultades  precisen  de  reforzo

educativo.

METODOLOXÍA XERAL

Evitarase unha metodoloxía protectora do alumno/a, á vez que se baseará en catro

principios básicos:

1. Motivación e reforzo positivo:

- Ofrecendo a axuda necesaria nas tarefas de dificultade que estarán en función das

capacidades do alumno/a.

- Asegurando a comprensión de ordes mediante preguntas.

- Dando información sobre acertos e erros.

- Tendo expectativas axustadas e desenvolvendo a súa autonomía.

- Reforzando todas as realizacións positivas.

- Ensinando a empregar autoinstruccións e a autorreforzarse.

- Partindo dos seus intereses.

2. Mediación na aprendizaxe,  proporcionando axudas didácticas, que se eliminarán

progresivamente en función da consecución de metas por parte do alumno/a.

3. Xeneralización, de modo que o que aprenda se poida aplicar, ó longo do tempo, con

outras persoas e en contextos distintos ó de aprendizaxe.

4. Potenciación das técnicas de titorización e ensinanza cooperativa.

A través das actividades grupais tanto na aula como no patio, o neno se habituará  a

convivir cos demais e a ser aceptado e respectado. Adquirirá patróns de comportamento

óptimos, ademais de ir tomando conciencia da súa persoa e madurando unha correcta

autoestima.  



Partir do concreto: do particular ao xeral, e establecer conclusións. Manexar tamén o

proceso inverso: do xeral ao particular

 Debemos partir sempre da realidade vivida polo alumno/a, por medio de actividades

manipulativas.  Para  moitos  nenos  con  dificultades,  esta  realidade  adoita  chegarlles

deformada  ou  imperfecta.  Avanzaremos  sempre  do  espacio  real  ao  espacio  gráfico.

Aprender facendo e construíndo a realidade.

Métodos  intuitivos.  Comezar  sempre  a  presentación  de  conceptos  de  forma

manipulativa, ata chegar á abstracción. Aprender facendo e construíndo a realidade.

Daremos indicacións sobra a importancia de prestar atención potenciando a busca de

regras mnemotécnicas.

Poñeremos ao alumno en situación de recordar, de forma tranquila e relaxada.

Do pictograma ou imaxe á frase, para chegar a textos sinxelos. Uso de habilidades de

tradución: da linguaxe oral á linguaxe lida.

 Metodoloxía activa e participativa. A través do  xogo ou de experiencias cercanas para

adquirir habilidades psicolingüísticas.

Traballaremos dende diferentes enfoques priorizando en cada programa un método

sobre outro, pero tratando de abarcalos todos.

 Métodos individualizados.-  Atención ás condicións e características peculiares

de cada alumno/a

 Métodos socializados .- Xa dende ben pequeno, é desexable que o neno se

habitúe a convivir cós demais e a ser aceptado e respectado. Adquirirá patróns

de comportamento óptimos, ademais de ir tomando conciencia da súa persoa e

madurando unha correcta autoestima.  

 Métodos  globalizados.-  Moito  alumnado  con  hándicaps  é  máis  propenso  á

parcialización  da  realidade.  De  aí  a  necesidade  de  facilitarlles  unha  visión

conxunta  e  relacionante.  Noutro  sentido  podemos  entende-la  globlalización

como desenvolvemento integral que abrangue tódalas facetas da personalidade

do neno.



  Métodos intuitivos .- Debemos partir  sempre da realidade vivida polo neno.

Para moitos nenos con dificultades, esta realidade adoita chegarlles deformada

ou imperfecta. Avanzaremos sempre do espacio real ó espacio gráfico, e, se é o

caso, a observa-los fenómenos no seu propio corpo e posteriormente no dos

outros.

  Métodos polisensoriais .-  A realidade inmediata debe ser percibida no neno

polo maior número de sentidos posible (vista, oído, olfato, gusto, tacto), para

chegar á intuitividade e aumentar a calidade e fixación das aprendizaxes.

 Métodos activos: Aprender Facendo.-  Este principio cobra maior relevancia no

alumno con NEE que necesita dispoñer dun amplo repertorio de actividades

variadas  e  motivantes,  para  poder  cambiar  de  tarefa  con  certa  frecuencia

debido ós problemas de atención que manifesta.

 Métodos ou enfoques constructivistas .- Desexables sempre que as condicións

sexan  óptimas,  pois  o  alumno con  NEE non  sempre  é  quen  de  establecer

conclusións ou elaborar/construír coñecementos partindo doutros previos.

 Métodos  que  potencien  as  Competencias  Clave  no  Currículo  (traballo  por

proxectos didácticos) .- Para acadar a integración das aprendizaxes de todo tipo

resumidas en: Saber  -  Saber facer  -   Saber ser

ORGANIZACIÓN  DE  ESPAZOS,  TEMPORALIZACIÓN  E

RECURSOS

Este Plan foi deseñado para a súa posta en práctica durante o curso escolar 2018/2019

polo que o seu desenvolvemento terá lugar ao longo dos tres trimestres do presente curso

académico.

A temporalización proposta para acadar os obxectivos do plan de intervención de cada

un dos nenos/as será dun ano académico, con revisións periódicas que determinen a

necesidade de seguir con estas intervencións; o número e a duración das sesións de

traballo establecerase en estreita colaboración co mestre-titor/a e do Orientador,  PT e AL.

Dependendo  da  etioloxía,  as  sesións  poderán  ser  tanto  individuais  coma  grupais.

Ademais a duración das intervencións virá determinada polos progresos do alumnado. O



principio de curso compoñemos o horario que sigue de xeito orientativo, pois está suxeito

ás modificacións que sexan necesarias ó longo do curso.

Tendo en conta os obxectivos, contidos, actividades, liñas de acción prioritarias e a

avaliación deste, establécese a temporalización que segue a continuación:

PRIMEIRO TRIMESTRE:

 Colaboración  co  profesorado  e  coa  orientadora  na  valoración  da  competencia

curricular inicial dos alumnos/as que se incorporan por primeira vez ao centro, e na

elaboración do material adaptado ás características dos alumnos/as. Colaboración

coa orientadora na avaliación psicopedagóxica do alumnado con NEAE.

 Colaboración  co  Xefe  de  Estudos  e  a  orientadora  na elaboración  dos  horarios

destinados á atención dos alumnos/as con NEAE e reforzos educativos.

 Colaboración nas decisións de intervención dos apoios dentro e fóra da aula do

alumnado atendido.

 Colaboración coa CCP na elaboración do plan de actuación para os alumnos con

NEAE.

 Intervención directa co alumnado que o requira.

SEGUNDO TRIMESTRE:

 Colaboración cos titores e coa orientadora na análise dos resultados obtidos polo

alumnado que nos atendemos na primeira avaliación, seguimento do proceso de

aprendizaxe  de  cada  alumno  e  modificación  dos  aspectos  que  consideramos

oportunos na programación.

 Colaboración  co  Xefe  de  Estudos  e  a  orientadora  na  análise  dos  horarios

destinados á atención dos alumnos/as con NEAE e reforzo educativo e realización

das modificacións pertinentes.

 Desenvolvemento  de certas  actividades planificadas en relación aos programas

educativos levados a cabo.

 Intervención directa co alumnado que o requira.



TERCEIRO TRIMESTRE:

 Colaboración cos titores e coa orientadora na análise dos resultados obtidos polo

alumnado que nos  atendemos na avaliación anterior, seguimento do proceso de

aprendizaxe,  análise  dos  obxectivos  conseguidos,  e  propostas  de  cara  á

intervención do próximo curso.

 Colaboración cos distintos profesores que imparten docencia aos alumnos/as da

aula  de apoio  na planificación  de actividades de reforzo  para  as  vacacións de

verán.

 Participación nas sesións de avaliación e achega daqueles aspectos significativos

a  ter  en  conta  de  cara  á  decisión  de  promoción,  tendo  en  conta  os  criterios

establecidos na lexislación vixente.

 Intervención directa co alumnado que o requira.

Dos recursos humanos e organizativos cos que conta o centro, podemos sinalar os

seguintes :

Internos ao centro :

-  Órganos  de  Goberno:  Unipersoias  (Director,  Xefe  de  estudos  e  Secretario)  e

colexiados (Consello escolar e claustro de profesores/as).

-  Órganos  de  coordinación:  Departamentos  didácticos, CCP, Equipo  de  Actividades

Complementarias e Extraescolares, Equipo de Normalización Lingüística.

Outros: Xefa do Departamento de Orientación, PT e AL.

Por  último,  non  podemos  obviar  o  labor  das  familias,  en  especial  das  familias  de

alumnos con NEAE, xa que a estreita colaboración e participación destes no proceso de

ensino/aprendizaxe influirá positivamente no desenvolvemento integral dos alumnos.

Externos ao centro:

Inspección Educativa, Equipo de Orientación Específico, Consellarías e Delegacións

(Educación,  Familia,  Sanidade.......),  Servizos  Sociais  do  Concello  de  Santiago  e



concellos do lugar de procedencia dos alumnos (Santiago de Compostela,  Boqueixón,

Vedra,  Teo…)  Centro  de  Formación  e  Recursos  (CEFORE),  Centro  Sociocultural   e

Centro  de  Saúde  de  Vite,  Asociacións  diversas  subvencionadas  por  diferentes

Concellerías e/ou Concello de Santiago que traballan cos nosos alumnos, ...

O traballo en equipo é imprescindible para o logro dos obxectivos propostos. Para isto,

levaranse a cabo reunión periódicas do propio D.O. Traballarase conxuntamente con todo

o profesorado do centro, persoal Directivo, especialista de Pedagoxía Terapéutica (PT),

especialista  de  Audición  e  Linguaxe  (AL),  Orientador  do  Centro,  familias  e  o  propio

alumnado.

     Respecto aos recursos espaciais: para a intervención directa deste alumhado tan só

se conta  cunha aula  de  reforzo  (destinada as  funcións  de  aula  de  PT)  para  as  tres

especialistas  polo  que  resulta  canto  menos  difícil  desenvolver  a  labor  de  atención

individualizada.  Sería  preciso,  canto menos,  un espazo acondicionado e cos recursos

necesarios para realizar a intervención de Audición e Linguaxe.

Os recursos materiais deben elixirse en función dos contidos e as características do

alumnado. Os recursos a utilizar serán comúns a todos os centros: mobiliario axeitado e

diverso  material  funxible,  tendo  en  conta  as  axudas  técnicas  para  a  participación  do

alumno no proceso de ensinanzas/ aprendizaxe, así como a súa mellora nas actividades

da vida diaria.

É importante resaltar, que non é necesario dispoñer de todos os recursos que ofrece o

mercado,  senón que con calquera  material  de  desfeito  poderemos elaborar  recursos,

mesmo  máis  axeitados  que  outros  máis  complexos:  atendendo  á  normalización  de

servizos, promoverase o uso de material ordinario e se este é insuficiente ou inadecuado,

poderase utilizar material adaptado e/ou específico.

Destacar que dado que este é o primeiro curso no cal se conta con especialista de AL,

o centro carece de material específico.

Algúns dos recursos materiais máis usados polo profesorado de apoio son:

 Normativa Legal (citada na programación Xeral do DO.).

 Documentos de centro: PEC,PAD,PAT,PXA......

 Infraestruturas de acceso ao Centro e dependencias.



 Recursos didácticos materiais: lousas, lapis, folios....

 Recursos didácticos: libros de texto, fichas, dicionarios, artigos de prensa.....

 Recursos didácticos audiovisuais: fixos (fotos, pósters, taboleiros), proxectados 

(retroproxector), audiovisuais (TV, DVD, gravacións....) e medios informáticos: 

ordenador, impresoras, escáneres, sistemas multimedia, pantalla táctil, programas 

educativos, Internet....

Recursos organizativos  : de acordo coa organización do centro debemos ter en conta

a relación da PT e da AL cos restantes membros da comunidade educativa:

Co profesor de cada área e co titor:

 Observación sistemática no medio natural co obxecto de identificar as necesidades

educativas especiais.

 Colaboración na realización das adaptacións curriculares individualizadas.

 Orientación en relación ás adaptacións metodolóxicas e organizativas da aula

 A elaboración de materiais específicos para o proceso de ensino e aprendizaxe.

 A avaliación e promoción dos alumnos.

Cos alumnos:

 Colaborar na identificación das súas necesidades.

 Ofrecer ao alumno/a reforzo pedagóxico.

 Realizar un seguimento do seu proceso educativo e participar na avaliación do

alumno.

 Favorecer a súa integración ao grupo e a súa participación na vida escolar.

Cos Pais:

 Colaborar  xunto  co  titor  en  establecer  as  canles  que  permitan  que  o  proceso

educativo teña continuidade entre o centro e a familia.



 Recoller información, impulsar a participación da familia no proceso educativo do

seu fillo e orientalo no uso de recursos e servizos do entorno.

COORDINACIÓN/COMUNICACIÓN COAS TITORÍAS, DEPARTAMENTO

DE ORIENTACIÓN E RELACIÓN COAS FAMILIAS

A coordinación  entre  os  membros  do  Departamento  de  Orientación,  mestres/as  e

demais persoas do ámbito educativo que interveñan co alumnado que reciben atención da

AL e a PT do centro é esencial para mellorar entre todos as dificultades da aprendizaxe,

así como potenciar a acción reeducativa da linguaxe.

Por este motivo se levarán a cabo reunións quincenais no DO no que se tratará o

seguimento do alumnado obxecto das nosas intervencións.

A  intervención  coas  familias  dirixirase  a  orientar  e  aconsellar  sobre  pautas  que

modifiquen as condicións desfavorables como a sobreprotección, a falta de estimulación

ou  as  expectativas  inadecuadas.  Ofrecémoslle  axuda  para  potenciar  as  interaccións

comunicativas  na  casa  e  para  que  ofrezan  modelos  correctos  que  imitar  á  vez  que

reforzan a linguaxe normalizada.  



AVALIACIÓN

O  Decreto  86/2015  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da

educación secundaria  obrigatoria  na Comunidade Autónoma de Galicia,  dispón

que  a  avaliación  dos  procesos  de  aprendizaxe  do  alumnado  será  continua,

formativa e integradora de todas as áreas e terá en conta o progreso do alumnado

no conxunto das áreas.

 Haberá un primeiro momento (avaliación inicial) que nos proporcionará datos

das competencias do alumnado, así como das condicións materiais e persoais

coas que conta para iniciar o proceso de aprendizaxe; unha avaliación continua

que se concretaría no seguimento individualizado día a día, seguimento trimestral

do programa deseñado (por medio da observación, ficha de seguimento, diario de

aula , etc.) así como na avaliación final (obtendo datos por medio de follas de

seguimento, rexistros, etc);esta avaliación realizarase xunto coas titorías e estará

rexistrado nun informe final.

 Avaliarase o nivel alcanzado no proceso de comunicación, a motivación cara as

aprendizaxes, os hábitos, estratexias e autonomía para aprender, as interaccións

que establecen cos iguais e cos adultos e os aspectos máis relacionados coas

necesidades máis específicas de cada alumno e cada alumna.

A avaliación desta programación será:

 Periódica: inicial, trimestral e final, nas datas establecidas oficialmente no

centro.

 Continua:  é  especialmente  importante  unha  avaliación  continua  e

retrospectiva. A intervención debe ir axustándose ás necesidades e aos

avances dos alumnos, introducindo as modificacións precisas para facilitar

os seu traballo.

 Global:  neste sentido refírome non só a que a avaliación teña en conta

27



todos os aspectos da programación, senón, especialmente, a que teña en

conta á totalidade dos procesos e interaccións, con especial consideración

á interacción profesor especialista-profesor de pedagoxía terapéutica e, por

suposto, profesor-alumno.

     Para levar a cabo a avaliación inicial poden utilizarse diversos instrumentos

e/ou procedementos:

 Reunións conxuntas do profesorado para contrastar opinións.

 Información  recollida  a  través  de  entrevistas,  cuestionarios,  conversa

espontánea...

 Observación directa e indirecta

 Revisión de materiais escolares elaborados para cada caso...

     Estas  medidas deben estar  ligadas ao proceso educativo,  aínda que hai

momentos especialmente indicados ao inicio do curso para coñecer cal é o punto

de partida con respecto á situación na que se atopa o alumnado e para abordar

así, as novas aprendizaxes de maneira significativa.

     Dita avaliación se levará a cabo en setembro, nas dúas primeiras semanas do

curso escolar ou no momento da incorporación na aula de apoio durante o curso

escolar.

     Dado que a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos a súa

vez terán que ser variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes

procedementos de avaliación:

 A observación sistemática de comportamentos.

 Entrevistas.

 O traballo diario.
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 Probas  elaboradas  como  síntese  dos  contidos  máis  significativos

traballados no proceso de ensinanza aprendizaxe.

 Cuestionarios orais e escritos.

     A avaliación do alumnado suxeito a medidas ordinarias de apoio ou de

reforzo educativo será continua e coordinada entre o profesorado implicados e o

DO. E a avaliación do alumnado suxeito a medidas extraordinarias de apoio

A.C.S., estará suxeita aos criterios de avaliación contemplados na súa propia

ACI.

     A avaliación final, será unha reflexión do nivel de execución dos obxectivos

acadados  ou  non  acadados  e,  en  función  dos  mesmos,  modificarase  a

programación de cara ao vindeiro curso.    

     A avaliación da programación de Pedagoxía Terapeútica e de Audición e

Linguaxe e a súa contribución ao proceso de ensino-aprendizaxe será trimestral.

En  función  dos  resultados  introduciranse  os  cambios  e  modificacións  que  se

consideren necesarios.

     Avaliaranse  os  procesos  de  ensino-aprendizaxe  e  a  práctica  docente  en

relación co logro dos obxectivos e competencias do currículo. Esta avaliación terá

tamén un carácter continuo e formativo e terá como referencia:

 A organización da aula.

 O  aproveitamento  dos  recursos  empregados:  grado  de  motivación  do

alumnado.

 A relación entre profesora e alumnado.

 A convivencia entre alumnado.

 Grado  de  consecución  dos  obxectivos  marcados  nas  diferentes

planificacións.

 Interese do alumnado polas actividades deseñadas.

 Actividades nas que o alumnado non participou.

 Grado  de  eficacia  da  metodoloxía  empregada  á  hora  de  traballar  co
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alumnado.

 Grado de xeralización das novas aprendizaxes a diferentes contextos.

 Dificultades atopadas co manexo de materiais.

 Actividades que foron máis satisfactorias para o alumnado.

 As sesións de traballo: o número semanal e o tempo empregado para

cada sesión .

     A avaliación final, será unha reflexión do  nivel de execución dos obxectivos

acadados  ou  non  acadados  e,  en  función  dos  mesmos,  modificarase  a

programación de cara ao vindeiro curso.    
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