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Vivimos un momento moi complexo para todos os estamentos do sistema 
educativo que nos obriga a cambiar e reformularnos as nosas metodoloxías e 
procedementos docentes no proceso de ensino-aprendizaxe.


TODOS (alumnado, profesorado e familias) convertémonos, dun día para outro, 
en aprendices a través dos medios tecnolóxicos e virtuais. 


A actual situación de crise causada polo Coronavirus está a provocar que unha 
gran parte do alumnado estea a ter graves dificultades para acceder e traballar 
co material que os docentes lles envían para continuar con esta especial e única 
“modalidade de escolarización”. Se poñemos o foco no alumnado con algún 
tipo de dificultade (de aprendizaxe, emocional, de relación, familiar, 
económica…) o problema agudízase moito máis.


Ademais, gran parte do profesorado pode sentir a presión (de seu e da 
incerteza do que ordenen desde a Consellería/Ministerio) de ter que enviar unha 
cantidade determinada de tarefas. Desde esta perspectiva, sería importante 
lanzar unha mensaxe de calma ao profesorado.
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A coordinación entre o profesorado así como o feedback do alumnado nas 
clases está creando situacións nas que, malia a boa vontade do profesorado, o 
alumnado síntese soprepasado pola cantidade de temas e tarefas ás que ten 
que enfrontarse con pouca máis axuda que un ordenador e a información que 
este lle ofreza.


Cando estabamos nas clases, e lle poñiamos deberes ao alumnado, elxs 
mesmos xa nos dicían se tiñan máis tarefas doutras materias ou non. Agora non 
o sabemos e podemos pecar de querer ofrecer tanta información e actividades 
de afianzamento que os saturemos. Pensemos que o alumnado, nunha 
situación excepcional e de emerxencia como a que vivimos, está 
emocionalmente máis inestable e con maiores dificultades evidentes no seu 
proceso de aprendizaxe.
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Neste documento, gustaríanos compartir con todos vós unha achega para que, 
entre todxs, rompamos as barreiras, neste caso curriculares e dixitais, que o 
alumnado pode atopar na casa.


É necesario entender que non temos que enviar gran cantidade de tarefas, 
senón tarefas de calidade.




Deseños de tarefas Accesibles: Consellos para docentes 

Propoñemos aquí algunhas ideas para que as tarefas que os docentes enviamos 
ao noso alumnado teña unha maior dose de accesibilidade e así podamos 
romper as barreiras dixitais e curriculares que esta nova situación está a 
expornos.


 (Ver o punto Pack DUA do genial.ly)) 

E xa que o facemos deberiamos pensar que para o alumnado que xa tiña 
problemas cando o profesorx-guía e apoio estaban á súa disposición, 
agora, con este novo formato de ensino-aprendizaxe, as dificultades 
están a acrecentarse.

https://view.genial.ly/5e87540159ee3c0df4071118
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1.- Acompaña o material estandarizado, documentos, libro de 
texto, etc., cun Resumo Práctico da idea esencial. Pode ser un 
pequeno texto, pode ser un mapa conceptual.


2.- Envía os teus documentos en formatos accesibles. Nos envíos 
d e d o c u m e n t o s , x e r a l m e n t e a d o i t a m o s u s a r o 
formato .pdf, .docx, .odt… Cando enviamos documentos en pdf é 
posible que o documento sexa unha “foto” do documento, co que o 

computador o interpreta como imaxe polo que o alumnado que o 
requira non poderá manipular o texto, pasarlle un  sintetizador de voz 

(baixa visión, alumnado con dificultades en lectoescritura, TDA-H…), ou facerlle 
un resumo ou curta/pega. É fácil sabelo só con tentar seleccionar o texto: se 
non podes é porque é unha imaxe. Busca unha alternativa.




3.- Envía a información preferentemente con ligazóns web. Para o 
noso alumnado de Secundaria e Bacharelato é de moita axuda que se 
acompañe cunha ligazón. Isto ocorre porque actualmente, os 
navegadores ofrecen unha gran cantidade de solucións de 

accesibilidade só cun clic (traductores, edición da información,…).


4.- Se usas blogue cos teus alumnos ten en conta estes 
consellos de accesibilidade para blogueiros:

- Cando engadas unha imaxe explícaa no cadro de Texto 
Alternativo. 

- Reduce a cantidade de información textual e de ligazóns.


- Elixe que as ligazóns se abran na mesma páxina. Se se abren en pestanas 
diferentes algúns alumnos/as terán problemas para volver á páxina na que 
estaban (o alumnado con TDA/TDAH, por exemplo). Dá indicacións para que 
usen a opción “volver atrás” no seu navegador.


5.- Se usas plataformas dixitais de Editoriais:

- Ofrece alternativas cando creas que a actividade proposta será de 
difícil resolución (barreiras técnicas ou curriculares). Sobre todo nas 
actividades de autoencher.


- Algúns libros de edixgal, por exemplo, teñen unhas leccións/temas 
moi longos nos que o alumnado se pode perder: dádelle instruccións 
concretas para que teñan a ruta de como chegar á actividade/tema e que 
partes concretas se espera que fagan. 


- Acompañar as partes teóricas con esquemas feitos por nós segundo o que 
queiramos que o alumnado traballe, facilita a comprensión e posterior 
aprendizaxe.
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6.- Nos teus deseños de tarefas ofrece varias alternativas. Evita o 
modelo único de exercicio para todos. Dentro dun tema, unidade, 
contido, podes ofrecer variantes para que o alumno poida atopar 

información máis detallada ou menos complexa, máis visual ou máis 
escrita, máis espacial ou máis lineal… Non te quedes nun modelo único 

que responda só a un perfil concreto de aprendiz. Este é un momento 
único para que o noso alumnado se auto-regule. Poida que nos sorprendamos 
cando aprendan segundo os seus potenciais e ritmos propios. Expón unha 
proposta de actividades multinivel (diferentes complexidades) e para iso reduce 
a cantidade de actividades repetitivas -exercicios-.


OLLO: É importante que deixes moi claro ao alumnado e, no seu caso, ás 
familias, que é o que esperamos deles en cada tarefa proposta. Para iso 
propoñémosche que en cada tarefa achegues unha rúbrica cunha linguaxe 
comprensible para todos (non usar estándares ou criterios normativos), algún 
organizador gráfico para que se axuden á hora de realizala, e unha guía de 
pasos ou  autoinstruccións que  secuencien os pasos das tarefas propostas. 
(Ver o punto Pack DUA do genial.ly)) 

Consellos segundo o Deseño Universal para a Aprendizaxe baseado no texto de An-
tonio Márquez "Tareas accesibles y tecnológicas en tiempos de COVID"

https://view.genial.ly/5e87540159ee3c0df4071118
https://cedec.intef.es/tareas-accesibles-y-tecnologicas-en-tiempos-de-covid/?fbclid=IwAR2FZ4KUDQtk5ftgdaofkeQkptao_pjTny7TMuSHhtGMtHFrJmqlWPKltos

