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ANEXO I: PROGRAMACIÓN DA AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 
 

Desde o Departamento de Orientación consideramos o confinamento como unha verdadeira oportunidade para poder traballar aspectos que 

por diversas razóns non se poden traballar profundamente ao longo dun curso escolar. 

Como ben sabedes, o alumnado con dificultades de aprendizaxe, precisa dunha atención especializada baseada nas características propias destas 

dificultades. 

Moitas veces vemos que os nosos alumnos teñen serias dificultades na comprensión e expresión verbal e escrita, no razoamento matemático, 

na resolución de problemas,... é dicir nas aprendizaxes instrumentais básicas, que son a base das outras aprendizaxes. 

Por todo isto, pensamos que agora máis que nunca deberiamos poñer todos os nosos esforzos en tratar de traballar estes aspectos que moitas 

veces esquecemos pola natureza mesma do curriculum, que nos obriga a avanzar e avanzar contidos, sen pararnos na propia natureza das 

aprendizaxes. 

A atención, percepción, memoria e razoamento son a base dos procesos executivos básicos e é aquí onde radica toda aprendizaxe. Porén as 

mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica poderían traballar estes aspectos co alumnado de PT, e este traballo podería ser extensible a 

moitos outros alumnos que presentan dificultades. 

Teriamos que artellar un xeito para poder coordinarnos todos, xa que isto implicaría por suposto non avanzar materia, aunar materias e traballar 

de xeito conxunto. 

Sería inviable que cada un de nós lles puxese actividades propias da materia e a maiores as actividades propias para traballar os aspectos básicos... 
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DATOS DA/DO ALUMNA/O: 

Alumno/a  

Ano académico  

Curso  

Mestra de PT  

Titor/a  

MAD (Tipo de apoio 
realizado) 

RE ou ACS 

Materias e sesións    

Metodoloxía e Materiais  

Avaliación 

Curriculum ESO ou AC 
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HABILIDADES ESPECÍFICAS A REFORZAR 

APOIO SOLICITADO NO TRIMESTRE 1 
2 
3 

APOIO RECIBIDO NO TRIMESTRE 1 
2 
3 

 
 
HABILIDADES (actividades base realizadas) 
 
 
 

AVALIACIÓN 
IN: insuficiente 
EP: en proceso 
C: conseguido 

A alumno/a é capaz de: 
 

            IN / EP / C 

ÁREA COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICA 
 

 

COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA  

Lectura fluída adecuada (velocidade, entoación, pausas,...)  

Lectura comprensiva de textos: resume o texto, capta as ideas máis 
importantes e responde ás preguntas formuladas. 

 

Lectura fluída e comprensiva adecuada (velocidade, entoación, 
pausas)Reprodución con corrección, textos e ditados 

 

Composición de textos sinxelos de forma creativa, ordenada e clara a partir 
de diferentes estímulos (diálogos, cartas, notas, contos, descrición , 
narracións..) 

 

Escritura correcta, cunha grafía axeitada (orde limpeza, trazo,..) 
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Escritura correcta, cunha ortografía axeitada (regras ortográficas, 
acentuación, signos de puntuación,...) 

 

Recoñecemento e emprego axeitadado das categorías gramaticais básicas 
do seu nivel, pola súa función (substantivos, verbos, adxectivos, 
sinónimos...) 
 

  

COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL  

Comprensión oral axeitada (resume o texto, capta as ideas máis 
importantes e responde ás preguntas formuladas) 

 

Composición de textos orais sinxelos de forma creativa, ordenada e clara a 
partir de diferentes estímulos (diálogos, cartas, notas, contos, descricións , 
narracións..) 

 

ÁREA DE RAZOAMENTO MATEMÁTICO 

 

 

Realización das operacións básicas nos diferentes contextos.   

Manexo do cálculo mental   

Coñecemento das táboas de multiplicar   

Manexo do diñeiro en diferentes contextos   

Razoamento e abstracción matemática   

Resolución de problemas   

FUNCIÓNS EXECUTIVAS (Habilidades mentais de atención, 

percepción razoamento e memoria) 

  

 
-ATENCIÓN: Obtén información relevante según o solicitado na instrución 
da tarefa 
-ATENCIÓN: Permanece un tempo continuado realizando a tarefa sen 
interrupción (persistencia) 
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-ATENCIÓN: Codifica e retén imaxes visuais, palabras e aumenta o 
recordo a corto prazo 
-ATENCIÓN: concentración nas tarefas 
-ATENCIÓN: Xeneraliza as habilidades ós contidos curriculares 
 

 -PERCEPCIÓN (auditiva e visual (gnosias) 
 

  

-MEMORIA de traballo ante a realización das actividades 
-MEMORIA Auditiva 
-MEMORIA Eidética (Reproduce con detalle) 
-MEMORIA Visual 
 

  

-Planificación (pensamento para elaborar un argumento) 
 

  

-Secuenciación de pasos para a realización dunha tarefa 
 

  

-Habilidades-Inferencias pragmáticas 
 

  

-Flexibilidade (actuación fronte unha situación cambiante) 
 

  

 
-Monitorización ( avaliar a actuación nunha tarefa antes de chegar ó final e 
corrixila si hai erros) 

  

 
-Inhibición ( Interromper unha conduta automatizada) 
 

  

 -Orientación e secuenciación espazo-temporal. 
 -Discriminación de conceptos básicos temporais, espaciais, cuantitativos, 
de cualidades,... 
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ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

  

-Técnicas de estudio 
 

  

-Hábitos de traballo 
 

  

-Aprendizaxe autónomo 
 

  

-Fixar metas 
-Revisión presentación de traballos 
 

  

-Capacidade de elixir, de decidir, ter criterio - autoavaliarse -Hábitos de 
autonomía persoal ,iniciativa e seguridade á hora de traballar 
 

  

-Autoconcepto e autoestima 
 

  

-Tolerancia á frustración 
 

  

- Asertividade - Empatía -Autocontrol 
 

  

HABILIDADES SOCIAIS: 
- Relación cos iguais (interacción-participación) 
- Relación con adultos (convivencia-colaboración) 
-Habilidades de relación social 
-Normas-valores 
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VALORACIÓN XERAL DOS RESULTADOS: PROCESO DE ENSINANZA APRENDIZAXE: 
 

 
 
Actitudes e hábitos 

• Actitude xeral: Positiva • Axeitada • Negativa 

INTERESE:  B           CONDUTA:       B          ATENCIÓN: B 

(M: mal, R: regular, B: ben, MB: moi ben ) 

 
 
 
 
 
 
 
Traballo na aula de PT 

Nivel de Atención e Motivación: 
• alto • medio • baixo 

grado de comprensión e xeneralización: 
• alto • medio • baixo 

Nivel de retención ou memorización : 
• alto • medio • bajo 

Segue o desarrollo habitual das clase-grupo ordinaria 
• sí • á veces • no 

realiza a maioría das actividades comúns. • sí • á veces • no 

 

ritmo de execución: 
• alto • medio • baixo 

nivel ou grado de independencia: 
• alto • medio • baixo 

Realiza os deberes : • sí • á veces • no 

Estudia habitualmente: • sí • á veces • no 

Relacións co grupo: • normales.(Ten amigos, está integrada, relacionase adecuadamente). 

 
OBSERVACIÓNS 

 

 
PROPOSTAS DE 
MELLORA 

 

 


