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INTERVENCIÓN EDUCATIVA CO ALUMNADO TDA-H 

Referentes legais :  

Protocolo de consenso sobre alumnado TDA-H nos ámbitos educativo e sanitario. 
Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo. 

ORGANIZACIÓN DE CENTRO E AULA 

PLAN  DE ACCIÓN TITORIAL PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Normas de convivencia consensuadas - Reforzo Educativo 

- Na aula co titor/a, nas 3 primeiras 
sesións de titoría 

- Desdobres 

- Adestramento en Auto-instrucións - A.C.I.S 

- Adestramento no uso da axenda escolar  

- Entrevistas regulares profesorado-
familias 

 

- Adestramento nas técnicas de estudo  

METODOLOXÍA NA AULA 

LOCALIZACIÓN DO ALUMNADO TDA-H 

 Nas mesas próximas ao profesorado e con compañeiros/as que lles sirvan de 
modelo de tranquilidade. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

• Alternar actividades teóricas con traballo práctico 

• Asegurarse de que entenden a explicación previa á realización da tarefa 

• Supervisar frecuentemente 

• Utilizar apoios visuais sempre que sexa posible 

TITORÍA ENTRE IGUAIS 

 O/A alumno/a como profesor/a, e intercambio de roles na seguinte situación de 
aprendizaxe (en moitas ocasións, ós/ás alumnos/as preocúpalles máis o que pensan os 
seus compañeiros deles que o que pensa o/a profesor/a). 

TAREFAS E DEBERES 

• Reducir e fragmentar actividades 

• Non sobrecargar de tarefas para a casa. 

ESTRATEXIAS EXPOSITIVAS 

• Antes de empezar, asegurarse de que atende 

• Permanecer cerca e manter o contacto visual. 
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• Focalizar a atención nos conceptos “clave” 

• Presentar a idea principal explicitamente ao principio da explicación 

• Implicalos, promovendo a súa participación con preguntas sinxelas. 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS 

• Utilizar diferentes formas e instrumentos de  avaliación 

• Exames escritos curtos e con preguntas breves, pechadas, claras e con 
vocabulario sinxelo. 

• Complementar os exames escritos de forma oral, se se considera que están 
incompletos e o/a alumno/a pode saber máis. 

• Deixar  máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividíndoas en 

dúas sesións, e ser flexibles na súa duración. 

• Presentar escrito o texto dos exames, salientando en negriña as partes máis 
importantes de cada cuestión e diferenciar ben cada tarefa. 

• Deixar suficiente espazo entre preguntas e supervisar a súa comprensión. 

• Pedir que revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 

ESTRATEXIAS PARA… 

MOTIVACIÓN E AUTOESTIMA 

• Propoñer retos 

• Promover o traballo cooperativo 

• Dar sentido de pertenza ao grupo 

• Promover a autonomía 

FOCALIZACIÓN DA ATENCIÓN NAS TAREFAS 

• Favorecer o uso das Auto- instrucións 

• Dosificar o traballo 

• Favorecer a externalización das ideas (percibilas visualmente: esquemas e 
resumos) 

CONTROL DA CONDUTA 

• O reforzo positivo de condutas axeitadas incrementa ditas condutas 

• Evitar recriminacións verbais, corrixir en privado e felicitar en público 

• Ignorar os comportamentos de chamadas de atención que non son moi 
molestos 

• Permitir momentos de descanso, como levantarse, borrar o encerado, repartir 
cadernos... 

• Establecer consignas non verbais co alumnado para advertilo do 
incumprimento dalgunha norma. 

• Evitar a acusación, ridiculización, etiquetaxe moral. Cualificar a súa conduta, 
non a el ou ela como persoa. 


