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1. INTRODUCCIÓN

Esta programación de aula é un documento de planificación educativa que constituye un 

conxunto de medidas de atención a diversidade planificadas en base a un análise das 

necesidades e articuladas cos distintos documentos de planificación do centro. Está 

elaborada tendo en conta as finalidades educativas do Centro, é unha concreción das 

medidas contempladas no Plan de Atención a Diversidade, que forma parte do Proxecto 

Curricular.

Tal e como define o noso actual Sistema Educativo, a escola COMPRENSIVA E 

INCLUSIVA, ABERTA  A  DIVERSIDADE, caracterizase por establecer unhas ensinanzas 

obrigatorias para todos os alumnos de 6 a 16 anos, propoñendo obxectivos comúns para 

todos os alumnos e unha configuración flexible que se adapte aos diferentes contextos 

sociais, económicos, culturais…, así como ás distintas capacidades intelectuais, 

psíquicas, sensoriais e motóricas dos individuos.  Esta diversidade que atopamos a pe de 

rúa, no ámbito educativo dará lugar a  unhas necesidades educativas especiais (NEE) ; 

dependendo do grao de éstas ,destinaránse os recursos tanto personais como materiais, 

postos a disposición do Sistema Educativo para dar unha resposta axeitadas as mesmas. 

De entre os recursos persoais , destacamos ao mestre especialista en pedagoxía 

terapéutica, punto de referencia para atención ás NEE dende o centro ordinario.
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 2. CONTEXTO

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural,  no lugar da Salgueira,

parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou a súa actividade

en novembro de 1980 como instituto de Formación Profesional. En 1989 fundiuse baixo a

denominación actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu carón.

A oferta  educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-

Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio

(Xestión  Administrativa  e  Electromecánica  de  Vehículos)  e  Superior  (Administración  e

Finanzas),  a  Formación  Profesional  Básica  (Mantemento  de  Vehículos  e  servizos

Administrativos) até a ensinanza de adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos

e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa).

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar

o 1º curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No

primeiro grupo atópase alumnado de 1º de ESO, que provén maioritariamente dos tres

centros  adscritos  de  Primaria,  (Vilalonga,  Nantes  e  Noalla),  mentres  que  en  1º  de

Bacharelato a procedencia é do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do IES de

Meaño e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha

parte do alumnado tamén é  do propio  Centro e o resto ten  distinta  orixe:  Sanxenxo,

Meaño,  O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, Bacharelato e

Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que ocasionalmente se suma

algún outro que cambia de centro por diversos motivos.

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na

falta de esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades económicas

máis influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de servizos no turismo. 
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Deste xeito, a ligazón do alumnado a estas actividades reduce, ao longo do curso e

sobre 

todo na convocatoria  extraordinaria  de setembro,  o  seu rendemento académico como

resultado da importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta

 social.  Esta dificultade faise máis patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de 

Bacharelato  porque  este  alumnado  amosa  problemas  de  aprendizaxe  por  non  ter

desenvoltas  as  habilidades  necesarias  para  o  estudo  dado  que  lles  custa  traballo

aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos de indisciplina tenden

a  reducirse  nos  últimos  anos  e  están  localizados  case  exclusivamente  nos  primeiros

cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e FPB).

A aula de apoio do IES de Vilalonga está formada por alumnos do 1º ciclo da ESO ( 1º e

2º) .
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3. CARACTERÍSTICAS DOS ALUMNOS.

 Tras revisar os informes do curso pasado, neste  curso 2020 -21 serán atendidos   doce

alumnos dos que:  Catro   alumnos teñen  A.C.S. ( Tres  de  1º de  ESO  e  unha  de  2º de

ESO).  Algúns dos  alumnos que proceden dos centros adcriptos  e que se incorporaron

neste  curso  ao   noso  IES  nos  seus   infornes   veñen   reflexadas   algunhas  das

necesidades que presentan: Un  alumno  con  TEA (de  alto  rendimento ) , unha  alumna

con  dislexia  o resto  dos  alumnos con informes  da P.T.  e  A.L. presentan  a  maioría

dificultades de aprendizaxe  reflexados nos seus informes  e  contemplan  a necesidade

de recibir medidas de apoio , xa que  algúns  non acadaron os obxectivos da EP. 

Os  alumnos   que precisen medidas de apoio incorporaranse  á aula de apoio despois

dos resultados obtidos na avaliación inicial así como ao longo do curso a medida que

vaian xurdindo  as  necesidades de apoio educativo nos alumnos,  iranse incorporando

novos alumnos  para  recibir  reforzo  educativo   por  parte  da P.T.

O  apoio para  estos  alumnos  que  presentan dificultades  de aprendizaxe  será  dentro

da aula  ordinaria   nos cursos de 1º e 2º da ESO, sempre que sexa   posible  este  curso

porque  debido a situación sanitaria  na  que  hai  que  gardar  a distancia  de  seguridade

establecida polo protocolo  do  COVID-19  e en  moitas  aulas  non  se pode, polo  que  as

medidas de  apoio  a  estos  alumnos será  dentro  da  aula  de  PT.  En  caso de  que  se

poida  volverase  a  restablecer a  medida  de  apoio  dentro da  aula  ordinaria, xa que é

unha  medida que ten  a   finalidade de poder axudar a máis alumnos que presentan

algunhas  dificultades puntuais  e  que  así  poidan  levar a cabo o currículo de forma

ordinaria e só con  un reforzo educativo.

Os catro   alumnos que   debido  ao  seu desfase curricular significatico e   as  grandes

dificultades de aprendizaxe,   teñen  unha ACS  nas áreas  instrumentais, recibirán  parte

do   apoio   na  aula  de P.T.  .  Os alumnos de  2º de  ESO, que  xa tiveron reforzo no 
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curso anterior seguirán  coas medidas  de apoio  establecidas  para  este  curso debido  a

situación sanitaria  do  COVID 19 xa que  o  curso  pasado o  apoio  na  aula rematou  na

segunda   avaliación.  Polo  que  este   curso   no  primeiro   trimestre  será   necesario

establecer un programa de reforzo cos estándares establecidos no terceiro trimestre do

curso pasado que quedaron sin avaliar.

Os   demáis  alumnos   novos   no centro e  que nos seus informes veña reflexado que

reciban medidas de apoio para poder superar as súas dificultades de aprendizaxe.iránse

incorporando despois dos  resultados da  avaliación inicial.

En xeral pódese dicir que as maiores dificultades con que tropezan nas súas tarefas de

aprendizaxe son  a linguaxe e   procesamento da información. Ë dicir, presentan déficit en

expresión e comprensión  oral  e escrita e en cuestións de razoamento e pensamento

abstracto  .Como consecuencia, fracasan na maior parte das asignaturas , apreciando

nalgúns casos pouca motivación e interese pola  vida escolar .

Presentan unha gran pobreza na súa linguaxe (tanto no plano comprensivo como no 

expresivo), de vocabulario , mala estructuración nas frases, omisións e sustitucións de 

elementos da oración , etc.

Os alumnos da aula de apoio pertencen ao:

➢ 1º ciclo da ESO . 1º ESO : Tres  alumnos    con  A.C.S.  , un  alumno con TEA (alto 

rendimento , unha  alumna  con dislexia  diagnosticada e varios alumnos con 

múltiples dificultades de aprendizaxe .

2º ESO : unha  alumna  con  A.C.S. , un  alumno  con  TDAH e  varios  alumnos 

que  presentan  dificultades de  aprendizaxe  nas  áreas  instrumentais que  no  

curso anterior  xa  tiveron medidas  de apoio. 
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4. ORGANIZACIÓN DA RESPOSTA EDUCATIVA

As sesións de apoio están organizadas  en función das necesidades que presentan os

alumnos.  Para estos alumnos que teñen  A.C.S.  as  sesións semanais están repartidas 

entre as áreas instrumentais de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas e os 

apoios relizaranse, na aula de Pedagoxía Terapéutica . O  resto  dos  alumnos  que non 

teñan  A.C. os  apoios   estableceranse   na  aula  ordinaria  sempre  que  se poidan  levar

a  cabo gardando a distancia de seguridade  en caso  contrario  incorporaranse  a  aula  

de apoio.

Unha vez incorporados a aula de pedagoxía terapéutica os alumnos realizan unha 

evaluación inicial para saber cal é o seu nivel curricular. 

Os instrumentos para a realización da avaliación inicial serán fichas de observación e a 

realización de probas orais e escritas que analizarán os seguintes aspectos:

• Lingua oral

• Lingua escrita

• Conceptos matemáticos

• Conceptos xerais

• Atención -Memoria

● Nas áreas das linguas

Os resultados da avaliación inicial , indicaron uns niveis curriculares bastante inferiores 

aos esperados, en canto a velocidade lectora,  a  comprensión lectora, expresión escrita 

cando se trata de textos cortos e sinxelos algúns non teñen dificultades, pero cando a súa

extensión aumenta tamén o fan as dificultades , pero sen dúbida as maiores dificuldes 

encontradas en ambos grupos foron na expresión oral e escrita debido en gran medida a 

falta de vocabulario .
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● Área de Matemáticas

Case todos os alumnos presentan grandes dificultades na resolución de problemas, a 

moitos deles resultalles complicado resolver problemas cunha única operación. En moitos 

casos esta dificultade deriva da falta de comprensión lectora, que lles leva a non entender

o que o problema plantexa.

Todo isto  levoume a tomar a decisión de dividir o tempo asignado . Na  metade das 

sesión  traballarán os aspectos antes mencionados nos que os alumnos/as presenten 

dificultades e na outra  metade das sesións se adicarán a consecución dos obxectivos e 

contidos plantexados nas áreas das Linguas e na área de Matemáticas, de maneira que 

os  alumnos que asistan á aula de PT non perdan o fío de referencia co seu grupo/clase

aínda que nalgúns casos estos obxectivos e contidos veranse  adaptados a súas 

necesidades establecidas  nas  súa   A.C.I.

No  caso  do  alumno que presenta  TEA (alto rendimento) presenta unha serie de 

dificultades no entorno  escolar, resultantes da súa particular forma de procesar  a 

información e  de outros síntomas presentes  no  trastorno polo  que require  unha serie 

de adaptacións metodolóxicas  e apoios  que lle permitan  adquirir  de forma  máis 

axeitada os  coñecementos impartidos na aula , así  como previr posibles problemas de  

conducta  e mellorar  a súa adaptación social.

Algunhas  orientacións a ter en conta  son: Uso de  axendas  persoais, instruccións 

sinxelas, esturcturadas   e claras,  anticipación da  información, acompañar a información 

con exemplos concretos  , darlle  unha axuda para  que recoñeza  as diferentes situacións

onde pode  empregrar estratexias xa  aprendidas, intercalar  actividades que lle resulten  

motivantes  ou fáciles con outras que non o son para  manter un nivel adecuado de  

motivación,  o máis axeitado é que toda a información  se apoie  de forma visual porque 

lle resultará máis sinxelo  procesala,...

8



Nos  alumnos diagnosticados  de dislexia tamén  hai que ter en  conta  unha  serie de  

adaptacións metodolóxicas e apoios que lle  van a  permitir  adquirir de forma máis 

axeitada  os  contidos  de  aprendizaxe . Algunhas  das adaptacións son: Proporcionarlle  

con  antelación o material  escrito necesario para seguir a clase, debido a que estos 

alumnos teñen dificultades para atender e tomar  notas ao mesmo tempo, asegurarnos de

que entende as tarefas plantexadas, proporcionarlle explicacións orais e escritas clara,  

sinxelas e secuenciadas  en pasos, permitirlle o uso das TICS na aula, utilizar apoios 

visuais , correxir as tarefas de forma individual valorando os seus traballos polo seu 

contido e non por súa forma , darlle tempo necesario para rematar as tarefas, reforzalo 

positivamente , na medida do posible usar a  avaliación oral en lugar da escrita, evitar 

copiar  as preguntas dun exame  e mellor darllas impresas,...
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5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

As necesidades educativas especiais máis frecuentes que foron detectadas nos  

alumnos  que asisten a aula de apoio son:

• Necesidade de desenvolver estratexias  para aumentar e manter a atención.

• Necesidade de mellorar o seu nivel de lecto-escritura.

• Necesidade de mellorar a súa comprensiòn oral e escrita e aumentar o seu 

vocabulario 

• Necesidade de fomentar as relacións sociais no seu entorno social.

• Necesidade de percibir a funcionalidade das aprendizaxes.

• Necesidade de desenvolver a súa seguridade e confianza.

• Necesidade de profundizar no coñecemente básico dos números e operacións.

• Necesidade de desenvolver as habilidades básicas :razoamento, memoria e 

atención.

• Necesidade da utilización de materiais  e recursos de apoio que favorezcan a 

motivación  e o grado de comprensión.

• Necesidade de traballar en situacións grupais estructurados e dirixidos  para 

aprender  e traballar en grupo.

• Necesidade  de  anticipar as  tarefas a realizar na axenda.

• Necesidade de  transmitir  as  instruccións  de  forma clara, concreta e sinxelas.

• Necesidade  de  manexar  o uso  de  recursos  informáticos  (uso de aula virtual, 

correo, google  classroom, videos  de youtube )
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6. OBXECTIVOS XERAIS PROPOSTOS NA AULA DE PT  PARA O CURSO 2020-21

Tendo en conta os obxetivos da Educación Secundaria Obrigatoria  dende a aula de PT

os obxectivos xerais propostos para os alumnos que presentan necesidades específicas

de apoio educativo son os seguintes:

1. Mellorar o seu rendemento académico nas áreas de cara a consecución dos 

obxectivos que se propoñen para o alumnado.

2. Proporcionar ao alumnado unha resposta educativa axeitada que favoreza o

desenvolvemento integral.

3. Ler  de  maneira  comprensiva  e  interpretar  textos  escritos  adaptados  as  súas

capacidades en distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas.

4. Valorar a escritura como medio para mellorar as aprendizaxes e como estímulo de

desenvolvemento  persoal.

5. Comprender o sentido global dos textos leídos (obter información literal dun texto,

realizar frases que resuman o contido dun texto leído). 

6.  Mellorar a lectoescritura en todas as súas facetas: comprensión, expresión, 

ortografía, caligrafía…

7. Falar e expresarse a  correctamente, tendo en conta a entoación, o xesto e o uso

das normas lingüísticas.

8. Planificar actividades de inserción e promoción dos  ACNEAE.

9. Elaborar e adaptar os recursos e o material didáctico ás necesidades para garantir

a mellor resposta educativa.

10.  Iniciar ao alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución

de problemas  e adquirir un dominio adecuado das operacións básicas.

11.  Organizar e relacionar informacións diversas para á consecución dun obxetivo ou 

á resolución dun problema, xa sexa do entorno das matemáticas ou da vida cotiá.
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12.   Sensibilizar ao profesorado, en particular aos titores, para a detección de 

necesidades educativas especifícas de aprendizaxe.

13.  Colaborar na elaboración de rexistros de avaliación.

14.  Individualizar os procesos de ensinanza con tal de adaptarse aos requerimentos e

características de cada alumno. 

15.  Establecer cauces de colaboración entre os diversos profesores que interveñen 

cos alumnos de necesidades educativas específicas.

16.Mellorar a motivación cara o estudo.

      17.  Proporcionar  ao  alumnado  estratexias  de  coñecemento  informático para  que

            que  se  desenvolva  axeitadamente   no    seu   aprendizaxe 

       18.  Facilitar   o uso  e  utilización  da  vía  telemática  ( aula  virtual,  correo, etc) para

              o  envio  das   tarefas así  como  a  comunicación  coas  familias.
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 7. INTERVERCIÓN DA MESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA-TERAPÉUTICA

7.1 A NIVEL DO ALUMNO

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Durante este curso nas áreas das Linguas e na área de  Matemáticas  contribuirase ao 

desenvolvemento  das seguintes compentencias básicas:

Para lograr a adquisición da Competencia na Comunicación Lingüística (CCL) o 

alumnado debe:

•   Comprender e producir mensaxes orais que teñan finalidade didáctica ou 

de uso cotiá.

• Participar activamente en intercambios comunicativos orais respetando as 

normas que os rixen.

•  Comprender diferentes clases de textos escritos , incluindo textos con 

finalidade didáctica, textos propios de situacións cotidiás  de relación social ou textos 

procedentes dos  medios de comunicación.

•  Por en práctica os coñecementos  e as estratexias necesarias para 

escribir correctamente.

•   Escribir  textos relacionados co ámbito escolar e con situacións cotidiás de 

relación social ou textos de información e opinión.

• Ler e comprender de forma autónoma textos literarios adecuados as súas 

necesidades.

• Manifestar interés pola lectura e  a escritura como instrumentos para 

relacionarnos cos demais e para aprender . 

Para lograr a adquisición das Competencia Matemática (CMCCT) os alumnos deben: 

•  Coñecer e valorar a presencia das informacións numéricas na vida 

cotidiá, manexar os números nos seus diferentes contextos e emplealos coas 
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distintas finalidades. 

•  Realizar cálculos con números, identificando situacións onde sexan 

necesarios e expresando o proceso seguido. 

• Utilizar instrumentos de medida, estimar medidas de magnitudes e 

expresar los resultados na unidade adecuada. 

• Recoñecer a presencia de líneas, formas y corpos xeométricos na 

realidade, aplicar as súas características para describir situacións e utilizalas con 

distintos fins. 

•  Utilizar e elaborar estratexias de resolución de problemas, elixir a máis 

adecuada en cada caso e aplicala seguindo un proceso de resolución ordeado. 

• Recoller datos e informacións do entorno que lle rodea, representar a 

información nas distintas formas, interpretala e producir mensaxes con ela. 

•  Recoñecer a presencia e o papel das Matemáticas no noso mundo, 

valorar a importancia da creatividade e o rigor a utilizalas e confiar nas súas propias 

habilidades .

Para lograr a adquisición da Competencia dixital (CD)  os alumnos deben:

•  Empregar distintas fontes para a búsqueda de información.

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

•  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria. 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
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Para logar a adquisición da  competencia para aprender a aprender (CAA) os alumnos

deben:

•  Identificar  potencialidades  persoais  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,

intelixencias múltiples, funcións executivas.

• Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

Para lograr a adquisición das competencias sociais e cívicas( CSC) os alumnos deben:

• Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

• Desenvolver  capacidade de diálogo cos demais en situacións de  convivencia e

traballo e para a resolución de conflictos.

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores

Para  lograr  a  adquisición  das  competencias de  Conciencia  e  expresións culturais

(CCEC) os alumnos deben:

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

•   Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

•  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e

traballo e para a resolución de conflitos.

Para lograr a adquisición da competencia do espíritu emprendedor(CSIEE) os alumnos

•  Ser constante no traballo superando as dificultades.

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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CONTIDOS

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas

1. Planificación do proceso de resolución de problemas. Estratexias e procedementos

    postos en práctica. Reflexión sobre os resultados.

2. Plantexamentos de investigacións matemáticas escolares en contextos numéricos,

    xeométricos, funcionais , estadísticos e probabilísticos.

3. Utilización de medios tecnolóxicos  no proceso de aprendizaxe para: a recollida de

    datos, elaboración e a creación de representacións gráficas de datos numéricos.

Bloque 2.  Números e álxebra

Números e operacións

1.  Números naturais. Representación, ordenación na recta numérica e operacións.

2.  Números enteiros. Números negativos. Significado e utilización en contextos reais .

     Representación, ordenación na recta numérica e operacións. 

3. Números primos e compostos. Divisibilidade dos números naturais. Criterios de

    divisibilidade. Descomposición dun número en factores primos. O M.C.M. e o M.C.D.

4. Os números racionais. Operacións con números racionais. Fraccións.

    Números decimais. Orde e posición dos números.Representación na recta numérica,

    operacións.

5.  Razóns e proporcións. Identificación e utilización en situacións da vida cotiá das

    magnitudes. Aplicación na resolución de problemas.

6.  Iniciación á linguaxe alxebraica. Expresións alxebraicas sinxelas. Monomios.

    Operacións con monomios. Ecuacións de primer grado sinxelas.
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Bloque 3 . Xeometría

1.  Elementos básicos da xeometria do plano . Rectas paralelas e perpendiculares.

    Ángulos e as súas relacións.

2.  Figuras planas elementais: triángulo, cuadrado, rectángulo e circulo

3. Cálculo das áreas  e perímetros das figuras planas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1 . Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

1.  Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun

    problema.

1.1. Expresa verbalmente de forma razoada  o proceso seguido na resolución dun

       problema con rigor e coa precision adecuada..

2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando

    os   calculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

2.1.   Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos,relacións entre os datos)

2.2 . Valora  a información dun enunciado e a relaciona có número de solucións do 

problema.

2.3.  Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

3 . Profundizar en problemas resoltos plantexando pequenas variacións nos datos , outras

    preguntas , outros contextos.

3.1.  Profundiza nos problemas unha vez resoltos: revisando o proceso de resolución e os

      pasos  e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou buscando

      outras formas de  resolución. 

3.2.  Plantexase  novos problemas a partires dun resolto , variando os datos e facendo

      novas  preguntas.
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Bloque 2. Números e álxebra

1.  Utilizar números naturais  e decimais, as   operacións  e propiedades para recoller,

     transformar e intercambiar información e resolver problemas da vida cotiá.

1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, e decimais) e os utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente a información.

1.2.  Calcula o valor das expresións numéricas de distintos tipos de números mediante a

         operacións elementais  e as potencias de expoñente natural aplicando

         correctamente  a xerarquía  das operacións.

1.3.  Usa adecuadamente os distintos tipos de números e as súas operacións para 

resolver  problemas da vida diaria.

2.  Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 

paridad, divisibilidad e operacións elementais, mellorando así a comprensión do 

concepto  dos tipos de números. 

  2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad e operaciones elementais. 

2.2.  Aplica os criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descompoñer en factores

      primos números naturais e os usa en exercicios, actividades e problemas.

2.3.  Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous o

        máis   números naturales.

3 .  Elexir a forma de cálculo axeitada (mental, escrita ou con calculadora), usando  

   diferentes estratexias  que  permitan simplificar as operacións con números enteiros, 

     fraccións, decimais e porcentaxes .
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3.1.  Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou

      aproximados   valorando a   precisión esixida na operación ou no  problema. 

3. 2.  Realiza cálculos con números naturais, entetros, fraccionarios e decimais

       decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e

      precisa. 

4 . Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de 

     proporcionalidade , redución a unidade, etc.)  para obter elementos descoñecidos nun 

    problema a partires doutros coñecidos en situacións da vida cotiá .

4.1.  Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (cálculo de

        porcentaxes   e as emprega para resover problemas en situacións cotiás.

4.2.  Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen as magnitudes.     

5.  Analizar procesos numéricos cambiantes usando a linguaxe alxebraica para

     expresalos e  realizar  predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables

      e operar con expresións alxebraicas.

5.1.  Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou

      descoñecidas  e secuencias lóxicas  mediante expresións alxebraicas e opera con

     elas.

Bloque 3.  Xeometría

 1.  Recoñecer e describir figuras planas , seus elementos e propiedades características 

    para  clasificalas, identificar situacións e abordar problemas da vida cotiá.

1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares .

1.2. Define os elementos característicos dos triángulos e os clasifica atendendo tanto a

       os seus  lados como aos seus ángulos.

1.3.  Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos .
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1.4.  Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan aos puntos da circunferencia

     e do  círculo.

2. Utilizar estratexias  e técnicas simples da xeometría para a resolución de problemas  de

    perímetros e áreas das figuras planas.

2.1.  Resolve problemas relacionados coas distancias, perímetros e superficie das figuras

       planas en contextos da vida cotiá.

 2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo.
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LINGUAS

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

Escoitar

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de textos orais sinxelos relacionados co

           ámbito de  uso persoal, académico/escolar e social

B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e

      académico (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de

      temáticas variadas).

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de

           cooperación e de respecto.

Falar

B1.4.  Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a

          producción e evaluación de textos orais sinxelos.

B1.5.  Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de

          aclaracións, intercambio de opinións e exposición de conclusións)

B1.6. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público:

         planificación do discurso, prácticas orais formais e informais.

B1.7. Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto de

         vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e

        académica.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler 

B2.1. Aplicación  de  técnicas  de  análise  do  contido  e  estratexias  de  lectura

comprensiva( lectura reflexiva de textos  adecuados resolvendo con axuda do

diccionario dudas de significado que poideran suscitar certas palabras.
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B2.2. Lectura, comprensión , interpretación e valoración de textos escritos do ámbito

persoal, académico/escolar e ámbito social (instruccións, normas sociais, etc)

  B2.3.  Utilización progresivamente autónoma dos diccionarios, das bibliotecas e das TIC 

             como  fonte de información.

B2.4.  Lectura  en  voz  alta  con  dicción,  entoación  e  ritmo  adecuados  á  situación

comunicativa, aos patróns fonéticos do castelán e o  galego e aos signos de

puntuación.

Escribir

B2.5.Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecuados

           coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente.  

 B2.6. Escritura de textos relacionados co ámbito persoal, académico/escolar e ámbito

          social  (cartas, correos electrónicos,etc.) a partir de modelos dados.

B2.7.Produción  de textos propios da vida académica, especialmente, resumos,  

        exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.

B2.8. Producción de textos narrativos, descriptivos, expositivos e dialogados

       ( presentación dos traballos  coidando a forma de expresión  e limpeza). Realización

       de resumos esquemas dun texto escrito.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1.  Recoñecemento  ,  uso  e  explicación  de  las  categorías  gramaticais:  sustantivo,

adxetivo,  determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e

interjección.

B3.2.  Recoñecemento , uso e explicación dos elementos constitutivos das palabras 

         Palabras simples e a formación das palabras  por composición ou por derivación,

         agrupamento  das palabras por familias léxicas.        
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B3.3.  Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas  e gramaticais (uso  

  correcto das letras  de acordo coas regras ortográficas, acentuación e un uso

          adecuado dos  signos de puntuación.

B3.4.  Uso e manexo dos diccionarios.

B3.5.  Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración simple:  

suxeito e  predicado

B3.6.  Coñecemento, identificación e utilización de diferentes modalidades de enunciados.

B.3.7. Valoración das linguas como medios de relación interpersonal .

. Bloque 4  Educación literaria

B4.1.  Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvolver

          o   criterio lector ,  exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra.

B4.2. Lectura expresiva e comprensiva de distintos textos narrativos breves e

         recoñecemento da funcionalidade dos elementos formais básicos.

B4.3.  Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos

         literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

 B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais

           (noticias de actualidade) e elaborar un resumo.

B1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias

            de  actualidade).

 B1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.

B1.2. Extraer a inteción comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos  e seguir 

instrucións  para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
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 B1.2.1. Recoñece a idea xeral, os datos máis relevantes de textos orais do ámbito

      social e académico.

 B.1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas,

          tanto  espontáneas como planificadas.  

B1.3.1.  Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén

            na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece

             e rexeita a  linguaxe discriminatoria).

B1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre,

            volumen)  e o significado da linguaxe non verbal.

B.1.4. Comprender, interpretar e valorar textos orais sinxelos de distinta  tipoloxía.

B1.1.4. Comprende o sentido global de textos de intención narrativa e

             descriptiva, identificando  a información determinando o tema e recoñecendo a

            intención comunicativa do falante.

B1.5.  Participar activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir

          aclaracións, intercambiar opinións e expoñer conclusións).

B1.5.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as regras de

             interacción.

 B1.5.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás  instrucións da persoa moderadora

              nos debates e coloquios.

B1.6. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou

          informais, de  forma individual ou en grupo.

B1.6.1.  Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa.

B1.6.2  Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións

             orais.
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B1.7. Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá.

 B1.7.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a

          súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións

          sinxelas.

B1.7.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar

            unha información ou un servizo.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.

B2.1.1. Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce

             o significado polo contexto.

B2.1.2. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e

             resumos.

B2.2. Leer, comprender, interpretar e valorar textos.

B2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios

            do ámbito persoal e familiar académico/escolar e ámbito social .

B2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos,

            descritivos e dialogados.

B2.3. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra

       fonte  impresa en papel ou dixital integrándoas nun proceso de aprendizaxe continuo.

B2.3.1. Utiliza  de forma autónoma diversas fontes de información integrando os

                coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

 B2.4.  Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa.

 B2.4.1.  Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola

             puntuación do texto.

B2.4.2. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa.
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 B2.5. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos adecuados,

          coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente.

B2.5.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido

             do texto.

B2.5.2.  Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas e ortográficas.

B2.6.  Ler, comprender, interpretar e valorar textos.

B2.6.1. Recoñece e expresa o tema e a intención  comunicativa de textos escritos

                propios do  ámbito persoal e familiar, académico/escolar e ámbito social.

B2.6.2.  Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativo de textos narrativos, 

              descritivos e dialogados.

B2.7. Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida académica,

         especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e

         aprendizaxes realizadas.

 B2.7.1.  Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos e narrativos  propios da

          vida académica ( resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas, etc.)

 B2.8.  Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de textos sinxelos  a través dunha

           lectura reflexiva que permita respectar as opinións dos demais.

  B2.8.1.  Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

  B2.8.2  Respecta as opinións dos demais.

Bloque 3. Funcionamento da lingua.

B3.1. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais.

 B3.1.1.  Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos.

B3.2. Recoñecer e analizar a estructura das palabras pertencentes as distintas 

         categorías gramaticais.
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B3.2.1.  Explica os distintos procedementos de formación de palabras, diferenciando as

             compostas, as derivadas , as siglas e os acrónimos.

B3.2.2. Recoñece e usa sinónimos e antónimos de unha palabra explicando o seu uso 

            concreto nunha frase  o nun texto oral ou escrito.

B.3.3.  Coñecer, usar e valorar as normas ortográficas e gramaticais.

 B3.3.1.  Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua.

 B3.3.2 . Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica.

B3.4.  Usar eficazmente os diccionario ou calquera outra fonte de consulta para 

          resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.

 B3.4.1.  Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e

                normativa en dicionarios, en diferentes soportes.

B3.5.  Recoñecer, usar e explicar os elementos que constituen a oración simple.

B3.5.1. Recoñece o suxeito e o predicado.

B3.6.  Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade

           dun pobo.

B3.6.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como

             medio de  relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo .

Bloque 4 . Educación literaria

B4.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o

        criterio lector; expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada as

súas capacidades.

B4.1.1.  Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o

              criterio  lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra sinxela.
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B4.2.  Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a

          funcionalidade dos  elementos formais básicos.

  B4.2.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a

               funcionalidade dos elementos formais básicos.

B4.3 .  Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

           literarios  adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B4.3.1.  Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

            literarios adquiridos e dos recursos  traballados na aula.

DESENVOLVEMENTO CURRICULAR 

O punto de partida para o traballo na aula son os coñecementos previos do alumno. 

Por iso, o referente curricular para uns e outros vai a ser distinto e  concretarase na 

adaptación curricular de cada un. 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

Os programas de intervención específicos son o conxunto de actuacións que se 

planifican co obxetivo de favorecer o desenrolo mediante a estimulación dos procesos 

implicados na aprendizaxe (percepción, atención, memoria, intelixencia, 

metacognición, estimulación da linguaxe e a comunicación, conciencia fonolóxica, 

habilidades sociais, xestion das emocións, autocontrol, autoconcepto, autoestima…) 

que faciliten a adquisición das distintas competencias clave. Axustándose as 

necesidades do alumnado, os programas que se levarán a cabo ao longo do curso na 

aula de apoio á integración son: 

• Programa de conciencia fonolóxica.  Dende o enfoque psicolingüístico, para 

preparar ao alumno para leer, é necesario desenvolver nel habilidades que estén 

relacionadas coa lectura; isto: competencia lingüística e metalingüística do alumno. 
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Polo tanto, o obxectivo que persigo coa utilización deste programa é que meu 

alumnado desenvolva a linguaxe oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo, así 

como favorecer un certo nivel de habilidades metalingüísticas ou de reflexión sobre as 

unidades da fala: palabras-sílabas-fonemas.

 • Programa de desenvolvemento cognitivo: O obxetivo que pretendo alcanzar coa 

aplicación deste programa é mellorar a capacidade dos alumnos e alumnas no seus 

procesos básicos de atención, memoria, desenvolver o pensamento representacional, 

así como a axeitada utilización do autocontrol no contexto escolar e social. Para 

fundamentar a posta na práctica deste programa parto da teoría de modificabilidad da 

intelixencia que propugna o modelo cognitivo e que defenden autores como Gadner, 

Sternberg o Feuerstein, que consideran a intelixencia como un conxunto de habilidades

no proceso de desenvolvemento.

 • Programa de autoestima. O obxetivo do presente programa es mellorar a imaxen 

que o alumno ten de sí mesmo, lo que lle permitirá ademáis a mellora de súas 

relacións  interpersonais do grupo clase. Para iso  traballaremos  a autoestima no seus 

diferentes compoñentes: cognitivo, afectivo y conductual.  

• Programa de competencia social “Relacionarnos ben”: É un programa dirixido á 

solución de problemas interpersonais, por medio do desenvolvemento de habilidades 

sociais e cognitivas. Con él pretendese mellorar as relacións interpersonais, previr e 

resolver situacións de conflictividade interpersonal, desenvolver habilidades cognitivas, 

sociais, control emocional e sistema de valores que favorezcan relacións interpersonais

axeitadas. Con este programa ademáis fomentase a utilización da mediación verbal 

como regulador interno da conducta. Para a posta en práctica destos programas  

utilizaránse os derradeiros minutos da sesión, tras terminar as tarefas programadas 

para o día. 
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ACTIVIDADES – TIPO

A traves das actividades -tipo preténdese que o alumnado consiga acadar os obxectivos 

propostos para eles . Entrre as actividades-tipo  que se levarán a cabo ao longo deste 

curso  cabe destacar as seguintes:

ÁREAS DAS LINGUAS

. Lectura de textos sinxelos.

. Contestar a cuestións sobre un texto.

. Realizar narracións.

. Realizar descripcións de compañeiros e lugares.

. Completar frases e textos.

. Sinalar os distintos tipos de oracións.

. Escribir sinónimos e antónimos.

. Colocar puntos onde corresponda  nun textos.

. Escribir as disntintas regras gramaticais: b/v, g/j, h, r/rr, s/x, etc.

. Xogos de problemas verbais: ¿ Que farías si...?  ¿Por que?

. Absurdos verbais.

. Series de razoamento lóxico.

. Relacionar con frechas.

. Buscar palabras no dicionario.

. Ditado / copiado.

.Ordear alfabéticamente palabras.

.Ordear palabras para formar oracións.

. Acentuar palabras agudas, graves e esdrúxulas onde corresponda.

. Identificar nomes propios e comúns nun texto.

. Escribir oracións afirmativas, interrogativas, exclamativas e negativas.
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. Escribir o xénero e números dos nomes.

. Sinalar os adxectivos e grao en que están nun texto.

. Escribir unha historia a través duns debuxos.

. Facer un cómic.

. Escribir o final dunha historia ou conto.

. Actividades para mellorar a atención e concentración : Identificar letras dentro dun 

conxunto , formar cun grupo de letras  as palabras  máis longas , localizar palabras  

sinónimas  nunha táboa,  encontrar palabras intrusas nunha táboa, etc. 

.  Actividades  empregando as  TICS (coñecer o uso dos procesadores de  texto para  

enviar  tarefas á  aula  virtual asi  como envio dun documento  word ao  correo.

- Actividades interactivas co programa JCLIC  e con o programa ARDORA, 

GENMAGIC ,videos, e outros.

MATEMÁTICAS:

. Dictado de números. 

. Escribir como se leen os números. 

. Descompoñer números. 

. Escribir o signo maior ou menor segundo corresponda. 

. Escribir os números romanos. 

. Continuar series, progresivas e regresivas. 

. Problemas sinxelos. 

. Realizar sumas e restas. 

. Realizar multiplicacións e divisións dunha ou varias cifras.

. Escribir en cartulina as táboas de multiplicar. 

. Resolver problemas con varias operacións. 

. Sinalar os termos da división. 
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. Realizar a proba da división. 

.  Medir cun metro obxectos da aula. 

. Calcular a fracción dun número. 

. Resolver de  problemas da vida diaria utilizando os euros.  

. Realizar cálculo mental. 

. Traballar diferentes unidades de medida, lonxitude, masa e  capacidade. 

. Calcular con potencias. 

. Realizar operacións con fraccións.

. Utilizar os  criterios de divisibilidade. 

. Calcular o m.c.m. e  o m.c.d., 

. Coñecer as figuras  de xeométricas sinxelas .

 . Usar e manexar a calculadora.

. Montar un supermercado na aula para traballar : Uso dos euros  (moedas e billetes),

magnitudes, proporcionalidade, atención, memoria.

. Actividades para mellorar a atención e la concentración: completar figuras fixándose  nun

modelo, sinalar con X operacións incorrectas, sinalar elementos que non pertencen a  

serie, etc.  Series de razoamento lóxico-matemático. Xogos matemáticos en internet 

Para a realización destas actividades será moi importante a colaboración co titor e os 

demáis profesionais para flexibilizar a organización, adecuar a metodoloxía e adaptar a 

avaliación ,  baseándose nas necesidades de cada alumno para  garantir a resposta 

educativa.  Tamén  habrá colaboración co profesor titor e o resto do profesorado na 

elaboración de reforzos educativos e A.C. e no seguimento e avaliación destes alumnos.

Participación nas sesións de avaliación do proceso de ensino aprendizaxe dos alumnos 

con necesidades específicas de apoio educativo.
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Plan de traballo individual (dispoñer dun tempo para que cada alumno traballe na área 

ou áreas nas que presente  maiores dificultades ou necesita maior nivel de afondamento, 

de forma independente utilizando fichas, ordenador, biblioteca... que logo se revisa por 

parte do profesor.  Isto permite respectar o ritmo e forma de aprendizaxe de cada alumno)

METODOLOXÍA

A máxima será:  “non sempre deben facer todos os alumnos a mesma tarefa,  no

mesmo tempo e da mesma forma”. As vantaxes de partir desta perspectiva entre outras

son: Facilitar a participación de todos os alumnos sen que ningún quede segregado de

forma  automática;  respectar  o  ritmo  de  desenvolvemento  de  cada  alumno;  evitar  a

desmotivación ao enfrontar algúns deles a actividades que non comprenden; ofrecer un

repertorio  variado de actividades que facilitan o acceso  aos coñecementos,  utilizando

ritmos e tempos que respondan aos diferentes estilos e formas de aprender e favorecer a

independencia nas aprendizaxes ao ensinar a traballar  cada un segundo a súa tarefa

asignada.   As   actividades  presentáranse   por   diferentes   canles   de   entrada  da

informacción . Facendo uso  das TICS, os recursos dixitais seran de utilizacion preferente

e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non

presencial.

 As   tarefas  serán   estructuradas   e   daranse   instruccións   claras   e   precisas.

Proporcionaranse  secuencias  de  traballo  mediante  apoios gráficos  que  servan de

referencia ó  alumno.

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os

seguintes: 

Aprendizaxe construtiva, onde o alumno convértese no motor do seu propio proceso de 
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aprendizaxe ao modificar os seus esquemas de coñecemento previos.  Devandita 

concepción constructivista permite garantir a funcionalidade das súas aprendizaxes, é 

dicir que sexan próximos ás súas experiencias. 

Aprendizaxe significativa, ao partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, das súas 

aprendizaxes previas e dos seus intereses e motivacións. 

Aprendizaxe individualizante, que permite respectar o rimo de aprendizaxe de cada 

alumno. 

Aprendizaxe cooperativa, que permite favorecer a interacción profesor-alumno e dos

 alumnos entre si. 

Metodoloxía participativa, onde se lle concede especial importancia ás actividades 

grupais, a planificación e execución de tarefas en grupo, a toma de decisións en 

conxunto, etc. para favorecer a cooperación, o intercambio e a confrontación de opinións 

e a non discriminación.

En base a todo ao exposto anteriormente podemos dicir que a metodoloxía xira en torno a

aprendizaxe significativa e funcional potenciando a xeneralización  das aprendizaxes que 

realizan na aula.  Neste curso preténdese facer un maior fincapé na aprendizaxe de 

estratexias para mellorar a lectura e a comprensión de textos asi como o razoamento e a 

adquisición de novas aprendizaxes  a  través  das  TICS .  A lectura é un factor esencial 

do enriquecemento intelectual e constitúe unha actividade clave na educación por ser un 

dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuxo dominio abre as portas a novos 

coñecementos. Un deficiente aprendizaxe lector e unha mala comprensión do lido poden 

levar aos alumnos/ás ao fracaso escolar e persoal. Por iso, a comprensión lectora, 

ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito indispensable para que os 

alumnos sintan  gusto pola lectura. Os propósitos da lectura son moi diversos e están 

sempre ao servizo das necesidades e intereses do lector. Lese para obter información, 
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para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir outras realidades. Todas estas

finalidades da lectura deberán terse en conta á hora de traballar na aula, e deberán 

desenvolverse estratexias que faciliten ao alumno/á a súa consecución.

Aprendizaxe individualizadas, dando respostas as necesidades de cada un dos alumnos,

demostrandolles seguridade de que poden aprender, valorar os seus éxitos, atribuindoos

a súa capacidade de esforzo.

Traballaremos  nas áreas  instrumentais  das Linguas  (Castelán  e Galego) e  

Matemáticas a  través de  actividades realizadas  no seu  grupo-clase  e de  cadernos  de 

traballo  centrados  nos  contidos  máis relevantes  dos  niveis  competenciais  

curriculares  correspondentes  para  cada alumnos. E  tamén prestando atención  as 

habilidades  sociais  para  valorar  a actitude  no  contexto  escolar.

Para  todo isto empregaremos  tarefas  que  requiran  da posta  en práctica  o uso das  

TICS como  recurso didáctico realizando  actividades  que  favorezcan  a  auto-

aprendizaxe, o pensamento crítico  e  creativo , así como traballos  que precisen  unha 

labor  de  investigación.

O Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020/2021, establece as medidas preventivas, 

colectivas e individuais, que deben adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso 

escolar 2020/2021.  Polo que  a  todo o  exposto  anteriormente  hai  que  añadir  que no  

caso  de que as  circunstancias  sanitarias establecidas  pola COVID-19, aconsellen que  

o proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  sexa semipresencial  ou non  presencial,   

coidarase   en  todo  momento  que  os alumnos  con  NEAE  reciban  o apoio  a  través  

da  aula  virtual,  correo  electrónico, videoconferencias e  facilitándolles  todas  as  

axudas  que precisen  asi  como asegurandonos  da  súa  participación  e implicación para

poder levar  a  cabo  o  desenvolvemento  das  accións  educativas  .
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RECURSOS

Libros das diferentes áreas  , ordenador ( coñecemento  da  aula  virtual para  enviar e  

recibircir   traballos, videos de  distintos  temas ), materiais específicos para traballar os 

dferentes aspectos: PUES...CLARO, ARCO, CEPE, JCLICK, GENMAGIG ,programa 

ARDORA , Aprender a atender, Libros de texto do alumno, libros de adaptación curricular 

de Aljibe,  programas informáticos de comprensión lectora ,  de matemáticas, programas 

de lingua  da colección ¡Al abordaje!, programas de ortografía.  Outros materiais como: 

fichas, debuxos, material power point  e material que se irá elaborando según sexa o 

avance dos alumnos, tamén  teremos  acceso  a diferentes recursos  on  line, 

fundamentalmente  videos  e   páxinas  educativas  que non permiten que os  alumnos 

poñan en práctica  os contidos  teóricos  que traballamos  na  clase.

No  caso  de que  a ensinanza sexa  semipresencial  ou  non presencial  debido  situación

sanitaria  polo  COVID  19   utilizánse  a  vía  telemática  cos  recursos  

informáticos  como o  uso  da  aula  virtual para  enviar  e recibir  as    actividades , videos 

 de youtube  que  axuden  ao  alumno  a  entender  a  materia, tamén  utilizaremos  o 

correo  electrónico,  google  classroom así  como  tamén o  whatsap en  caso  de  que 

sexa  necesario  . 

 TEMPORALIZACIÓN  guiarase polo principio de flexibilidade.  Non é algo ríxido, ao

contrario, vaise modificando en función do ritmo que marquen os propios alumnos.
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 A  AVALIACIÓN

Será unha avaliación inicial,  continua-procesual  e  final.  Os instrumentos de avaliación

deben ser  moi  variados e adaptables as condicións do alumnado.  A observación dos

procesos de ensinanza-aprendizaxe é regra básica pero, para iso deben prepararse 

escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de clase, e todas as

intervencións  que comproben a aplicabilidade e a xeneralización das aprendizaxes a

novas situacións, e a significatividade e funcionalidade dos procesos de ensinanza-

aprendizaxe. 

Na  avaliación  atenderase  aos  diferentes modos que  ten o  alumnado a percibir  e

expresar  a  información  para  garantir  a  comprensión  e  a  comunicación da mesma así

como  o  axuste de medios, tempos,  instrumentos ou procedementos de avaliacion e as

súas circunstancias.  Tamén  se atenderan  en todo momento aos criterios de avaliación

propostos  nas  AC  de  cada  alumno/a  para  cada  unha  das  áreas,  programados  en

coherencia cos obxetivos establecidos.

A avaliación  tendrá  un  carácter  continuo  e  formativo,  orientada   tanto  a  detectar  os

progresos e as dificultades dos alumnos , como á adecuación da práctica docente.

Así pois, destacanse tres momentos:

-  Avaliación Inicial para determinar o nivel de competencia curricular e as necesidades de

  programación.

-  Avaliación  Continua: para  adecuar as actividades e os recursos aos obxectivos

  propostos.

-  Avaliación Final : para determinar os logros obtidos polos alumnos e a adecuación

  da actividade docente.

A avaliación inicial  realizarase na  primeira quincena  do curso e nos proporciona  datos 

para orientar as decisións  curriculares e para a  elaboración  do plan de apoio; constitúe 
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o punto de partida  para organizar  e secuenciar a ensinanza dos alumnos.

Esta avaliación parte da información recollida  nas reunións de equipos educativos de 1º e

2º da ESO.   Esta información tamén será indispensable para comezar a elaboración e 

revisións das  ACS.

Estos datos  serán provisionais e deberán completarse e corrixirse ao longo de todo o 

curso. Aplicaránse rexistros de:

• Habilidade  lecto-escritura: velocidade, exactitude e comprensión.

• Escritura espontánea.

• Copia e ditado.  Ortografía

• Expresión e comprensión oral.

• Numeración.

• Operacións básicas.

• Resolución de problemas funcionais e da vida diaria.

• Coñecemento do S.M.D.

• Álxebra

• Xeometria ( áreas e perímetros)

Ao longo do curso realizarase  unha avaliación continúa, que nos dará a información para 

coñecer os progresos  e os cambios  que se estimen necesarios no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe .  Emplearemos principalmente a observación directa e rexistrada 

na realización das diferentes tarefas. Ademáis tamén se tendrán en conta  os seguintes 

aspectos:

• Valoranse no só os resultados obtidos , senon tamén  o propio proceso de 

ensinanza-aprendizaxe .É este carácter retroactivo o que debe servir para tomar as

decisións educativas.
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• A nosa avaliación será de tipo global  e en colaboración co resto do equipo 

profesorado.

• Elaboránse informes  individualizados ao final do curso ou no momento que se 

considere necesario , complementado o dos tutores/as.

• Fárase  unha valoración xeral dos progresos conseguidos polos alumnos/as en 

función dos obxectivos e criterios de avaliación  establecidos nas ACS e 

entregarase un informe final do traballo realizado ao profesor tutor.

• Estas valoracións  reflexaranse nos documentos de avaliación do alumno/a 

(informe de avaliación individualizado, expediente académico e actas de 

avaliación). Ao concluir a programación fárase  unha avaliación final dos resultados

obtidos, para ver si  alcanzou o  proposto na programación, en que medida e que 

          elementos  contribuiron a isto e o que lle dificultou.

Na aula de apoio levaranse a cabo probas de aprendizaxe dos contidos dados para 

comprobar o grado de adquisición dos obxectivos por parte dos alumnos. 

Farase unha revisión trimestral, aínda que o seu proceso será continuo e que calquera

logro valorarase independentemente do momento no que se produza.

A  nota final de cada avaliación na aula de apoio será a media resultante tras aplicación

de estas porcentaxes:

1. Proba escrita: 20%

2. Conceptos: 10%

3. Procedementos: 10%

4. Actitude e traballo diario: 5%

5. Caderno: 5%

De todas estas revisións estarán informados tanto os seus profesores, como os titores e

as propias familias.
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Aos aspectos anteriormente mencionados , poderánse añadir  calquer outro parámetro 

que se estime necesario nun momento determinado como pode  ser no  suposto  de  

 ensino  semipresencial ou non presencial pola situación  da  COVID-19 que  de darse  o  

caso  utilizaremos a  aula  virtual  do  centro  para  realizar  as  tarefas e  facer os  exames

que  serán  puntuados a  través dos  parametros  establecidos  no mesmo exame  ou 

tamén  mediante  os documento  word  que  seran  enviados a  través  do  correo,  

daránse  facilidades  aos  alumnos  con  NEAE   para  que podan levar  a  cabo o  seu 

proceso de  ensinanza-aprendizaxe  básico  e  a  súa  avaliación  continua  en  todo 

momento.

7. 2. A NIVEL DE CONTEXTO.

- ACTUACIONES A NIVEL DE AULA ORDINARIA. 

• Planificación: colaboración co tutor nas adaptacións da programación e diseño e 

elaboración das adaptacións curriculares. 

• Asesoramento: como membro do Departamento de Orientación asesorarei  ao 

profesorado para realizar as adaptacións necesarias na programación de aula, 

axustando así a resposta educativa as NEE de cada alumno. 

•  Coordinación:  establecerase unha  axeitada coordinación entre a maestra de PT 

e o equipo educativo de cada un dos grupos atendidos na aula de apoio, evitando 

así calquer  tipo de inferencia na resposta educativa. Para iso é necesario 

determinar os lugares e momentos de apoio individual, tanto dentro como fora da 

aula, así como os obxetivos que con iso se perseguen .

• Adaptación do material.
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• -  ACTUACIONES A NIVEL DE FAMILIA. 

A tutoría do alumnado con NEAE é compartida polo tutor/a e a mestra de PT

• Sempre cos horarios o permitan, tratárase de citar aos pais e nais coxjuntamente. 

Ao longo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe  tratarase de manter 

informadas as familias do alumnado atendido na aula de PT. 

En certas ocasións, para tratar certos asuntos,  citaránse  aos pais en coordinación

co orientador do centro. Con cada unha das intervencións, sempre se pretende 

unha mellor atención e seguimiento dos alumnos/as

-   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Será fundamental a coordinación coa orientadora mediante:

Reunións para trasladar a información relevante dos alumnos .

• A preparación e realización de forma conxunta das reunións cos profesores titores 

ao inicio de curso coa finalidade de asesorar ao profesorado sobre as N.E.A.E. do 

alumnado  e as pautas para a súa resposta educativa.

• Evolución do alumnado ,dificultades que vaian xurdindo  na atención dos mesmos, 

elaboración das adaptacións, adquisición de novos materiais  e así cada un  dos 

aspectos  que se deriven da atención a diversidade no centro.

                                                        

 

                                                                       Vilalonga,  23  outubro  de  de 2020

                                                                        Fdo.  Mª Carmen de la Maza Barros
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