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PROGRAMACIÓN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  
 

1. Introdución e contextualización 
A atención á diversidade é o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a 
resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 
motivacións, intereses, situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 
A atención á diversidade réxese polo principio de normalización e inclusión, equidade, igualdade 
de oportunidades, flexibilidade e accesibilidade, interculturalidade e promoción da convivencia. 
Dentro das medidas  de atención á diversidade podemos sinalar a atención ao alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo. Para a súa atención os centros educativos contarán con 
profesionais especializados, no que se inclúe o especialista de Pedagoxía Terapéutica. 
 

2. Procedemento previsto nesta programación para  integrar, organizar e desenvolver as 
aprendizaxes non adquiridas  do curso anterior que foron identificadas 

Aínda que a ideoloxía de Pedagoxía Terapéutica é a realización dos apoios dentro da aula 
ordinaria, debido a situación que se está a vivir, creo convinte reducir a ratio da aula ordinaria 
facendo este ano os apoios fóra da mesma. Deste xeito tamén podemos profundizar nos aspectos 
deixados  a medias no traballo telemático é cumplir cos protocolaria distancia social de 1,5m. 
 

3. Obxectivos 
 

a.  Concreción dos obxectivos xerais para o curso 
Na aula de Pedagoxía Terapéutica centrámonos fundamentalmente en cinco aspectos diferentes en 
función das necesidades que presenta cada alumno en particular: 

1. Reforzo das aprendizaxes e técnicas instrumentais básicas: lecto- escritura e cálculo. Así 
como aspectos cognitivos; atención, memoria e razoamento.  

2. Reforzo de habilidades, destrezas e rutinas de aprendizaxe. Estratexias e técnicas de estudo. 
3. Tratamento de certos problemas condutuais e de adaptación, dentro da aula ordinaria: 

condutas disruptivas, condutas desaxustadas, desinterese, falta de motivación… 
4. Educación emocional, autoestima, autoconcepto positivo, empatía... E todos aqueles 

elementos propios dos diagnósticos do noso alumnado. 
5. Habilidades sociais, relacións desaxustadas. 

Un sexto elemento se tivo en conta a partires do segundo trimestre do curso pasado: 
    6.  Ensinanza e aprendizaxe telemática, tanto coma medio coma fin en si mesmo. 
O noso horario modificarase ao longo do curso en función das necesidades que xurdan. 
En todo momento se traballa en coordinación cos miembros do Departamento de Orientación, cos 
titores, cos profesores e en xeral con todas aquelas persoas que inciden nos alumnos. Tamén é 
importante a colaboración con outros medios externos.  
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         b. Concreción de  obxectivos segundo os axentes implicados 
Os obxectivos poden dividirse en: 
Obxectivos en relación co centro: 
* Asistir as reunións e colaborar coa Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro e co 
Departamento de Orientación. 
* Colaborar na avaliación do alumnado conANEAE.  
* Colaborar cos titores/as e profesores/as  na detección de alumnado con ANEAE , así como 
asesorar na elaboración, seguimento e avaliación das correspondentes adaptacións curriculares. 
* Establecer canles axeitados de comunicación e coordinación cos axentes implicados no proceso 
educativo do alumnado con NEAE: titores/as, profesores, familias e axentes externos; de xeito que 
se establezan canles de información bidireccional que permita coñecer todos as aspectos 
relacionados con proceso educativo do alumnado: dificultades, progresos, reforzos aos que 
responden mellor, pautas para traballar con este alumnado... 
* Dotar ao centro dos recursos persoais e materiais necesarios para asegurar a atención á 
diversidade, coordinando e organizando ditos recursos. 
 
Obxectivos en relación co profesorado: 
* Colaborar na atención ao alumnado con  ANEAE. 
* Asesorar ao profesorado que atende alumnado con ANEAE sobre aspectos a ter en conta á hora 
de traballar co mesmo, de xeito que poidan responder de forma axeitada a esas necesidades. 
* Asesorar na elaboración, seguimento e avaliación das medidas de atención e intervención que se 
leven a cabo: adaptacións curriculares ou reforzos educativos. 
* Buscar e facilitar información, recursos materiais, estratexias metodolóxicas que favorezan o 
traballo co alumnado con ANEAE. 
 
Obxectivos referidos ás familias: 
* Asistir ás reunións de titoría para manter  informadas ás familias do proceso de 
ensino-aprendizaxe do alumno/a. 
* Favorecer a súa implicación e participación no proceso educativo dos seus fillos/as e na toma de 
decisións. Fixando pautas de intervencións comúns. 
* Solicitar a súa colaboración, favorecendo a asunción das dificultades e capacidades dos seus 
fillos, sempre dende o respecto, a sinceridade, escoita activa e empatía. 
 
Obxectivos en relación co alumnado: 
En esta programación presentamos uns obxectivos moi xerais para todo o alumnado co que se 
intervén, posto que debido as Necesidades Específicas de Apoio Educativo de cada neno ou nena, 
precisan dun programa de intervención específico con obxectivos concretos e adaptados as súas 
necesidades. 
* Procurar a integración e inclusión do alumnado no seu grupo-clase e no centro en todas as 
actividades que se desenvolvan na aula, no patio, celebracións, saídas didácticas, ... 
* Adquirir rutinas e hábitos propios da escola e aula (hábitos de traballo, aceptación de normas...) 
* Mellorar os procesos mentais básicos. 
* Mellorar o razoamento lóxico-matemático 
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* Adquirir habilidades da vida diaria. 
* Mellorar a motricidade grosa e fina. 
* Traballar o xogo simbólico. 
* Ampliar o vocabulario e achegamento aos contidos propios do nivel persoal.. 
* Responder a peticións e orden sinxelas. 
* Potenciar respostas adaptadas a cada situación. 
* Iniciar e/ou afianzar os procesos lectoescritores e matemáticos. 
* Estimular e mellorar os procesos comunicativos.  
* Mellorar a forma de relacionarse cos compañeiros e a xogar (socialización e integración). 
* Fomentar unha autoestima e autoconcepto positivo. 
 
 

c. Concreción de obxectivos segundo os diagnósticos do alumnado neste curso actual. 
Aprendizaxes imprescindibles en termos de  resultados de aprendizaxe non acadados 
en xeral polo alumnado de Pedagoxía Terapéutica ou que non se puideron desenvolver 
 

Alumnado con diagnóstico TEA. Dificultades a nivel cognitivo 
Este alumnado recibe atención na aula de Pedagoxía Terapéutica.  
 Aspectos a traballar: Potenciar a autonomía e a independencia persoal, Traballo de Habilidades 
sociais, Resolución de conflitos, Aumento progresivo do tempo de atención, concentración, 
desenvolvemento do pensamento abstracto (procesos cognitivos básicos), Discriminación tempo de 
traballo/descanso, Xestión das emocións, expresión e recoñecemento. Xestión da ansiedade, ira, 
enfado…, Secuencia das tarefas, Fomento do diálogo e a comunicación oral, despertar a necesidade 
de comunicación, Fomento da lectura en voz alta, Vocabulario e construción de frases cada vez 
máis complexas, coherentes, buscando o sentido, Fomento do contacto visual, Rutinas, aprendizaxe 
de hábitos. Interiorización do horario do centro, profesorado, entorno…, Secuencias 
comportamentais, espaciais e temporais, Traballo do autocontrol comportamental, Motricidade fina 
e grosa, Lateralidade. Teoría da mente. 
As actividades pretenden ser funcionais, deben estar moi ben organizadas e estruturadas, ser claras 
e sinxelas. Os apoios visuais (debuxos, fotos, carteis) son fundamentais como guía, recordatorio e 
reforzo emocional das accións e tarefas diarias. Traballos repetitivos, ben estructurados, 
procurando as interaccións cos compañeiros da aula de PT e onde predominen elementos visuais 
(pictogramas, crebacabezas de uso individual) e cós que experimentar ( ceras de cores, 
xogos…)Uso de xogos, cancións, vídeos, Imprescindible o uso da axenda, Uso do Pictotraductor 
(tablet, iPad), Fotos de emocións, emoticonos, Paneis de instrucións con pictogramas para seguir 
horarios, rutinas e preparar actividades extraordinarias do centro, Uso de apoios visuais a calquera 
contido (debuxos, vídeos, fotos…), Exercicios de respiración e relaxación, Fichas, pdf editables ou 
imprimibles, cuestionarios, enlaces para traballo online...  
Importante reforzar contidos pouco traballados do curso anterior:  

- Habilidades sociais, 
- Resolución de conflictos na aula, 
- Situacións comunicativas, diálogos, 
- Xestión de emocións. 
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Necesaria a continuación do apoio da especialista de Audición e Linguaxe. 
 
Alumnado en risco de suicidio.  
Tentativas de suicidio previas. Importante a coordinación constante coa familia é con medios 
externos que atenden a este alumnado. 
Apertura de protocolo de risco de suicidio. Seguimento das directrices do protocolo.  Atención ás 
necesidades que se poidan dar. Plan de intervención individualizado. 
 
Alumnado con diagnóstico TOC.  
Alteracións temporais de ansiedade, tensións, dificultades nas relacións con iguais. Pedagoxía 
Terapéutica acude aos recreos co fin de traballar as condutas obsesivas e os rituais. 
Presenta problemas na interacción social, consistentes nun grado de alleamento e falta de contacto 
social e afectivo cos compañeiros, Presenta dificultades nas súas relacións, Alteracións na súa 
conduta, desaxustada, repetitiva, suxeita a estímulos rutinarios, Comportamentos repetitivos, 
Impulsividade, Alteracións polo ruído, Alteracións cognitivas, Déficit na comunicación e na 
linguaxe, presenta importantes anomalías na intencionalidade e no significado do mesmo, 
Dificultades na motricidade fina e grosa,  obsérvanse problemas nos seus desprazamentos  e na súa 
coordinación. Disgrafía. 
Aspectos a traballar: Potenciar a autonomía e independencia persoal, Control de impulsos, 
Traballo de Habilidades sociais, Resolución de conflitos, Aumento progresivo do tempo de 
atención, concentración, desenvolvemento do pensamento abstracto (procesos cognitivos básicos), 
Discriminación tempo de preocupación/tempo en espera, Pensamentos absurdos/ realistas, Xestión 
das emocións, expresión e recoñecemento. Xestión da ansiedade, ira, enfado.., Fomento do diálogo 
e a comunicación oral, despertar a necesidade de comunicación, Fomento do contacto visual, 
Rutinas, aprendizaxe de hábitos, respetar os seus rituais, Secuencias comportamentais, espaciais e 
temporais, Traballo do autocontrol comportamental, Motricidade fina, disgrafía. 
As actividades presenciais pretenden ser funcionais, teñen que estar moi ben organizadas e 
estruturadas, ser claras e sinxelas. Secuenciadas. Traballados: Tempo de preocupación, espazo na 
clase onde se lle permita falar ou escribir sobre o que lle preocupa, Tempo de espera, gardar as 
preocupacións en follas escritas o en diálogos orais, soamente poden recurrir a elas nos espazos 
temporais permitidos. Axudar a ignoralas, Historias orais ou escritas coas súas preocupacións 
recurrindo a un final feliz, Clasificar os pensamentos absurdos en base as crenzas catastróficas ou 
crenzas realistas, cadro de dobre entrada traballado en libreta ou encerado, Plantexar conflitos 
imaxinarios, buscando solucións finais satisfactorias, Traballos repetitivos, ben estructurados, 
procurando a interacción cos compañeiros, Traballo dos rituais, neste caso particular non pisar as 
liñas do chan do corredor, para iso:1. Pospoñer o ritual, falar con él ANTES de que comece os 
desprazamentos, 2. Facer o ritual disminuindo a velocidade, acompañalo no desprazamento, 
forzándoo a ir máis despacio, pensamentos máis lentos, 3. Alterar o ritual, introducir cambios no 
corredor por onde se despraza, (siluetas no corredor, obrigárono a cambiar os desprazamentos), 4. 
Añadir unha consecuencia ao ritual, que disminuirá a súa ansiedade, Exercicios de respiración e 
relaxación, Fichas, pdf editables ou imprimibles, cuestionarios, enlaces para traballo online... 
Importante para reforzar contidos pouco traballados do curso anterior que o seu entorno sexa 
predicible e seguro. Actividades presenciais iniciados nos primeiros trimestres quedaron sin 
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reforzar no terceiro.  
 
Alumnado con dificultades de conduta, aceptación de normas e recoñecemento de figuras de 
autoridade. Base desaxustada e dificultades de aprendizaxe. Desmotivación, falta de interese 
polo ámbito educativo.  
Dificultades no ámbito social, conflitos na aula de referencia. Ás veces leves e solucionados de 
inmediato pero outras veces máis complexos transcendendo ao centro educativo. Percibimos neste 
alumnado un comportamento ás veces desaxustado na clase; discordante, sempre cun desafío 
constante á figura de autoridade. Sempre pendente das relacións e os problemas que xorden no 
ritmo xeral da clase. Dificultades de aprendizaxe. 
Aspectos a traballar: Lectura e comprensión de textos sinxelos, Vocabulario, Regras ortográficas, 
Escritura e redaccións en base a temas e lecturas específicas, Técnicas de estudo, resumo, 
esquemas, palabras clave, Relaxación e concentración, Aumento progresivo do tempo de atención, 
Traballo da autoestima e do autoconcepto positivo, Traballo conductual, Tempo de traballo/tempo 
de esparcimento, Aumento progresivo do tempo de atención, Empatía, Autoconcepto positivo e 
autoestima, Resolución de conflictos, Respostas a situacións plantexadas. 
As actividades presenciais pretenden ser funcionais, dben de estar moi ben organizadas e 
estruturadas, ser claras e sinxelas. Secuenciadas. Traballos repetitivos, ben estructurados, 
procurando as boas interaccións cos compañeiros. Fichas, pdf editables ou imprimibles, 
cuestionarios...  
 
Alumnado con dificultades de aprendizaxe. Relacións desaxustadas. Conflitos sociais. 
Aspectos a traballar. 
Traballaranse en xeral, aspectos condutuais, habilidades sociais,  atención, discriminación e 
concentración, autoestima e resolución de conflitos. Vocabulario.  
Dedícase moito tempo a técnicas de estudo, esquemas, resúmenes, palabras clave... 
Nas actividades  traballarase a lectura, a comprensión e o resumo a partires de libros e novelas da 
aula de Pedagoxía Terapéutica, ter presente o préstamo de libros individual e prolongado no tempo 
pola situación actual de contaxio. Comprensión de textos sinxelos, Conversas e  diálogos.  
Imprescindible resaltar ante todo o comportamento axustado deste alumnado na aula e o seu 
esforzo no seu traballo académico persoal.  
 
Alumnado con dificultades de aprendizaxe, base desaxustada. Dificultades nas relacións 
sociais. 
Problemas na interacción social, falta de contacto social e afectivo cos compañeiros. Carencia de 
empatía e incapacidade para expresar e interpretar os sentimentos e as emocións, sexan estas 
propias ou alleas. Presenta dificultades nas súas relacións, non sabe interpretar os comportamentos 
e lle supón dúbidas constantes. Precisa atención constante e indicacións individualizadas. 
Alteracións na súa conduta, desaxustada nas realacións interpersoais. Alteracións cognitivas, 
Resaltar o esforzo na realización das súas tarefas e a súa interese pola la lectura. Déficit na 
comunicación e na linguaxe, presenta importantes anomalías na intencionalidade e no significado 
do mesmo. Familia desestructurada. 
Aspectos a traballar: Potenciar a autonomía e independencia persoal, Traballo de Habilidades 
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sociais, Resolución de conflitos, Aumento progresivo do tempo de atención, concentración, 
desenvolvemento do pensamento abstracto (procesos cognitivos básicos), Discriminación tempo de 
traballo/descanso, Xestión das emocións, expresión e recoñecemento, Fomento do diálogo e a 
comunicación oral. Traballo da súa pronuncia. 
Fomento da lectura en voz alta, Traballo do autocontrol comportamental. 
Actividades: Traballos repetitivos, ben estructurados, procurando a interacción cos compañeiros e 
onde predomine o diálogo e as interpretacións axustadas ás situacións creadas na aula; (sempre 
mantendo a distancia social de seguridade) Uso de libros de lectura, vídeos, Xogos de pronuncia, 
trabalenguas, adiviñas…, Exercicios motrices orais, Fichas, Pdf editables ou imprimibles, 
cuestionarios, correos eléctricos, iPad, enlaces para traballo online... 
Importante que o seu entorno sexa predicible e seguro. Resaltar ante todo o bo comportamento 
deste alumnado na aula e o seu esforzo no traballo académico persoal.  
Debido a situación excepcional a vivir no pasado curso ter presente a incidencia do traballo en: 

- Habilidades sociais, 
- Resolución de conflictos na aula, 
- Situacións comunicativas, diálogos, 
- Xestión de emocións. 

Imprescindible a necesidade de sesións coa especialista en Audición e Linguaxe. 
 
Alumnado con dificultades cognitivas e de aprendizaxe 
. Nenos moi traballadores e  respetousos. Motivados e interesados polo traballo escolar. Presentan 
dificultades nas súas relacións. Non saben interpretar os comportamentos e plantexan dúbidas 
constantes. Inseguros. Puntual e regularmente  precisan aclaracións.  
Aspectos a traballar: Potenciar a autonomía e independencia persoal, Traballo de Habilidades 
sociais, Resolución de conflitos, Aumento progresivo do tempo de atención, concentración, 
desenvolvemento do pensamento abstracto (procesos cognitivos básicos), Discriminación tempo de 
traballo/descanso. Resolución de conflictos.Habilidade sociais. 
Actividades: Lectura e comprensión de textos sinxelos, Vocabulario, Regras ortográficas, Escritura 
e redaccións en base a temas e lecturas específicas, Técnicas de estudo, resumo, esquemas, 
palabras clave, Relaxación e concentración, Aumento progresivo do tempo de atención, Traballo da 
autoestima e do autoconcepto positivo. 
 
Alumnado con diagnóstico de dislexia.  
Atención, discriminación e concentración; espacial e temporal. Lectura en voz alta, escritura 
correctiva, conciencia fonolóxica, sílaba, palabra, frase, texto…  
Aspectos a traballar: Lateralidade, Nocións espaciais e temporais, Traballar palabras confusas 
pola mesma pronuncia, Articular ou pronunciar palabras concretas, Conciencia fonolóxica, 
Cambios na orde de letras, números, Traballo de concentración tanto na  lectura como na escritura, 
Traballar con instrucións sinxelas e secunciada, Traballo con  rutinas, Traballar a memoria a corto 
plazo, organización. 
Actividades a traballar:: Lectura de textos en voz alta e baixa, Comprensión de textos sinxelos con 
sentido e sen el, Vocabulario de palabras e pseudopalabras, Construción de palabras e 
pseudopalabras a partires de sílabas dadas, Discriminación de sílabas, palabras, frases, textos, 
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Discriminación de números.   Discal Ulla. Orientación espacial, Escritura e redaccións en base a 
temas concretos, Exercicios de Relaxación e concentración, Exercicios con aumento progresivo do 
tempo de atención. 
 
4. Concrecións metodolóxicas. 
O modelo metodolóxico estará adaptado ao contexto concreto da zona e do Centro. De acordo co 
modelo sociopsicopedagóxico, a intervención será maioritariamente indirecta, incidindo 
principalmente no asesoramento  a os profesionais e tamén intervención directa na aula de 
Pedagoxía Terapética en base a os diagnósticos. Preferirase a unha atención individualizada ou en 
pequeño grupo ata un máximo de tres alumnos. O criterio pedagógico de agrupamento o marcará 
os diágnósticos afines.  
O desenvolvemento do plan de traballo deberá favorecer a participación activa e o traballo 
cooperativo de todos os implicados no mesmo. Traballo que se estruturará fundamentalmente en: 
Reunións colectivas: Grupo de Traballo, Xuntas de Avaliación, Departamento de Orientación, 
Claustro, Comisión de Coordinación Pedagóxica... Consideramos, así mesmo, moi importantes a 
colaboración cos servizos sociais do concello. Resaltar, priorizar e respetar a preferencia virtual dos 
encontros. 
Reunións individuais: entrevistas entre diferentes membros da comunidade educativa co fin do 
intercambio de  información. Telefónicas ou por contactos telemáticos. 
O campo de actuación do especialista de Pedagoxía Terapéutica, queda enmarcado dentro dun 
modelo de colaboración conxunta cos outros profesionais da educación (titor/a, especialistas,…) e 
coa familia, contextualizado dentro dos espazos naturais de desenvolvemento do alumnado, co fin 
de proporcionarlle o reforzo pedagóxico necesario para a consecución dos obxectivos propostos. 
Pero non sustituindo en ningún momento ao profesor propio de cada materia, base fundamental do 
principio de integración. Terase en conta a coordinación no intercambio de información e no 
establecemento de pautas de actuación. 
O especialista de Pedagoxía Terapéutica deberá realizar, entre outras, as seguintes tarefas, tal e 
como se expón no D.120/1998 de 23 de abril, no que se regula a orientación educativa e 
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se 
establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na citada 
Comunidade: 
* Colaborar na identificación e avaliación das ANEAE. 
* Atender dunha maneira directa ao alumnado que presente  ANEAE. Segundo o seu propio Plan 
Individual de Intervención. 
* Colaborar coa Comisión de Coordinación Pedagóxica no plan de acción ás necesidades 
educativas especiais. 
* Colaborar cando sexa necesario cos titores no asesoramiento das adaptacións curriculares, no seu 
seguimento e avaliación. 
A metodoloxía basearase nos seguintes principios de intervención: 
* Basarse no nivel de competencia curricular e de desenvolvemento do alumnado. 
* Fomentar as aprendizaxes significativas. 
* Potenciar a autonomía do alumno/a. 
* Garantir a funcionalidade das aprendizaxes. 
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* Organizar os contidos mediante un enfoque globalizador. 
* Fomentar a actividade mental do alumnado. 
* Potenciar a interacción entre o alumnado. 
* Considerar o xogo como un recurso axeitado. 
 
5. Organización. 
As sesión de Pedagoxía Terapéutica serán flexibles para poder cambialas ou modificalas segundo 
aparezan ou se modifiquen as necesidades. Ademáis, sempre que sexa posible manterase unha 
relación de colaboración e coordinación cos titores e profesores dos alumnos atendidos 
Levarase a cabo unha vez á semana unha reunión no departamento có fin de recibir asesoramento 
do Departamento de Orientación. 
 
6. Temporalidade 
As sesións de apoio ao alumnado con ANEAE adaptanse ás necesidades do centro así como a 
combinación dos diferentes especialistas. Darase prioridade de atención ao alumnado con 
necesidades educativas permanentes. 
A modalidade de apoio realizarase fóra da aula ordinaria segundo as necesidades actuais. 
Traballarase conxuntamente de manera telemática no alumnado que dipoña de medios. Ensino 
mixto. 
Temporalidade global do centro en cohesión con Pedagoxía terapéutica: 
Primeiro trimestre. 
* Agrupamento do alumnado de acordo cos criterios establecidos no PCC.  
* Distribución e asignación de titorías.  
* Organización da xornada de acollida.  
* Organización de espazos e instalacións para orientación.  
* Reunións mensuais do Departamento de Orientación. (Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe)  
* Reunións de Grupo de Traballo.  
* Información ao alumnado sobre as NOF e as normas propias daaula de Pedagoxía Terapética. 
* Adquisición de material e equipamento específico do DO. 
* Redacción do Plano de apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe, acción titorial e orientación 
académico-profesional.  
* Redacción do Plano de atención ao alumnado procedente do estranxeiro.  
* Redacción do Plano de convivencia. 
* Avaliación inicial do alumnado. 
* Actividades encamiñadas á integración e cohesión grupal, con especial atención ao alumnado de 
novo ingreso.  
* Apoio ao coñecemento da situación grupal, e orientación sobre modos de actuación, mediante 
estudios de cada grupo-clase.  
* Reunións colectivas coas familias. Respetando as medidas de protocolo Covid.  
* Programacións de actividades que fagan especial énfase na adquisición do hábito lector.  
* Organización dos apoios ao alumnado con necesidades educativas especiais e programación do 
traballo a desenvolver con el.  
* Avaliación e programa de intervención para o alumnado con ANEAE (Apoio ao proceso de 
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ensino-aprendizaxe)  
* Decisións sobre medidas organizativas que favorezan a atención á diversidade.  
* Actividades complementarias reforzadoras de aspectos do currículo.  
* Apoio ao alumnado con ANEA. 
* Sesións de avaliación.  
* Contidos transversais.  
* Asesoramento na realización das posibles ACI´s 
Segundo trimestre. 
* Estudio dos resultados da avaliación do primeiro trimestre e das medidas a adoptar.  
* Reunións semanais ou mensuais do DO. 
* Reunións de profesorado, CCP... 
* Apoio ao alumnado con ANEAE. Posibles cambios. Reelaboración do  plan de intervención. 
* Aspectos competenciais e transversais, deseño de actividades. 
Terceiro trimestre. 
* Estudio dos resultados da avaliación do segundo trimestre. Toma de decisións.  
* Tratamento de temas competenciais e transversais do currículo.  
* Reunións semanais ou mensuais do DO. 
* Sesións de avaliación do alumnado.  
* Avaliación das medidas de atención á diversidade. Avaliación do plan.  
* Elaboración da memoria. 
 
7. Recursos 
Personais. 
Profesores/as e titores/as do Centro, especialistas, orientadora, equipo directivo, persoal de 
ASPANAES, servicios sociais do concello… tódolos axentes que interveñen na vida académica do 
alumnado. 
Materiais. 
* Proxecto Educativo de Centro, que cos seus diferentes apartados (Proxecto Curricular de Centro, 
Plano de atención ao alumnado procedente do estranxeiro, Plano de convivencia, Plano de acollida, 
Protocolos, Programación xeral anual, Plan de Adaptación a situación actual Covid...) constitúe a 
base de actuación de todo o persoal implicado no proceso de ensino-aprendizaxe. 
* Fichas acumulativas, proxectos que reflictan o traballo do alumnado. 
* Diversos tipos de cuestionarios para alumnos, profesores e familias. 
* Resultados de observacións e probas psicométricas que axuden na observación e valoración do 
alumnado. 
* Todo tipo de material escolar de reforzo: pautas, fichas, material audiovisual, programas de 
ordenador... 
* Bibliografía específica sobre os aspectos que interveñen no proceso de ensino-aprendizaxe. 
* Lexislación educativa. 
Os recursos materiais a empregar serán: 
* O máis variados e atractivos posible 
* Individualizados segundo os seus intereses e coñecementos previos. 
* Promoverán a participación activa dos alumnos/as. 
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* Tablet, Ipad e mobil para uso didáctico. 
Material individual, non común a todo o alumnado. 
Para o ensino telématico: 

- Correo electrónico. 
- Teléfono móvil dos pais dos nenos, contando co seu acordó e autorización previa. 
- Aula virtual do centro. 
- G suit. 

Os recursos empregados irán adaptados ás necesidades particulares de cada alumno. 
 
8. A avaliación.  
Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas en relación 
cos resultados académicos e procesos de mellora. 
En canto á avaliación, constará de tres momentos: inicial, continua e final, constituíndo un proceso 
adaptado de forma individualizada a cada alumno/a. 
A avaliación inicial axudará a coñecer o punto de partida do alumnado: capacidades adquiridas, 
dificultades que presentan, estilo cognitivo, etc. 
Coa avaliación formativa e continua comprobarase a evolución do alumnado, a detección de novas 
necesidades grupais ou individuais, así como a efectividade do programa en relación cos 
obxectivos establecidos.  
A avaliación final informará do grao de adquisición dos estandares de aprendizaxe, competencias 
clave... así como a detección de deficiencias no mesmo, de cara ao vindeiro nivel. 
Este proceso de avaliación debe abarcar ao alumnado pero tamén ao profesorado, xa que a práctica 
educativa engloba a ambos, e achega datos que poden servir para modificar aqueles aspectos 
deficitarios ou enriquecer outros nos que se abriron novas vías de actuación .  
Serán obxecto de avaliación: 
O grao de consecución dos obxectivos. 
As tarefas, proxectos e actividades propostas e deseñadas. 
As modificacións realizadas durante o proceso no desenvolvemento do plan e a súa efectividade. 
A avaliación ten por obxecto xulgar a práctica docente, co fin de adecuar o Plan ás necesidades do 
alumnado e mellorar no futuro a propia acción educativa. Partirase de: Avaliación do Plan en si 
mesmo, Avaliación do Plan, no seu desenvolvemento e Avaliación do Plan nos seus resultados.  
A avaliación será entregada ao equipo directivo, para a súa incorporación á Memoria Final do 
Centro. A avaliación, enténdese como un proceso de investigación-acción (Stenhouse, 1987 e 
Schön, 1992), para a mellora da propia práctica docente, realizada por un profesional docente que 
investiga sobre a súa propia práctica. Tal e como indica Schön (1992): “...Cando un profesional 
convértese en investigador dentro da súa propia práctica, metese nun proceso continuo de 
autoavaliación. Cando a práctica é a administración repetitiva de técnicas aos mesmos tipos de 
problemas, o profesional pode buscar o ocio como unha fonte de alivio, ou a xubilación anticipada; 
pero cando funciona un investigador desde a práctica, a práctica mesma é unha fonte de 
renovación. O recoñecemento do erro, coa conseguinte incerteza, pode converterse nunha fonte de 
descubrimento máis que nunha ocasión para a autodefensa...”. A avaliación permitiranos 
determinar a efectividade da intervención, valorando os logros e dificultades atopadas, os factores 
que puideron incidir nestas así como os aspectos que sería preciso modificar, reforzar ou suprimir.  
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Esta avaliación, como bien dixemos, realizarase en tres momentos: avaliación inicial (analizar 
necesidades); avaliación formativa (realizar axustes e modificacións oportunas); e, avaliación 
sumativa/final ao remate do curso (recolleranse os resultados). Para a avaliación do Plan 
utilizaremos os datos subministrados por as persoas implicadas no seu deseño e desenvolvemento 
(membros do DO, titores, profesorado) e os destinatarios (alumnado, pais/nais, profesorado), 
empregando para recoller a información diversos instrumentos (cuestionarios, entrevistas, 
intercambios orais). Os criterios que guiaran a avaliación da actividade do DO serán: Grao de 
consecución dos obxectivos; Grao de adecuación das actividades propostas; Grao de adecuación 
dos recursos; Grao de implicación e participación dos axentes e destinatarios; Grao de satisfacción 
dos implicados; Efectos conseguidos e non previstos. 
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REFERENCIAS LEXISLATIVAS 
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 4/05/2006) 
Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de 
educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21/10/96).  
 Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 
funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios 
de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria (DOG do 02/09/97).  
Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23/06/2009) 
 Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación 
do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 10/07/2009) 
  
Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do 
segundo ciclo de Educación Infantil (BOE nº 4 do 4 de xaneiro) 
Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións no currículum nas ensinanzas de 
réxime xeral (DOG de 07 de novembro de 1995) 
Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con 
necesidades educativas especiais (DOG de 6 de Agosto de 1996) 
Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagógica dos alumnos e 
alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se 
establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización (DOG de 
19 de decembro de 1996) 
Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 27 de Abril de 1998) 
Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación 
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998 
(DOG de 31 de outubro de 1998) 
Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario 
con necesidades educativas especiais (DOG de 30 de xaneiro de 2002) 
Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 
alumnado procedente do estranxeiro (DOG do 26 de febrero de 2004) 
Plan xeral do centro de adaptación  a situación Covid para unha volta segura ás aulas 
 
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE 
ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA  PARA O CURSO 2020-2021 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NO ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAS PARA O ÁMBITO EDUCATIVO 
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