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1. PRESENTACIÓN

Educar é un proceso de axuda a unha persoa para que desenvolva as

súas capacidades co fin de que poida vivir o máis plenamente posible

ocupando un lugar na sociedade.

No caso do alumnado con necesidades educativas especiais, o obxectivo

é o mesmo ca para calquera outro alumno ou alumna: que poida levar unha

existencia en igualdade de dereitos. A educación debe proporcionar as axudas

para que cada persoa acade o seu part

estar no mundo.

Un discapacitado non é nin máis nin menos ca unha persoa. Para o

discapacitado e a súa familia a educación non pode ser unha barreira máis; a

escola debe contribuír á normalización e á adquisición

funcionais esenciais para a vida.

Ser discapacitado non debe ser enfocado pola familia, educadores ou

sociedade como unha traxedia ou como ser obxecto de caridade, senón como

un xeito de ser persoa que aínda, no contexto actual, signific

social de discriminado. A discapacidade debe ser entendida, non só polas

dificultades dun individuo, senón tamén en función das deficiencias sociais,

para poder responder de xeito adecuado ás necesidades dos cidadáns con

carencias.

Un enfoque axeitado da discapacidade é non ignorala, vencer os

temores e prexuízos respecto dela e considerala como un exemplo de riqueza

e de diversidade, polo que cómpre que a voz dos afectados sexa escoitada.

Unha sociedade democrática ten na atención á diver

principais indicadores da calidade de vida para todos e todas.

Para o alumnado con discapacidade motora ten especial importancia a

familia, polas necesidades de atención e falta de autonomía persoal

existentes en moitos casos. A

do proxecto educativo e o sistema escolar debe levala adiante en

colaboración con outras institucións.

A chegada de alumnado novo con discapacidade motora a un centro, en

ocasións, supón un reto á comunidad

orientación, tanto desde o centro

Educar é un proceso de axuda a unha persoa para que desenvolva as

súas capacidades co fin de que poida vivir o máis plenamente posible

ocupando un lugar na sociedade.

No caso do alumnado con necesidades educativas especiais, o obxectivo

é o mesmo ca para calquera outro alumno ou alumna: que poida levar unha

existencia en igualdade de dereitos. A educación debe proporcionar as axudas

para que cada persoa acade o seu particular e orixinal xeito de relacionarse e

Un discapacitado non é nin máis nin menos ca unha persoa. Para o

discapacitado e a súa familia a educación non pode ser unha barreira máis; a

escola debe contribuír á normalización e á adquisición de habilidades

funcionais esenciais para a vida.

Ser discapacitado non debe ser enfocado pola familia, educadores ou

sociedade como unha traxedia ou como ser obxecto de caridade, senón como

un xeito de ser persoa que aínda, no contexto actual, signific

social de discriminado. A discapacidade debe ser entendida, non só polas

dificultades dun individuo, senón tamén en función das deficiencias sociais,

para poder responder de xeito adecuado ás necesidades dos cidadáns con

ue axeitado da discapacidade é non ignorala, vencer os

temores e prexuízos respecto dela e considerala como un exemplo de riqueza

e de diversidade, polo que cómpre que a voz dos afectados sexa escoitada.

Unha sociedade democrática ten na atención á diversidade un dos

principais indicadores da calidade de vida para todos e todas.

Para o alumnado con discapacidade motora ten especial importancia a

familia, polas necesidades de atención e falta de autonomía persoal

existentes en moitos casos. A intervención coas familias forma parte esencial

do proxecto educativo e o sistema escolar debe levala adiante en

colaboración con outras institucións.

A chegada de alumnado novo con discapacidade motora a un centro, en

ocasións, supón un reto á comunidade escolar. Desde os servizos de

orientación, tanto desde o centro ( a través dos departamentos de

1

E
S
P
E
C

IA
L
ID

A
D

E
D

E
D

IS
C

A
P
A

C
ID

A
D

E
M

O
T

O
R

A

Educar é un proceso de axuda a unha persoa para que desenvolva as

súas capacidades co fin de que poida vivir o máis plenamente posible

No caso do alumnado con necesidades educativas especiais, o obxectivo

é o mesmo ca para calquera outro alumno ou alumna: que poida levar unha

existencia en igualdade de dereitos. A educación debe proporcionar as axudas

icular e orixinal xeito de relacionarse e

Un discapacitado non é nin máis nin menos ca unha persoa. Para o

discapacitado e a súa familia a educación non pode ser unha barreira máis; a

de habilidades

Ser discapacitado non debe ser enfocado pola familia, educadores ou

sociedade como unha traxedia ou como ser obxecto de caridade, senón como

un xeito de ser persoa que aínda, no contexto actual, significa un estatus

social de discriminado. A discapacidade debe ser entendida, non só polas

dificultades dun individuo, senón tamén en función das deficiencias sociais,

para poder responder de xeito adecuado ás necesidades dos cidadáns con

ue axeitado da discapacidade é non ignorala, vencer os

temores e prexuízos respecto dela e considerala como un exemplo de riqueza

e de diversidade, polo que cómpre que a voz dos afectados sexa escoitada.

sidade un dos

Para o alumnado con discapacidade motora ten especial importancia a

familia, polas necesidades de atención e falta de autonomía persoal

intervención coas familias forma parte esencial

do proxecto educativo e o sistema escolar debe levala adiante en

A chegada de alumnado novo con discapacidade motora a un centro, en

e escolar. Desde os servizos de

( a través dos departamentos de



orientación) como no ámbito provincial (desde os equipos de orientanción

específicos), trátase de axudar e colaborar coas familias, escola e

Administración para facer realidade a inclusión educativa, sen perder de vista

que o obxectivo é o desenvolvemento do alumnado e partindo do principio de

que a diversidade é un enriquecemento para todos.

2 .OBXECTIVOS

Os obxectivos están delimitados polas funcións estable

Decreto 120/98 , do 23 de abril, desenvoltas polos artigos 18 e 23 da Orde do

24 de xullo do mesmo ano.

Baseándonos no principio de inclusión e de atención individualizada, a

colaboración co persoal educativo, coa familia e con outr

convértese nun dos piares fundamentais desde os que se desenvolve o noso

labor educativo. Trátase de proporcionar unha resposta educativa o máis

axeitada posible ás necesidades específicas do alumnado con discapacidade

motora complementando e coordinando a nosa intervención cos servizos de

apoio nos centros educativos, así como con outros servizos externos sanitarios

e sociais.

Composición

Está composto por un especialista dentro do EOE en cada unha das

provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Constitúe un servizo público de atención especializada, no ámbito

educativo, para o alumnado con discapacidade motora.

3. ÁREAS DE TRABALLO

A través da nosa intervención inténtase orientar e asesorar os centros e as

familias, co obxectivo de mellorar a calidade de vida deste alumnado en

relación a:

 Valoración da escolarización máis axeitada para cada caso.

 Orientación na selección daquelas

tanto xerais como especificas, que mellor se adecúen ás

necesidades que presenta este alumnado.

como no ámbito provincial (desde os equipos de orientanción

específicos), trátase de axudar e colaborar coas familias, escola e

ra facer realidade a inclusión educativa, sen perder de vista

que o obxectivo é o desenvolvemento do alumnado e partindo do principio de

que a diversidade é un enriquecemento para todos.

Os obxectivos están delimitados polas funcións establecidas no artigo 8º do

Decreto 120/98 , do 23 de abril, desenvoltas polos artigos 18 e 23 da Orde do

24 de xullo do mesmo ano.

Baseándonos no principio de inclusión e de atención individualizada, a

colaboración co persoal educativo, coa familia e con outros profesionais

convértese nun dos piares fundamentais desde os que se desenvolve o noso

labor educativo. Trátase de proporcionar unha resposta educativa o máis

axeitada posible ás necesidades específicas do alumnado con discapacidade

do e coordinando a nosa intervención cos servizos de

apoio nos centros educativos, así como con outros servizos externos sanitarios

Está composto por un especialista dentro do EOE en cada unha das

provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Constitúe un servizo público de atención especializada, no ámbito

educativo, para o alumnado con discapacidade motora.

O

A través da nosa intervención inténtase orientar e asesorar os centros e as

familias, co obxectivo de mellorar a calidade de vida deste alumnado en

Valoración da escolarización máis axeitada para cada caso.

Orientación na selección daquelas estratexias de intervención,

tanto xerais como especificas, que mellor se adecúen ás

necesidades que presenta este alumnado.
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como no ámbito provincial (desde os equipos de orientanción

específicos), trátase de axudar e colaborar coas familias, escola e

ra facer realidade a inclusión educativa, sen perder de vista

que o obxectivo é o desenvolvemento do alumnado e partindo do principio de

cidas no artigo 8º do

Decreto 120/98 , do 23 de abril, desenvoltas polos artigos 18 e 23 da Orde do

Baseándonos no principio de inclusión e de atención individualizada, a

os profesionais

convértese nun dos piares fundamentais desde os que se desenvolve o noso

labor educativo. Trátase de proporcionar unha resposta educativa o máis

axeitada posible ás necesidades específicas do alumnado con discapacidade

do e coordinando a nosa intervención cos servizos de

apoio nos centros educativos, así como con outros servizos externos sanitarios

Está composto por un especialista dentro do EOE en cada unha das

Constitúe un servizo público de atención especializada, no ámbito

A través da nosa intervención inténtase orientar e asesorar os centros e as

familias, co obxectivo de mellorar a calidade de vida deste alumnado en

Valoración da escolarización máis axeitada para cada caso.

estratexias de intervención,

tanto xerais como especificas, que mellor se adecúen ás



 Valoración das necesidades das adaptacións do mobiliario

escolar, de axudas técnicas e de material didáctico.

 Informar sobre d

(accesibilidade, axudas económicas, asistenciais, técnicas etc.).

 Formación especifica dos profesionais da educación

A QUEN VAI DIRIXIDO?

 Ao alumnado con discapacidade motora, por diferentes causas:

o lesións cerebrais (parálise cerebral, encefalopatías...)

o espiña bífida

o lesións neuromusculares

o traumatismos (craneoencefálicos, lesións medulares...)

o trastornos osteoarticulares (ósos de cristal, artrogripose,

artrite...)

o alteracións do crecemento

o outros

 Ás familias.

 Aos profesionais dos centros educativos

 A outros especialistas que o soliciten.

PARA CONTACTAR:

EOE A Coruña: Miguel Campuzano Álvarez.

EOE Lugo:

EOE Ourense: Luisa Mª Limia Martínez.

EOE Pontevedra: José Luis Estévez Solla.

4. A INTERVENCIÓN EDUCATIVA

A intervención educativa para o alumnado con discapacidade motora

debe ter en conta, independentemente da súa situación motriz, que toda

persoa presenta potencialidades

que hai que desenvolver e aproveitar, na certeza de que co traballo sempre

se poden conseguir logros, xa sobre o propio neno ou nena, xa sobre o seu

contorno ou familia e, ao mesmo tempo, como medio de enriquecemento

persoal para todos implicados no labo

Valoración das necesidades das adaptacións do mobiliario

escolar, de axudas técnicas e de material didáctico.

Informar sobre distintos recursos sociais, sanitarios, educativos

(accesibilidade, axudas económicas, asistenciais, técnicas etc.).

Formación especifica dos profesionais da educación

Ao alumnado con discapacidade motora, por diferentes causas:

esións cerebrais (parálise cerebral, encefalopatías...)

espiña bífida

lesións neuromusculares

traumatismos (craneoencefálicos, lesións medulares...)

trastornos osteoarticulares (ósos de cristal, artrogripose,

alteracións do crecemento

Aos profesionais dos centros educativos

A outros especialistas que o soliciten.

Miguel Campuzano Álvarez.

Luisa Mª Limia Martínez.

José Luis Estévez Solla.

A INTERVENCIÓN EDUCATIVA: ORIENTACIÓNS

A intervención educativa para o alumnado con discapacidade motora

debe ter en conta, independentemente da súa situación motriz, que toda

persoa presenta potencialidades –orgánicas, psíquicas, educativas e sociais

que hai que desenvolver e aproveitar, na certeza de que co traballo sempre

se poden conseguir logros, xa sobre o propio neno ou nena, xa sobre o seu

contorno ou familia e, ao mesmo tempo, como medio de enriquecemento

persoal para todos implicados no labor educativo.
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Valoración das necesidades das adaptacións do mobiliario

escolar, de axudas técnicas e de material didáctico.

istintos recursos sociais, sanitarios, educativos

(accesibilidade, axudas económicas, asistenciais, técnicas etc.).

Formación especifica dos profesionais da educación

Ao alumnado con discapacidade motora, por diferentes causas:

esións cerebrais (parálise cerebral, encefalopatías...)

traumatismos (craneoencefálicos, lesións medulares...)

trastornos osteoarticulares (ósos de cristal, artrogripose,

A intervención educativa para o alumnado con discapacidade motora

debe ter en conta, independentemente da súa situación motriz, que toda

orgánicas, psíquicas, educativas e sociais-

que hai que desenvolver e aproveitar, na certeza de que co traballo sempre

se poden conseguir logros, xa sobre o propio neno ou nena, xa sobre o seu

contorno ou familia e, ao mesmo tempo, como medio de enriquecemento



De aí que, entre os obxectivos prioritarios no traballo educativo con este

alumnado, hai que salientar os seguintes:

 Potenciar a súa autonomía persoal

motrices, hábitos de autocoidado e hixiénicos e de habilid

na procura dun nivel de esixencia progresiva, constante e coherente.

 Porporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan

unha doada comunicación

 Favorecer a participación activa

escolar.

 Fomentar a capacidade de

todos os ambientes, ademais do xa citado escolar, en especial nas

actividades sociais de ocio e de lecer.

Igualmente, outro aspecto que cómpre ter en conta é o das

Débense ter actitudes positivas, flexibles e realistas que permitan adaptarse e

traballar co alumnado con discapacidade motora. De feito, case nunca unha

barreira física é máis difícil de superar ca as propias psicolóxicas das persoas

que rodean o discapacitado m

importante o conxunto das aptitudes que se puidesen adquirir por formación

ou experiencia coma a propia actitude na intervención. En consecuencia, no

momento de traballar con este alumnado convén tomar conciencia

 Non deixarse levar pola aparencia

acompañada de certos trazos externos que poden inducir a pensar na

existencia de deficiencias

sempre, nin moito menos, pode levar aparellada a def

 Non adoptar actitudes de

impiden o adecuado desenvolvemento da autonomía persoal. A mellor

forma de interaccionar e empatizar con este alumnado é a

naturalidade cotiá.

 Transmitir expectativas

favorezan a súa seguridade e autoestima. Ao estar o seu autoconcepto

De aí que, entre os obxectivos prioritarios no traballo educativo con este

alumnado, hai que salientar os seguintes:

autonomía persoal: co desenvolvemento de destrezas

motrices, hábitos de autocoidado e hixiénicos e de habilid

na procura dun nivel de esixencia progresiva, constante e coherente.

Porporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan

comunicación cos demais.

participación activa do alumno ou alumna no centro

Fomentar a capacidade de socialización, favorecendo a interacción en

todos os ambientes, ademais do xa citado escolar, en especial nas

actividades sociais de ocio e de lecer.

Igualmente, outro aspecto que cómpre ter en conta é o das

ter actitudes positivas, flexibles e realistas que permitan adaptarse e

traballar co alumnado con discapacidade motora. De feito, case nunca unha

barreira física é máis difícil de superar ca as propias psicolóxicas das persoas

que rodean o discapacitado motor. De aí que na praxe educativa sexa tan

importante o conxunto das aptitudes que se puidesen adquirir por formación

ou experiencia coma a propia actitude na intervención. En consecuencia, no

momento de traballar con este alumnado convén tomar conciencia

Non deixarse levar pola aparencia. A alteración motora adoita ir

acompañada de certos trazos externos que poden inducir a pensar na

existencia de deficiencias –por exemplo de tipo cognitivo

sempre, nin moito menos, pode levar aparellada a deficiencia motriz.

Non adoptar actitudes de sobreprotección ou permisividade

impiden o adecuado desenvolvemento da autonomía persoal. A mellor

forma de interaccionar e empatizar con este alumnado é a

cotiá.

expectativas positivas e de superación persoal

favorezan a súa seguridade e autoestima. Ao estar o seu autoconcepto
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De aí que, entre os obxectivos prioritarios no traballo educativo con este

: co desenvolvemento de destrezas

motrices, hábitos de autocoidado e hixiénicos e de habilidades sociais,

na procura dun nivel de esixencia progresiva, constante e coherente.

Porporcionarlle medios de expresión eficientes e claros que permitan

do alumno ou alumna no centro

, favorecendo a interacción en

todos os ambientes, ademais do xa citado escolar, en especial nas

Igualmente, outro aspecto que cómpre ter en conta é o das actitudes.

ter actitudes positivas, flexibles e realistas que permitan adaptarse e

traballar co alumnado con discapacidade motora. De feito, case nunca unha

barreira física é máis difícil de superar ca as propias psicolóxicas das persoas

otor. De aí que na praxe educativa sexa tan

importante o conxunto das aptitudes que se puidesen adquirir por formación

ou experiencia coma a propia actitude na intervención. En consecuencia, no

momento de traballar con este alumnado convén tomar conciencia de:

. A alteración motora adoita ir

acompañada de certos trazos externos que poden inducir a pensar na

por exemplo de tipo cognitivo- que non

iciencia motriz.

sobreprotección ou permisividade, porque

impiden o adecuado desenvolvemento da autonomía persoal. A mellor

forma de interaccionar e empatizar con este alumnado é a

positivas e de superación persoal que

favorezan a súa seguridade e autoestima. Ao estar o seu autoconcepto



fortemente vinculado ás ideas previas que sobre eles teñen as persoas

que os rodean, ao construír a súa propia imaxe dependendo de como os

perciben os demais, ao ter menos posibilidades de interacción.

Igualmente as estratexias e pautas educativas

no ámbito do centro e da aula coma no plano individual, van vir determinadas

polas súas diferenzas e necesidades individuais. De aí a necesidade de

elaborar un proxecto conxunto que, dirixido a toda a comunidade educativa,

se recolla nos diferentes documentos do centro e contemple os acordos

referidos ás medidas de atención á diversidade, as adaptacións físicas do

centro, a coordinación entre os diferentes profesionais, os procedementos

metodolóxicos, a avaliación e a participació

débese ter en conta medidas de tipo:

 Curriculares:

Proxecto curricular, programacións didácticas e programación de

aula. Acción titorial. Medidas individuais de adaptación do currículo

reforzo e adaptación curricular si

Flexibilización da duración do período de escolarización da etapa.

Fragmentación de cursos por materias ou módulos na ensinanza

secundaria...

 Organizativas:

Organización da aula e da clase

recantos, talleres, titoría de iguais, traballo cooperativo etc. Formas e

contidos dos apoios na atención a este alumnado. Agrupamentos

flexibles. Agrupamentos específicos. Programas de diversificación

curricular. Programas de cualificación profesional inicial...

ASPECTOS METODOLÓXICOS XERAIS

No traballo na clase cos alumnos e alumnas con dificultades motrices

debemos ter presente o seguinte:

fortemente vinculado ás ideas previas que sobre eles teñen as persoas

que os rodean, ao construír a súa propia imaxe dependendo de como os

s demais, ao ter menos posibilidades de interacción.

estratexias e pautas educativas no centro escolar, tanto

no ámbito do centro e da aula coma no plano individual, van vir determinadas

polas súas diferenzas e necesidades individuais. De aí a necesidade de

elaborar un proxecto conxunto que, dirixido a toda a comunidade educativa,

olla nos diferentes documentos do centro e contemple os acordos

referidos ás medidas de atención á diversidade, as adaptacións físicas do

centro, a coordinación entre os diferentes profesionais, os procedementos

metodolóxicos, a avaliación e a participación das familias, entre outras. Así,

medidas de tipo:

Proxecto curricular, programacións didácticas e programación de

aula. Acción titorial. Medidas individuais de adaptación do currículo

reforzo e adaptación curricular significativa. Optatividade.

Flexibilización da duración do período de escolarización da etapa.

Fragmentación de cursos por materias ou módulos na ensinanza

Organización da aula e da clase –disposición de espazos,

eres, titoría de iguais, traballo cooperativo etc. Formas e

contidos dos apoios na atención a este alumnado. Agrupamentos

flexibles. Agrupamentos específicos. Programas de diversificación

curricular. Programas de cualificación profesional inicial...

OS METODOLÓXICOS XERAIS

No traballo na clase cos alumnos e alumnas con dificultades motrices

debemos ter presente o seguinte:
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fortemente vinculado ás ideas previas que sobre eles teñen as persoas

que os rodean, ao construír a súa propia imaxe dependendo de como os

s demais, ao ter menos posibilidades de interacción.

no centro escolar, tanto

no ámbito do centro e da aula coma no plano individual, van vir determinadas

polas súas diferenzas e necesidades individuais. De aí a necesidade de

elaborar un proxecto conxunto que, dirixido a toda a comunidade educativa,

olla nos diferentes documentos do centro e contemple os acordos

referidos ás medidas de atención á diversidade, as adaptacións físicas do

centro, a coordinación entre os diferentes profesionais, os procedementos

n das familias, entre outras. Así,

Proxecto curricular, programacións didácticas e programación de

aula. Acción titorial. Medidas individuais de adaptación do currículo –

gnificativa. Optatividade.

Flexibilización da duración do período de escolarización da etapa.

Fragmentación de cursos por materias ou módulos na ensinanza

disposición de espazos,

eres, titoría de iguais, traballo cooperativo etc. Formas e

contidos dos apoios na atención a este alumnado. Agrupamentos

flexibles. Agrupamentos específicos. Programas de diversificación

curricular. Programas de cualificación profesional inicial...

No traballo na clase cos alumnos e alumnas con dificultades motrices



o A organización espacial da aula na procura da mellor situación,

tendo presentes os recursos técnicos que necesita, campo visual,

grao de movementos, posibilidades de manipulación...

o Planificar actividades de aprendizaxe con alicerces en obxectivos

realistas, funcionais e adecuados ás súas necesidades e

intereses.

o Adecuar os ritmos de traballo ás súas posibilidades, capacidade

de resposta e rendemento tendo presente a súa necesidade de

maior tempo.

o Manter unha unidade de criterios e traballo coordinado por todo

o profesorado na procura dun proceso educativo coherente.

o Prever os materiais que vai necesitar para levar a cabo

determinada

o Adaptar os tempos necesarios para a avaliación, seleccionando

os instrumentos e procedementos adecuados para ela.

o Crear un clima relacional de afecto, confianza e paciencia,

compatible cos niveis de esixencia e cumprimento n

das tarefas.

o Procurar tanto a súa individualización como a súa socialización,

ao participar nas tarefas de grupo, na pedagoxía do éxito, o que

redundará no desenvolvemento do seu autoconcepto.

De aí que a intervención educativa teña como obx

desenvolvemento global a partir das súas potencialidades, facendo presente

que unha escola mellor para estes nenos e nenas con diversidade funcional é

tamén unha escola mellor para todos.

RECURSOS PERSOAIS ESPECÍFICOS:

Polo xeral, os centros

discapacidade motora, polo xeral, adoitan contar cos seguintes recursos

persoais extraordinarios:

o Profesorado de Pedagoxía Terapéutica

A organización espacial da aula na procura da mellor situación,

tendo presentes os recursos técnicos que necesita, campo visual,

grao de movementos, posibilidades de manipulación...

Planificar actividades de aprendizaxe con alicerces en obxectivos

realistas, funcionais e adecuados ás súas necesidades e

Adecuar os ritmos de traballo ás súas posibilidades, capacidade

posta e rendemento tendo presente a súa necesidade de

maior tempo.

Manter unha unidade de criterios e traballo coordinado por todo

o profesorado na procura dun proceso educativo coherente.

Prever os materiais que vai necesitar para levar a cabo

determinada tarefa e as necesarias axudas.

Adaptar os tempos necesarios para a avaliación, seleccionando

os instrumentos e procedementos adecuados para ela.

Crear un clima relacional de afecto, confianza e paciencia,

compatible cos niveis de esixencia e cumprimento n

das tarefas.

Procurar tanto a súa individualización como a súa socialización,

ao participar nas tarefas de grupo, na pedagoxía do éxito, o que

redundará no desenvolvemento do seu autoconcepto.

De aí que a intervención educativa teña como obx

desenvolvemento global a partir das súas potencialidades, facendo presente

que unha escola mellor para estes nenos e nenas con diversidade funcional é

tamén unha escola mellor para todos.

RECURSOS PERSOAIS ESPECÍFICOS:

Polo xeral, os centros que teñen escolarizado alumnado con

discapacidade motora, polo xeral, adoitan contar cos seguintes recursos

persoais extraordinarios:

Profesorado de Pedagoxía Terapéutica.

6

E
S
P
E
C

IA
L
ID

A
D

E
D

E
D

IS
C

A
P
A

C
ID

A
D

E
M

O
T

O
R

A

A organización espacial da aula na procura da mellor situación,

tendo presentes os recursos técnicos que necesita, campo visual,

grao de movementos, posibilidades de manipulación...

Planificar actividades de aprendizaxe con alicerces en obxectivos

realistas, funcionais e adecuados ás súas necesidades e

Adecuar os ritmos de traballo ás súas posibilidades, capacidade

posta e rendemento tendo presente a súa necesidade de

Manter unha unidade de criterios e traballo coordinado por todo

o profesorado na procura dun proceso educativo coherente.

Prever os materiais que vai necesitar para levar a cabo

Adaptar os tempos necesarios para a avaliación, seleccionando

os instrumentos e procedementos adecuados para ela.

Crear un clima relacional de afecto, confianza e paciencia,

compatible cos niveis de esixencia e cumprimento na realización

Procurar tanto a súa individualización como a súa socialización,

ao participar nas tarefas de grupo, na pedagoxía do éxito, o que

redundará no desenvolvemento do seu autoconcepto.

De aí que a intervención educativa teña como obxectivo o seu

desenvolvemento global a partir das súas potencialidades, facendo presente

que unha escola mellor para estes nenos e nenas con diversidade funcional é

que teñen escolarizado alumnado con

discapacidade motora, polo xeral, adoitan contar cos seguintes recursos



o Especialista en Audición e Lingua

o Coidador/a

Excepcionalmente, como caso illa

educación especial conta con fisioterapeuta, pero non é unha figura

profesional nos centros educativos. Na Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria, ata agora, non existen terapeutas ocupacionais.

ALGÚN MATERIAL DE DIAGNOSE

Nalgúns casos pode non ser posible aplicar probas habituais pola

dificultade para a expresión verbal ou escrita, polo que proporcionamos aquí

referencia de escalas ou tests que se poden utilizar nestes casos:

o PEABODY, de vocabulario en

aplicar e breve. Require que o alumno teña capacidade

conceptual e poida sinalar (ou dicir si ou non e que sinale outra

persoa) un debuxo entre varios (a partir de 2 anos e medio).

o TONI 2-3. Test non verbal (a partir de 6 a

o BATELLE. Escala de Desenvolvemento (de 0 a 8 anos).

o SECADAS.

anos).

o TEST DE RAVEN.
percepción e a capacidade de abstración (a patir dos 4 anos).

5. A INTERVENCIÓN FAMILIAR

As familias, ante a detección dun fillo ou filla cunha discapacidade, ven

rotas as expectativas que incialmente tiñan cara a el ou ela, o que provoca un

desaxuste emocional importante.

Especialista en Audición e Linguaxe.

Coidador/a.

Excepcionalmente, como caso illado, algún centro específico de

educación especial conta con fisioterapeuta, pero non é unha figura

profesional nos centros educativos. Na Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria, ata agora, non existen terapeutas ocupacionais.

E DIAGNOSE

Nalgúns casos pode non ser posible aplicar probas habituais pola

dificultade para a expresión verbal ou escrita, polo que proporcionamos aquí

referencia de escalas ou tests que se poden utilizar nestes casos:

, de vocabulario en imaxes. Proba sinxela, fácil de

aplicar e breve. Require que o alumno teña capacidade

conceptual e poida sinalar (ou dicir si ou non e que sinale outra

persoa) un debuxo entre varios (a partir de 2 anos e medio).

Test non verbal (a partir de 6 anos).

. Escala de Desenvolvemento (de 0 a 8 anos).

Escala Observacional do Desenvolvemento (de 0 a 6

TEST DE RAVEN. Test que avalía o razoamento analóxico, a
percepción e a capacidade de abstración (a patir dos 4 anos).

INTERVENCIÓN FAMILIAR: ORIENTACIÓNS

As familias, ante a detección dun fillo ou filla cunha discapacidade, ven

rotas as expectativas que incialmente tiñan cara a el ou ela, o que provoca un

desaxuste emocional importante.
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do, algún centro específico de

educación especial conta con fisioterapeuta, pero non é unha figura

profesional nos centros educativos. Na Consellería de Educación e Ordenación

Nalgúns casos pode non ser posible aplicar probas habituais pola

dificultade para a expresión verbal ou escrita, polo que proporcionamos aquí

referencia de escalas ou tests que se poden utilizar nestes casos:

imaxes. Proba sinxela, fácil de

aplicar e breve. Require que o alumno teña capacidade

conceptual e poida sinalar (ou dicir si ou non e que sinale outra

persoa) un debuxo entre varios (a partir de 2 anos e medio).

. Escala de Desenvolvemento (de 0 a 8 anos).

Escala Observacional do Desenvolvemento (de 0 a 6

Test que avalía o razoamento analóxico, a
percepción e a capacidade de abstración (a patir dos 4 anos).

As familias, ante a detección dun fillo ou filla cunha discapacidade, ven

rotas as expectativas que incialmente tiñan cara a el ou ela, o que provoca un



Aínda que cada caso concreto é di

diferentes reaccións e etapas que inclúen sentimentos de conmoción e

frustración, negación da realidade, tristeza e ansiedade.

deben ir evolucionando cara a outros máis satisfactorios na procura dun

equilibrio emocional familiar superador de posibles culpabilizacións e de

aceptación do neno tal cal é, coas súas posibilidades e limitacións. Neste

proceso, as asociacións de afectados por esa discapacidade son de vital

importancia co seu apoio psicolóxico e a

A familia, ante a situación do seu fillo ou filla, pode tomar certas

actitudes que van incidir na formación do seu autoconcepto e

desenvolvemento persoal, ao ser neste ámbito onde estas se transmiten de

maneira máis o menos directa. Algunha

seguintes:

 Sobreprotección,

nena, e a axudarlle máis do necesario, coa consecuencia dunha

excesiva dependencia do adulto. O que cómpre, pola contra, é

potenciar a curiosidade e as actitudes exploratorias, desenvolver o

esforzo persoal e o autovalerse, así como ser conscientes das

capacidades do fillo ou filla e mostrarse firmes na realización das

tarefas adecuadas ao seu ritmo de aprendizaxe, o que redundará nunha

maior autonomía e autoestima.

 Permisividade, en xeral xunguida a senti

Fai que non se controlen as condutas, que non se dean nin se esixan

responsabilidades. A concesión das demandas contribúe a formar

persoas inmaturas, sen interese, apáticas, con baixo nivel de tolerancia

á frustración e con prob

 Sobreesixencia, actitude contraria ás anteriores. As familias deben

darse de conta de que o seu fillo ou filla é un ser en desenvolvemento e

que este é un proceso lento. Isto acentúase nos nenos con parálise

cerebral, polo que cómpre ter moi presente que unha esixencia

superior ao seu propio ritmo creará neles sentimentos de impotencia,

que poden bloquear a súa evolución.

Aínda que cada caso concreto é diferente, habitualmente pásase por

diferentes reaccións e etapas que inclúen sentimentos de conmoción e

frustración, negación da realidade, tristeza e ansiedade. Estes sentimentos

deben ir evolucionando cara a outros máis satisfactorios na procura dun

ibrio emocional familiar superador de posibles culpabilizacións e de

aceptación do neno tal cal é, coas súas posibilidades e limitacións. Neste

proceso, as asociacións de afectados por esa discapacidade son de vital

importancia co seu apoio psicolóxico e asesoramento.

A familia, ante a situación do seu fillo ou filla, pode tomar certas

actitudes que van incidir na formación do seu autoconcepto e

desenvolvemento persoal, ao ser neste ámbito onde estas se transmiten de

maneira máis o menos directa. Algunhas actitudes frecuentes son as

, esta actitude leva a darlle todo feito ao neno ou

nena, e a axudarlle máis do necesario, coa consecuencia dunha

excesiva dependencia do adulto. O que cómpre, pola contra, é

potenciar a curiosidade e as actitudes exploratorias, desenvolver o

al e o autovalerse, así como ser conscientes das

capacidades do fillo ou filla e mostrarse firmes na realización das

tarefas adecuadas ao seu ritmo de aprendizaxe, o que redundará nunha

maior autonomía e autoestima.

en xeral xunguida a sentimentos de compaixón e pena.

Fai que non se controlen as condutas, que non se dean nin se esixan

responsabilidades. A concesión das demandas contribúe a formar

persoas inmaturas, sen interese, apáticas, con baixo nivel de tolerancia

á frustración e con problemas nas interaccións sociais.

, actitude contraria ás anteriores. As familias deben

darse de conta de que o seu fillo ou filla é un ser en desenvolvemento e

que este é un proceso lento. Isto acentúase nos nenos con parálise

que cómpre ter moi presente que unha esixencia

superior ao seu propio ritmo creará neles sentimentos de impotencia,

que poden bloquear a súa evolución.
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ferente, habitualmente pásase por

diferentes reaccións e etapas que inclúen sentimentos de conmoción e

Estes sentimentos

deben ir evolucionando cara a outros máis satisfactorios na procura dun

ibrio emocional familiar superador de posibles culpabilizacións e de

aceptación do neno tal cal é, coas súas posibilidades e limitacións. Neste

proceso, as asociacións de afectados por esa discapacidade son de vital

A familia, ante a situación do seu fillo ou filla, pode tomar certas

actitudes que van incidir na formación do seu autoconcepto e

desenvolvemento persoal, ao ser neste ámbito onde estas se transmiten de

s actitudes frecuentes son as

esta actitude leva a darlle todo feito ao neno ou

nena, e a axudarlle máis do necesario, coa consecuencia dunha

excesiva dependencia do adulto. O que cómpre, pola contra, é

potenciar a curiosidade e as actitudes exploratorias, desenvolver o

al e o autovalerse, así como ser conscientes das

capacidades do fillo ou filla e mostrarse firmes na realización das

tarefas adecuadas ao seu ritmo de aprendizaxe, o que redundará nunha

mentos de compaixón e pena.

Fai que non se controlen as condutas, que non se dean nin se esixan

responsabilidades. A concesión das demandas contribúe a formar

persoas inmaturas, sen interese, apáticas, con baixo nivel de tolerancia

, actitude contraria ás anteriores. As familias deben

darse de conta de que o seu fillo ou filla é un ser en desenvolvemento e

que este é un proceso lento. Isto acentúase nos nenos con parálise

que cómpre ter moi presente que unha esixencia

superior ao seu propio ritmo creará neles sentimentos de impotencia,



 Resignación, aceptación das súas limitacións sen ter en conta as súas

posibilidades e o valor da moti

conxunto e da fe en si mesmo. As expectativas positivas e de

superación persoal potenciarán nidiamente as aprendizaxes.

 Paidocentrismo, tipo de actitude que leva a que a vida familiar xire

arredor deles e das súas nec

relacións sociais do resto da familia, en especial a dos irmáns, e si

normalizar a súa participación no mundo cotián.

A familia, sendo quen mellor coñece o neno ou nena, ante estas actitudes,

deberá procurar unha

potencie a súa autonomía e madurez persoal, atendendo:

 A que o seu fillo é un ser en desenvolvemento, e que este é un proceso

lento, e aínda con maiores dificultades nos nenos e n

discapacidades motoras.

 A ser conscientes das súas capacidades, das dificultades específicas

para levar a cabo as tarefas, mais amosándose firmes na realización das

propostas.

 A darlles responsabilidades adaptadas ás súas capacidades, para que se

autovaloren e se sinta

 A procurar a participación e implicación activa nas situacións cotiás

familiares e domésticas na procura da maior normalización. Coidar do

adecuado equilibrio de resposabilidades e emocional na relacións cos

irmáns e irmás e do pa

, aceptación das súas limitacións sen ter en conta as súas

posibilidades e o valor da motivación, da estimulación, do esforzo

conxunto e da fe en si mesmo. As expectativas positivas e de

superación persoal potenciarán nidiamente as aprendizaxes.

, tipo de actitude que leva a que a vida familiar xire

arredor deles e das súas necesidades. Non se debe hipotecar a vida de

relacións sociais do resto da familia, en especial a dos irmáns, e si

normalizar a súa participación no mundo cotián.

A familia, sendo quen mellor coñece o neno ou nena, ante estas actitudes,

deberá procurar unha atención educativa o máis equilibrada posible, que

potencie a súa autonomía e madurez persoal, atendendo:

que o seu fillo é un ser en desenvolvemento, e que este é un proceso

lento, e aínda con maiores dificultades nos nenos e n

motoras.

A ser conscientes das súas capacidades, das dificultades específicas

para levar a cabo as tarefas, mais amosándose firmes na realización das

darlles responsabilidades adaptadas ás súas capacidades, para que se

autovaloren e se sintan útiles e importantes.

procurar a participación e implicación activa nas situacións cotiás

familiares e domésticas na procura da maior normalización. Coidar do

adecuado equilibrio de resposabilidades e emocional na relacións cos

irmáns e irmás e do pai e mais da nai cos fillos.
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, aceptación das súas limitacións sen ter en conta as súas

vación, da estimulación, do esforzo

conxunto e da fe en si mesmo. As expectativas positivas e de

superación persoal potenciarán nidiamente as aprendizaxes.

, tipo de actitude que leva a que a vida familiar xire

esidades. Non se debe hipotecar a vida de

relacións sociais do resto da familia, en especial a dos irmáns, e si

A familia, sendo quen mellor coñece o neno ou nena, ante estas actitudes,

atención educativa o máis equilibrada posible, que

que o seu fillo é un ser en desenvolvemento, e que este é un proceso

lento, e aínda con maiores dificultades nos nenos e nenas con

A ser conscientes das súas capacidades, das dificultades específicas

para levar a cabo as tarefas, mais amosándose firmes na realización das

darlles responsabilidades adaptadas ás súas capacidades, para que se

procurar a participación e implicación activa nas situacións cotiás

familiares e domésticas na procura da maior normalización. Coidar do

adecuado equilibrio de resposabilidades e emocional na relacións cos



Outras propostas a prol de optimizar a atención no ámbito familiar son as

seguintes:

 Prestar especial atención aos movementos e cambios posturais, tendo

en conta as particulares características físicas o neno ou nena e de

acordo coas recomendacións e pautas dos especialistas rehabilitadores.

 Procurar adaptacións sinxelas e prácticas de utensilios de comida, do

vestiario, da autosuficiencia na hixiene, cara á maior autonomía na

vida diaria e cara a unha imaxe positiva.

 A prioridade do obxectivo da comunicación cara a un desenvolvemento

equilibrado e harmónico como persoa que emprega, de necesitalos,

sistemas de comunicación aumentativos e alternativos que aumenten as

posibilidades de comunicación. Téñase en conta que, en mo

ocasións, se produce un avance na comunicación oral ou mesmo se

comeza a verbalizar ao sentirse comprendido, pois isto reforza os

intentos de expresarse oralmente.

 Na relación con outras persoas cómpre facerlles comprender aos

interlocutores que a com

ter unha postura pausada, aberta e comprensiva coa súa lentitude

propia, que non o angustie, evitando interpretar os seus intentos de

vocalización, acenos ou movementos antes que finalice a súa mensaxe.

 A intervención maior posible na súa estimulación con xoguetes

adaptados, xogos de salón e de ordenador apropiados, a participación

nas tarefas cotiás da casa a prol do seu desenvolvemento e autoestima,

aspecto este no que os irmáns, coa súa colaboración e influenc

determinantes.

 A imaxe reflectida deles pola familia que, canto máis autosuficiente e

axuizada sexa, máis forxará unha autoimaxe positiva da persoa

discapacitada; hai que ser arriscados e valentes e darlles a maior

autonomía aos nenos e nenas para

 A participación nas saídas extraescolares, viaxes, praia, parque, no

xogo e deporte, tendo en conta as debidas adaptacións e

experimentando a accesibilidade e seguridade dos desprazamentos,

Outras propostas a prol de optimizar a atención no ámbito familiar son as

Prestar especial atención aos movementos e cambios posturais, tendo

en conta as particulares características físicas o neno ou nena e de

acordo coas recomendacións e pautas dos especialistas rehabilitadores.

Procurar adaptacións sinxelas e prácticas de utensilios de comida, do

vestiario, da autosuficiencia na hixiene, cara á maior autonomía na

vida diaria e cara a unha imaxe positiva.

ioridade do obxectivo da comunicación cara a un desenvolvemento

equilibrado e harmónico como persoa que emprega, de necesitalos,

sistemas de comunicación aumentativos e alternativos que aumenten as

posibilidades de comunicación. Téñase en conta que, en mo

ocasións, se produce un avance na comunicación oral ou mesmo se

comeza a verbalizar ao sentirse comprendido, pois isto reforza os

intentos de expresarse oralmente.

Na relación con outras persoas cómpre facerlles comprender aos

interlocutores que a comunicación co neno gravemente afectado esixe

ter unha postura pausada, aberta e comprensiva coa súa lentitude

propia, que non o angustie, evitando interpretar os seus intentos de

vocalización, acenos ou movementos antes que finalice a súa mensaxe.

ención maior posible na súa estimulación con xoguetes

adaptados, xogos de salón e de ordenador apropiados, a participación

nas tarefas cotiás da casa a prol do seu desenvolvemento e autoestima,

aspecto este no que os irmáns, coa súa colaboración e influenc

A imaxe reflectida deles pola familia que, canto máis autosuficiente e

axuizada sexa, máis forxará unha autoimaxe positiva da persoa

discapacitada; hai que ser arriscados e valentes e darlles a maior

autonomía aos nenos e nenas para interiorizar as súas experiencias.

A participación nas saídas extraescolares, viaxes, praia, parque, no

xogo e deporte, tendo en conta as debidas adaptacións e

experimentando a accesibilidade e seguridade dos desprazamentos,
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Outras propostas a prol de optimizar a atención no ámbito familiar son as

Prestar especial atención aos movementos e cambios posturais, tendo

en conta as particulares características físicas o neno ou nena e de

acordo coas recomendacións e pautas dos especialistas rehabilitadores.

Procurar adaptacións sinxelas e prácticas de utensilios de comida, do

vestiario, da autosuficiencia na hixiene, cara á maior autonomía na

ioridade do obxectivo da comunicación cara a un desenvolvemento

equilibrado e harmónico como persoa que emprega, de necesitalos,

sistemas de comunicación aumentativos e alternativos que aumenten as

posibilidades de comunicación. Téñase en conta que, en moitas

ocasións, se produce un avance na comunicación oral ou mesmo se

comeza a verbalizar ao sentirse comprendido, pois isto reforza os

Na relación con outras persoas cómpre facerlles comprender aos

unicación co neno gravemente afectado esixe

ter unha postura pausada, aberta e comprensiva coa súa lentitude

propia, que non o angustie, evitando interpretar os seus intentos de

vocalización, acenos ou movementos antes que finalice a súa mensaxe.

ención maior posible na súa estimulación con xoguetes

adaptados, xogos de salón e de ordenador apropiados, a participación

nas tarefas cotiás da casa a prol do seu desenvolvemento e autoestima,

aspecto este no que os irmáns, coa súa colaboración e influencia, son

A imaxe reflectida deles pola familia que, canto máis autosuficiente e

axuizada sexa, máis forxará unha autoimaxe positiva da persoa

discapacitada; hai que ser arriscados e valentes e darlles a maior

interiorizar as súas experiencias.

A participación nas saídas extraescolares, viaxes, praia, parque, no

xogo e deporte, tendo en conta as debidas adaptacións e

experimentando a accesibilidade e seguridade dos desprazamentos,



como potenciadoras das habili

interacción social e do desenvolvemento físico.

 Abordar o dereito á educación sexual, coidando de non identificar

sexualidade con xenitalidade, que debe ser compartida tamén coa

sociedade e coa escola. É nesta última on

sobre vida afectiva e sexual, contemplando a eliminación de mitos e

tabús, dedicándolles espazo aos sentimentos e ao desenvolvemento das

habilidades sociais de cara á turbulenta puberdade. Aos adolescentes

con discapacidade motora

técnicas para poder levar no futuro unha vida sexual satisfactoria.

 As expectativas para despois da escola obrigatoria, que seguen sendo

desalentadoras para os máis discapacitados, pois só a oferta dalgúns

programas de cualificación profesional inicial e o labor das asociacións

cos talleres ocupacionais, programas de transición á vida adulta…

palían a oferta dunha formación postobrigatoria cara a unha xusta

integración laboral.

En definitiva, débese traballar co

nenos e nenas a atención que lles axude a mellorar a súa autonomía

persoal, a estimular a súa capacidade intelectual, a desenvolver a súa

comunicación e a favorecer a maior relación social.

6. RECURSOS E MATERIAIS

ALGUNHAS PÁXINAS DE INTERESE XERAL

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

http://www.edu.xunta.es/contidos

VICEPRESIDENCIA DE IGUALDADE E DO BENESTAR SOCIAL. XUNTA DE

GALICIA

http://vicepresidencia.xunta.es/index.php

BLOG DE RECURSOS EDUCATIVOS

como potenciadoras das habilidades de linguaxe e comunicación, da

interacción social e do desenvolvemento físico.

Abordar o dereito á educación sexual, coidando de non identificar

sexualidade con xenitalidade, que debe ser compartida tamén coa

sociedade e coa escola. É nesta última onde se debe ir informando

sobre vida afectiva e sexual, contemplando a eliminación de mitos e

tabús, dedicándolles espazo aos sentimentos e ao desenvolvemento das

habilidades sociais de cara á turbulenta puberdade. Aos adolescentes

con discapacidade motora tamén hai que informalos sobre as axudas

técnicas para poder levar no futuro unha vida sexual satisfactoria.

As expectativas para despois da escola obrigatoria, que seguen sendo

desalentadoras para os máis discapacitados, pois só a oferta dalgúns

de cualificación profesional inicial e o labor das asociacións

cos talleres ocupacionais, programas de transición á vida adulta…

palían a oferta dunha formación postobrigatoria cara a unha xusta

integración laboral.

En definitiva, débese traballar co obxectivo común de ofrecerlles a estes

nenos e nenas a atención que lles axude a mellorar a súa autonomía

persoal, a estimular a súa capacidade intelectual, a desenvolver a súa

comunicación e a favorecer a maior relación social.

6. RECURSOS E MATERIAIS

ALGUNHAS PÁXINAS DE INTERESE XERAL

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

http://www.edu.xunta.es/contidos

VICEPRESIDENCIA DE IGUALDADE E DO BENESTAR SOCIAL. XUNTA DE

http://vicepresidencia.xunta.es/index.php

BLOG DE RECURSOS EDUCATIVOS
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dades de linguaxe e comunicación, da

Abordar o dereito á educación sexual, coidando de non identificar

sexualidade con xenitalidade, que debe ser compartida tamén coa

de se debe ir informando

sobre vida afectiva e sexual, contemplando a eliminación de mitos e

tabús, dedicándolles espazo aos sentimentos e ao desenvolvemento das

habilidades sociais de cara á turbulenta puberdade. Aos adolescentes

tamén hai que informalos sobre as axudas

técnicas para poder levar no futuro unha vida sexual satisfactoria.

As expectativas para despois da escola obrigatoria, que seguen sendo

desalentadoras para os máis discapacitados, pois só a oferta dalgúns

de cualificación profesional inicial e o labor das asociacións

cos talleres ocupacionais, programas de transición á vida adulta…

palían a oferta dunha formación postobrigatoria cara a unha xusta

obxectivo común de ofrecerlles a estes

nenos e nenas a atención que lles axude a mellorar a súa autonomía

persoal, a estimular a súa capacidade intelectual, a desenvolver a súa

VICEPRESIDENCIA DE IGUALDADE E DO BENESTAR SOCIAL. XUNTA DE



http://www.recursosedu.blogspot.com

RECURSOS DISPOÑIBLES PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA E

ORGÁNICA

http://cuida2.blogspot.com/search/label/1Discapacidad%20F%C3%ADsica%20y

%20Org%C3%A1nica

MERCADIS: Portal de Servizos para o emprego de persoas con

da fundación telefónica

http://www.mercadis.com/index.jsp

AUMENTATIVA.NET

http://aumentativa.net/

JORDI LAGARES. Programas gratuítos para a discapacidade

http://www.xtec.net/~jlagares/indexcastella.htm

TADEGA. Atención á diversidade desde Galicia; uso das TIC

http://www.tadega.net/

ISFTIC (antigo CNICE). Instituto Superior de Formación e Recursos na Rede

para o Profesorado

http://www.isftic.mepsyd.es/

VIA LIBRE. Accesibilidade e ortopedia

http://www.vialibre.es/

B&J ADAPTACIONES. Empresa que ofrece servizos e produtos a persoas con

discapacidade

http://www.bj-adaptaciones.com/

CECAPROIN: Empresa que ofrece servizos e produtos a persoas con

discapacidade

http://www.cecaproin.com/

MAYER-JOHNSON. Fabricantes e distribuidores de produtos para o ordenador:

Boardmaker, Speaking Dinamically Pro, Writing with symbols 2000

www.recursosedu.blogspot.com

RECURSOS DISPOÑIBLES PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA E

http://cuida2.blogspot.com/search/label/1Discapacidad%20F%C3%ADsica%20y

: Portal de Servizos para o emprego de persoas con discapacidade

http://www.mercadis.com/index.jsp

http://aumentativa.net/

Programas gratuítos para a discapacidade motora

http://www.xtec.net/~jlagares/indexcastella.htm

Atención á diversidade desde Galicia; uso das TIC

http://www.tadega.net/

(antigo CNICE). Instituto Superior de Formación e Recursos na Rede

http://www.isftic.mepsyd.es/

. Accesibilidade e ortopedia

e.es/

. Empresa que ofrece servizos e produtos a persoas con

adaptaciones.com/

: Empresa que ofrece servizos e produtos a persoas con

http://www.cecaproin.com/

Fabricantes e distribuidores de produtos para o ordenador:

Boardmaker, Speaking Dinamically Pro, Writing with symbols 2000
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RECURSOS DISPOÑIBLES PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA E

http://cuida2.blogspot.com/search/label/1Discapacidad%20F%C3%ADsica%20y

discapacidade

motora

(antigo CNICE). Instituto Superior de Formación e Recursos na Rede

. Empresa que ofrece servizos e produtos a persoas con

: Empresa que ofrece servizos e produtos a persoas con

Fabricantes e distribuidores de produtos para o ordenador:

Boardmaker, Speaking Dinamically Pro, Writing with symbols 2000



http://www.mayer-johnson.com/

MINUJA ERGOTECNIC. Adaptacións de mobiliario escolar

http://www.minuja.com

AQUARI-SOFT, empresa especializada en programas informáticos para a

linguaxe e a comunicación (Lápiz 3, Hamlet, Escribo etc.)

http://www.aquari-soft.com/

SIDAR. Accesibilidade na rede

http://www.sidar.org/index.php

SID: Servicio de información sobre discapacidad en internet

http://sid.usal.es/

TECNONEET. Foro de Tecnoloxía educativa e atención á diversidade. Murcia

http://www.tecnoneet.org/

FUNDACIÓN ORANGE: Noticias de actualidade sobre a discapacidade

http://www.fundacionorange.es/actualidad.html

DISCAPNET. Portal das persoas con discapacidade

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/default.htm

BLOG DE LORENZO CARMONA MUÑOZ .

PC para persoas con mobilidade reducida

http://accesosparatodos.blogspot.com/

BLOG DE JAVIER MARTIN BETANZOS

http://martinbetanzos.blogspot.com/

http://pensandoenimaxes.blog

BARECA. Base Aragonesa de recursos educativos de comunicación

aumentativa

http://www.bipolarstudios.es/bareca/

FUNDACIÓN PASO A PAS

http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/

johnson.com/

. Adaptacións de mobiliario escolar

http://www.minuja.com

, empresa especializada en programas informáticos para a

linguaxe e a comunicación (Lápiz 3, Hamlet, Escribo etc.)

soft.com/

. Accesibilidade na rede

http://www.sidar.org/index.php

Servicio de información sobre discapacidad en internet

Foro de Tecnoloxía educativa e atención á diversidade. Murcia

http://www.tecnoneet.org/

Noticias de actualidade sobre a discapacidade

http://www.fundacionorange.es/actualidad.html

Portal das persoas con discapacidade

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/default.htm

BLOG DE LORENZO CARMONA MUÑOZ . Contén información sobre accesos ao

PC para persoas con mobilidade reducida

ccesosparatodos.blogspot.com/

BLOG DE JAVIER MARTIN BETANZOS. NEE da discapacidade motora

http://martinbetanzos.blogspot.com/

http://pensandoenimaxes.blogspot.com

Base Aragonesa de recursos educativos de comunicación

http://www.bipolarstudios.es/bareca/

FUNDACIÓN PASO A PASO. Información , orientación ante a discapacidade

http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/
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, empresa especializada en programas informáticos para a

Foro de Tecnoloxía educativa e atención á diversidade. Murcia

Noticias de actualidade sobre a discapacidade

Contén información sobre accesos ao

. NEE da discapacidade motora

Base Aragonesa de recursos educativos de comunicación

O. Información , orientación ante a discapacidade



NEE DIRECTORIO

http://roble.pntic.mec.es/~fsoto/indice.htm

ADAPTACIÓN DE XOGUETES

AIJU. Guía do xoguete adaptado

http://www.guiadeljuguete.com/

http://www.guiadeljuguete.com/aiju1999/necesidad.htm

CEAPAT: Manual de adaptación de xoguetes para nenos con disc

motora http://www.ceapat.org/docs/ficheros/200706280018_4_4_0.pdf

http://cuida2.blogspot.com/2008/07/taller

ASOCIACIÓNS

DFA:Asociación de discapacitados físicos de Aragón.

http://www.dfa-org.com/

ASPACE; Confederación das asociacións de parálise cerebral.

http://www.aspace.org/aspace/ESP/BienvenidaAspace.html

APPC.Asociación provincial de parálise cerebral de Tarragona.

http://www.appctarragona.o

FAMMA.Cocemfe. Federación de Asociacións de persoas con discapacidade

física e orgánica da Comunidade de Madrid.

COGAMI. Confederación galega de persoas con discapacidade,

http://www.cogami.es/

AIXIÑA.Centro especial de emprego.

http://www.aixina.com/

FEDACE: Federación española de persoas con dano cerebral.

http://www.fedace.org/web/

CERMI: Comité español de representantes de persoas con discapacidade .

http://www.cermi.es/cermi/

http://roble.pntic.mec.es/~fsoto/indice.htm

ADAPTACIÓN DE XOGUETES

Guía do xoguete adaptado

http://www.guiadeljuguete.com/

http://www.guiadeljuguete.com/aiju1999/necesidad.htm

: Manual de adaptación de xoguetes para nenos con disc

http://www.ceapat.org/docs/ficheros/200706280018_4_4_0.pdf

t.com/2008/07/taller-de-adaptacin-de-juguetes.html

:Asociación de discapacitados físicos de Aragón.

org.com/

; Confederación das asociacións de parálise cerebral.

http://www.aspace.org/aspace/ESP/BienvenidaAspace.html

.Asociación provincial de parálise cerebral de Tarragona.

http://www.appctarragona.org/webappc/index.php

.Cocemfe. Federación de Asociacións de persoas con discapacidade

física e orgánica da Comunidade de Madrid. http://www.famma.org/

Confederación galega de persoas con discapacidade,

http://www.cogami.es/

.Centro especial de emprego.

http://www.aixina.com/

: Federación española de persoas con dano cerebral.

w.fedace.org/web/

Comité español de representantes de persoas con discapacidade .

http://www.cermi.es/cermi/
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: Manual de adaptación de xoguetes para nenos con discapacidade

http://www.ceapat.org/docs/ficheros/200706280018_4_4_0.pdf

juguetes.html

.Cocemfe. Federación de Asociacións de persoas con discapacidade

http://www.famma.org/

Comité español de representantes de persoas con discapacidade .



COCEMFE: Confederación coordinadora estatal de minusválidos físicos de

España.

http://www.cocemfe.es

ASOCIACIÓN “MONTILLA BONO

Andújar (Jaén). http://www.asociacionmontillabono.com/

GUÍAS E DOCUMENTOS

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA.

Educación. Xunta de Galicia.

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/motora.pdf

GUIA DE VANTAXES E MEDIDAS DE AP

DISCAPACIDADE.

http://vicepresidencia.xunta.es/documentos/guiadiscapacidade.pdf

O MEU BEBÉ TEN PARALISISE CEREBRAL. ¿QUE FACER?

http://www.aspace.org/Aspace/fotos/guiapadres.pdf

GUÍA PARA OS QUE TRABALLAN CON NENOS CON PARÁLISE CEREBRAL.

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/PDFs/Fomento%20del%2

0desarrollo%20del%20nino%20con%20PCI.pdf

ORDENADOR E DISCAPACIDADE.

http://www.ordenadorydiscapacidad.net/

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. ALUMNADO CON DISCAPACIDADE

MOTORA. Publicado por CREENA

http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/necesidad

INFORMÁTICA PARA A EDUCACIÓN ESPECIAL

adaptacións http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/

HMES: Ferramenta multimedia de estimulación multisensorial.

http://hmes.murciadiversidad.org/

Confederación coordinadora estatal de minusválidos físicos de

http://www.cocemfe.es

ASOCIACIÓN “MONTILLA BONO” para persoas con trastornos psicomotores de

http://www.asociacionmontillabono.com/

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA. Publicacións da Consellería de

Educación. Xunta de Galicia.

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/motora.pdf

GUIA DE VANTAXES E MEDIDAS DE APOIO PARA PERSOAS CON

http://vicepresidencia.xunta.es/documentos/guiadiscapacidade.pdf

O MEU BEBÉ TEN PARALISISE CEREBRAL. ¿QUE FACER?

http://www.aspace.org/Aspace/fotos/guiapadres.pdf

GUÍA PARA OS QUE TRABALLAN CON NENOS CON PARÁLISE CEREBRAL.

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/PDFs/Fomento%20del%2

0desarrollo%20del%20nino%20con%20PCI.pdf

ORDENADOR E DISCAPACIDADE. Libro de Rafael Sánchez Montoya

dorydiscapacidad.net/

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. ALUMNADO CON DISCAPACIDADE

Publicado por CREENA.

http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/necesidades_completo.pdf

INFORMÁTICA PARA A EDUCACIÓN ESPECIAL. Orientacións prácticas sobre

http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/

Ferramenta multimedia de estimulación multisensorial.

http://hmes.murciadiversidad.org/
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Confederación coordinadora estatal de minusválidos físicos de

” para persoas con trastornos psicomotores de

Publicacións da Consellería de

http://vicepresidencia.xunta.es/documentos/guiadiscapacidade.pdf

GUÍA PARA OS QUE TRABALLAN CON NENOS CON PARÁLISE CEREBRAL.

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/PDFs/Fomento%20del%2

Libro de Rafael Sánchez Montoya.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. ALUMNADO CON DISCAPACIDADE

es_completo.pdf

. Orientacións prácticas sobre

http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/



ALGÚNS BLOGS RELACIONADOS COA DISCAPACIDADE

http://diarioconmihija.blogspot.com/

http://mamaterapeuta.blogspot.com/

http://construyecaminos.blogspot.com/

http://creciendoconsalvi.blogspot.com/

http://mamanaranjito.blogspot.com/

http://angelesenlatierra

http://unblogparadaniel.blogspot.com/

http://luisamr.blogspot.com/search/label/Vida%20Especial

PÁXINAS RELACIONADAS CON PICTOGRAMAS

GALERÍA MULTIMEDIA TADEGA

PROGRAMA DE HABILIDADES FUNCIONAIS MEDIANTE PICTOGRAMAS

http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/hab

PICTOGRAMAS DEL CATEDU EN COLOR

http://www.catedu.es/arasaac/

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOIO Á COMUNICACIÓN BASEADO NO SPC

http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/1.htm

PICTOGRAMAS VARIADOS

http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm

CONTOS POR PICTOGRAMAS
http://disfasiaenzaragoza.com/cuentos/cuentos.html

ALGÚNS BLOGS RELACIONADOS COA DISCAPACIDADE

http://diarioconmihija.blogspot.com/

http://mamaterapeuta.blogspot.com/

http://construyecaminos.blogspot.com/

http://creciendoconsalvi.blogspot.com/

http://mamanaranjito.blogspot.com/

http://angelesenlatierra-nicolas.blogspot.com/

http://unblogparadaniel.blogspot.com/

http://luisamr.blogspot.com/search/label/Vida%20Especial

PÁXINAS RELACIONADAS CON PICTOGRAMAS

GALERÍA MULTIMEDIA TADEGA http://www.tadega.net/Fotos/main.php

PROGRAMA DE HABILIDADES FUNCIONAIS MEDIANTE PICTOGRAMAS

s6.pntic.mec.es/cpee.alborada/hab-func.htm

PICTOGRAMAS DEL CATEDU EN COLOR

http://www.catedu.es/arasaac/

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOIO Á COMUNICACIÓN BASEADO NO SPC

http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/1.htm

PICTOGRAMAS VARIADOS

http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/index.htm

CONTOS POR PICTOGRAMAS
http://disfasiaenzaragoza.com/cuentos/cuentos.html
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http://www.tadega.net/Fotos/main.php

PROGRAMA DE HABILIDADES FUNCIONAIS MEDIANTE PICTOGRAMAS.

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOIO Á COMUNICACIÓN BASEADO NO SPC

http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/1.htm



http://www.kalandraka.com/colecciones/es/coleccion7.pdf

http://pensandoenimaxes.blogspot.com

PROXECTO TICO. XERADOR INTERACTIVO DE TABOLEIROS DE
COMUNICACIÓN
http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/cps/tico/index.html

CARE. Tecnoloxía para todos. Descarga de IMPACTE e outros.

http://www.care.org.ar/

ARASAAC. Portal Aragonés de C

http://catedu.es/arasaac/

PROGRAMAS ADAPTADOS

PROGRAMAS ADAPTADOS AO USO DE CONMUTADORES E PULSADORES

http://www.araguez.net/

PROGRAMAS ADAPTADOS

RELACIÓN DE PROGRAMAS COMPATIBLES CON CONMUTADORES

http://www.tecnoneet.org/docs/2002/4

RECURSOS TIC: descrición de axudas técnicas de acceso ao ordenador, de

comunicación...

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/Recursos%20TIC.html

BANCO DE IMAXES E SONS

ALES 1,2. Recursos para facilitar a linguaxe escrita a nenos con discap

motriz. http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/orientacion_educativa/ales/

ACTIVIDADES ELABORADAS CON FLASH

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/010tecnologias/menuFlash.htm

http://www.kalandraka.com/colecciones/es/coleccion7.pdf

http://pensandoenimaxes.blogspot.com

PROXECTO TICO. XERADOR INTERACTIVO DE TABOLEIROS DE

http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/cps/tico/index.html

Tecnoloxía para todos. Descarga de IMPACTE e outros.

http://www.care.org.ar/

Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa e Alternativa.

http://catedu.es/arasaac/

PROGRAMAS ADAPTADOS

PROGRAMAS ADAPTADOS AO USO DE CONMUTADORES E PULSADORES

http://www.araguez.net/

ADAPTADOS .http://www.arrakis.es/~gopsol/progs.html

RELACIÓN DE PROGRAMAS COMPATIBLES CON CONMUTADORES

http://www.tecnoneet.org/docs/2002/4-102002.pdf

descrición de axudas técnicas de acceso ao ordenador, de

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/Recursos%20TIC.html

BANCO DE IMAXES E SONS http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/

. Recursos para facilitar a linguaxe escrita a nenos con discap

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/orientacion_educativa/ales/

ACTIVIDADES ELABORADAS CON FLASH:

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/010tecnologias/menuFlash.htm
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http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/cps/tico/index.html

omunicación Aumentativa e Alternativa.

PROGRAMAS ADAPTADOS AO USO DE CONMUTADORES E PULSADORES.

http://www.arrakis.es/~gopsol/progs.html

RELACIÓN DE PROGRAMAS COMPATIBLES CON CONMUTADORES

descrición de axudas técnicas de acceso ao ordenador, de

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/Recursos%20TIC.html

http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/

. Recursos para facilitar a linguaxe escrita a nenos con discapacidade

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/orientacion_educativa/ales/

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/010tecnologias/menuFlash.htm



PLAPHOONS . Programa informático que facilita a comunicación das persoas

que non posúen linguaxe oral.

http://www.xtec.net/~jlagares/indexcastella.htm

ANTONIO SACCO. Programas gratuítos para a discapacidade motriz.

http://www.antoniosacco.com.ar/

HMES: Ferramenta multimedia de estimulación multisensorial.

http://hmes.murciadiversidad.org/

PROGRAMAS DE LECTURA CON SAÍDA DE VOZ

Sonoweb. Proporciona voz propia a calquera noticia da web.

http://www.sonowebs.com/

Lerescoitando. http://www.leerescuchando.com/

Demo loquendo. http://www.loquendo.com/es/demos/

Programas varios.

http://www.abcdatos.com/programas/multimedia/sonidos/sintetizadoresdev

oz.html

ALGUNHAS NOTICIAS DE INTERESE:

-Proxecto terapia ocupacional e realidade

http://www.mibienestar.es/content/307/158/49/1/El

Paraplejicos-aplicara-terapias

de-lesionados-medulares.htm

-Scaut: Sistema de comunicación aumentativa e alternativa

http://scaut.ugr.es/- -

-Vodafone Head Dev

http://fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafone/0,,25

311,00.htm

rograma informático que facilita a comunicación das persoas

que non posúen linguaxe oral.

://www.xtec.net/~jlagares/indexcastella.htm

. Programas gratuítos para a discapacidade motriz.

http://www.antoniosacco.com.ar/

Ferramenta multimedia de estimulación multisensorial.

http://hmes.murciadiversidad.org/

PROGRAMAS DE LECTURA CON SAÍDA DE VOZ

Sonoweb. Proporciona voz propia a calquera noticia da web.

http://www.sonowebs.com/

http://www.leerescuchando.com/

http://www.loquendo.com/es/demos/

http://www.abcdatos.com/programas/multimedia/sonidos/sintetizadoresdev

ALGUNHAS NOTICIAS DE INTERESE:

Proxecto terapia ocupacional e realidade aumentada.

http://www.mibienestar.es/content/307/158/49/1/El-Hospital-

terapias-en-un-entrono-virtual-para-la-rehabilitacion

medulares.htm

Scaut: Sistema de comunicación aumentativa e alternativa.

http://fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafone/0,,25
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rograma informático que facilita a comunicación das persoas

. Programas gratuítos para a discapacidade motriz.

http://www.abcdatos.com/programas/multimedia/sonidos/sintetizadoresdev

-de-

rehabilitacion-

http://fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafone/0,,25



-HeadMouse 2

http://robotica.udl.es/headmouse/headmouse.html

-Iriscon

http://www.elmundo.es/especiales/2003/03/sociedad/hacia_la_igualdad/av

ances/novedades_semana5.html
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