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O DO do centro realiza esta adaptación da programación do 3º trimestre, aportando cada un 

dos membros que responden á atención á diversidade, da súa composición máis ampla de 

departamento. 

A mestra de Pedagoxía Terapéutica 

Debido á situación atípica que nos toca vivir e levar a cabo o noso traballo, trata de empregar unha 

metodoloxía que se adapte o máximo posible ás necesidades do alumnado e das súas familias 

procurando sempre o seu benestar emocional. Polo tanto, tenta facilitar diferentes canles para manter 

o contacto como o blogue ou enderezo electrónico, dándolle especial protagonismo á coordinación e 

colaboración cos titores e titoras na procura, adaptación e elaboración de recursos específicos para o 

alumnado con NEAE. Ata o de agora os materiais proporcionados por correo electrónico aos titores/as 

dos nenos relacionáronse especialmente coa dislexia, TDAH, exactitude e velocidade lectora.  

A través do blogue trata de proporcionar tarefas variadas especialmente dirixidas a aquel alumnado que 

require de materiais e medios máis específicos, co obxectivo de que alcance o maior desenvolvemento 

posible das súas capacidades persoais. A maioría relaciónanse cos Procesos Psicolóxicos Básicos 

(atención, memoria e percepción), coas funcións executivas, coa xestión das emocións, coas Técnicas 

Instrumentais Básicas, coas aprendizaxes funcionais e significativas (ir ao mercado e problemas cotiáns 

con euros, comprensión lectora, material para traballar a autorregulación,…), entre outras.  

Tenta que os materiais sexan o máis motivadores e adaptados posibles á diversidade do alumnado polo 

que os facilita en diversos formatos, entre os que se atopan: de refugallo, interactivos para traballar en 

liña e para descargar, manipulativos, vídeos, curtametraxes, contos, cancións, etc. 

 

O mestre de Audición e Linguaxe 

O cambio que propiciou o estado de alarma provocou que teñamos que adaptar a nosa atención 

educativa e enfocala na dimensión das TIC. 

Baséase nas directrices enviadas pola Consellería á hora de continuar atendendo ao alumnado NEAE. Ao 

non poder realizarse unha educación presencial houbo que enfocar as actividades ao envío de vídeos, 



audios e á realización de videochamadas. Tamén á presentación dalgunhas actividades mediante a 

creación do blogue imaxinaenpalabras.blogspot.com e á subida a youtube de vídeos.  

Debido a que o alumnado presenta un acceso a internet heteroxéneo, e tamén á cantidade de nenos e 

nenas aos que presta un servizo educativo, veuse na obriga de adaptarse para intentar non mermar a 

calidade do ensino e que a intervención siga sendo individualizada. Na maioría dos casos  ten enfocado 

o traballo mediante videoconferencias, mais nalgúns casos concretos os resultados non están sendo os 

mellores, estando a estudar outras posibilidades como a de establecer pautas ás familias e que a 

comunicación sexa entre eles, cun seguimento periódico por parte do mestre especialista.   

Nas actividades realizadas trabállase moito a linguaxe, como non podía ser doutra forma, desde unha 

vertente emocional. Desta forma mantén contacto semanal co seu alumnado mediante chamadas 

telefónicas, videochamadas e correos electrónicos.  

Exemplos concretos destas actividades son: a realización dun informativo partindo das experiencias 

vitais deste virus, envío de cartas a amigos, traballo de rutinas da respiración e praxias e lectura de 

contos. 

 

A orientadora 

A través da web do centro, propón semanalmente actividades para o alumnado (ex.: elaboración dun 

dicionario do coronavirus, viaxes virtuais, técnicas de estudo, a volta ás rúas,…) e as súas familias, o máis 

lúdicas e contextualizadas posible. Concretamente no dirixido ás familias, crese relevante o 

proporcionar consellos sinxelos en relación á actualidade (ex.: o mantemento das rutinas diarias), en 

tentar buscar a reflexión positiva deste tempo nunca tan compartido no fogar e o traballo en valores. 

Así, o asesoramento aos diferentes membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado e 

familias) é unha constante diaria. Se a coordinación constitúe un factor relevante na calidade educativa, 

nestes tempos pensamos que moito máis, debido a ese distanciamento social imposto pola situación 

que estamos a vivir.      

Segue a existir unha relación cos servizos externos ao centro educativo (co EOE provincial, cos Servizos 

Sociais do Concello, coa orientadora do IES ao que estamos adscritos, etc.). 

Tamén tratará durante este trimestre, de rematar as avaliacións psicopedagóxicas individuais xa 

iniciadas, a través de videoconferencias. 

Os recursos de comunicación e coordinación máis empregados están a ser: a web do colexio, o correo 

electrónico corporativo e a vía telefónica. 

O coidado do benestar emocional do noso alumnado e a súas familias é o fundamental nestes 

momentos, cada un deles coas súas situacións propias e particulares.  



 


