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1.- INTRODUCIÓN : 
 
1.1.- Marco conceptual: 
 
 A orientación psicopedagóxica é un proceso de axuda e 
acompañamento en tódolos aspectos do desenvolvemento do alumno para 
potenciar a prevención e o desenvolvemento integral da personalidade. Inclúe 
unha serie de áreas de intervención : procesos de ensino-aprendizaxe, 
atención á diversidade, prevención e desenvolvemento persoal, orientación 
profesional. 
  Entre os axentes da orientación están a orientadora, os titores, 
profesorado, familia, axentes sociais, etc..  
 A orientación educativa  inclúe a toda a poboación escolar. Partimos do 
modelo teórico “sociopsicopedagóxico”, que sitúa prioritariamente o problema 
nas características do contexto de interacción e non no alumno como única 
fonte das dificultades (o modelo clínico). 
  
1.2.- Funcións do Departamento: 
 Destacamos as seguintes: 

 Orientación educativa e profesional ao alumnado. 

 Desenvolver actuacións de atención á diversidade. 

 Colaboración e asesoramento aos titores para desenvolver a función de 
titoría 

 Intervención en decisións sobre a avaliación e promoción dos alumnos 
que participan en programas de adaptación individualizada. 

 Colaboración no asesoramento aos alumnos ao final da ESO. 

 Impulsar a cooperación entre o Centro e as familias. 
 
  
 
2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO : 
 
 No  CPI “ O Cruce” está escolarizado un alumnado moi heteroxéneo en 
canto a idade (dende os 3 ós 17 anos), pero procedente da mesma área 
xeográfica  
 As etapas educativas que se imparten son: 2º Ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.  
 As necesidades educativas detectadas están moi relacionadas cun 
ambiente social pouco motivador para os estudios.   
 O horario da xefa do departamento de orientación reserva un día da 
semana para a atención  aos  centros adscritos . No caso de non haber 
demanda, permanecerá  no centro base. 
Durante este curso a Xefa do Departamento exerce tamén a Xefatura do centro 
co que sete horas semanais do seu horario estarán adicadas ás funcións do 
cargo directivo. 
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Composición do departamento de orientación: 
 
Mestras de pedagoxía terapéutica de Primaria: Lucía Casal Muiño 
Mestra especialista en Audición e Linguaxe: Cristina González Pereira 
Mestra de pedagoxía terapéutica de Secundaria:  Mónica Catoira Martínez 
Mestra de pedagoxía terapéutica do CEIP “Celso Emilio Ferreiro” de A Silva:  
Patricia Gende Pazos 
Profesor da área sociolingüística de ESO: Verónica Liste 
Profesor de área científico-matemática de ESO: Pilar Couceiro González 
Teresa Gómez Fontao , Auxiliar técnico educativo 
 
Xefa do departamento: Gema Isabel Castro Pico 
 
Centros adscritos: 

Nome Localidade Concello 

CEIP “Celso Emilio Ferreiro” A Silva Cerceda 

 
3º.- OBXECTIVOS: 
 
 A intervención do departamento de orientación está basicamente 
centrada en tres ámbitos interrelacionados: apoio ao proceso de ensino 
aprendizaxe,apoio ao plan de acción titorial e á orientación académica 
profesional. 
 
3.1.- APOIO AO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE. 
 

3.1.1 Intervención cos alumnos e alumnas: 

 
3.1.1.1- Pedagoxía Terapéutica de Infantil e Primaria: 
 
Para atender as NEAE do alumnado de  Infantil e Primaria, este curso 
contamos con dúas docentes: unha PT de primaria , contamos cunha 
especialista en Audición e Linguaxe que atenderá ás tres etapas educativas. 
A relación do alumnado atendido  poderá ser modificada en función das 
orientacións do departamento, en vista da información obtida do seguimento 
dos alumnos e a avaliación das competencias curriculares dos mesmos. 
 
Respecto ao currículo, os alumnos que seguen unha AC teñen como referente 
os obxectivos e contidos que nela se indican para cada área. Nos que non a 
teñen elaborada, os apoios céntranse basicamente nas áreas instrumentais: 
matemáticas e linguas, sen prexuízo doutras áreas deficitarias como atención, 
aspectos comportamentais, etc. 
 
Para cada alumno establecerase un programa de apoio onde se traballan 
tódalas áreas necesarias . 
Os apoios desenvolveranse buscando sempre a situación máis normalizadora 
para o neno. Nos casos en que é preciso,  os alumnos abandonarán a aula 
ordinaria durante períodos de tempo predeterminados e acordados para recibir 
atención individualizada ou en pequenos grupos dentro da aula de apoio. 
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3.1.1.2.- Pedagoxía Terapéutica de ESO : 
 
O obxectivo central nesta aula é a integración completa, social e escolar, de 
todo o alumnado con neae, no menor tempo posible. 
Entre os obxectivos xerais se contemplan os seguintes: 
A estimulación do pensamento e formación de condutas e hábitos sociais, 
partindo da realidade física e social máis próxima ao alumno. 
Iniciación ao dominio das técnicas instrumentais básicas: linguaxe oral , 
lectoescritura e conceptos matemáticos básicos. 
Contidos: 
Os contidos dos plans de traballo de cada alumno serán, na medida do posible, 
os correspondentes ao seu grupo de referencia. No caso de ter unha ACI 
significativa, serán os indicados nela, procurando que teñan a maior relación 
posible coas actividades da aula na que está integrado.  
 
Actividades: 
Propóñense actividades similares ás dos seus compañeiros de grupo de 
referencia, pero adaptadas ao seu ritmo e elixindo as máis significativas para 
desenvolver en profundidade a comprensión lectora, a expresión escrita e 
operacións matemáticas básicas. 
 
Metodoloxía: 
Para facilitar o acceso ao currículo destes alumnos terá en conta os seguintes 
puntos: 

 Gradación na dificultade das tarefas propostas. 
 Asignación de distintos tempos para a realización das tarefas 
 Presentación da información nova polo maior nº de canles posibles, 

relacionando as novas aprendizaxes cos coñecementos previos. 
 Secuenciación das aprendizaxes propostas. 
 Introdución de reforzadores sociais 
 Utilizar situacións significativas e motivadoras para a introdución das 

novas aprendizaxes. 
 Fomentar o traballo cooperativo 
 Presentar os materiais e/ou a información de forma concreta. 
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Avaliación :  
Teranse en conta os obxectivos de etapa, contidos e criterios de avaliación, 
que están contextualizados ao centro e aos alumnos, e secuenciados por ciclos  
A  avaliación dos alumnos con ACI farase en función dos criterios 
individualizados establecidos nela, aínda que para efectos de promoción o 
referente será o dos obxectivos de etapa. 
A avaliación dos nenos con NEAEs realizarase conxuntamente polos 
profesores de área, profesor de apoio e orientador do centro. A periodicidade 
será dunha vez ao trimestre, buscando fórmulas de integración o máis 
ordinarias posibles. Ao remate do curso, farase unha avaliación final, que 
analice se a ACI debe adaptarse, pode continuar ou se debe facer unha nova.  
 
3.1.1.3.- Orientación : 
 

- Prevención, detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe 

- Avaliación psicopedagóxica do alumnado que o precise. 

- Organizar a atención educativa do alumnado con NEAE, así como os 
reforzos educativos. 

- Colaborar na realización de adaptacións curriculares,plans de 
reforzo, grupos de apoio, apoio dentro da  aula, colaboración e 
asesoramento ás familias. 
 

 

3.1.2. Asesoramento e colaboración nas tarefas xerais do Centro, cos 
departamentos didácticos e co profesorado 

 
 

 Colaborar na programación , organización e seguimento dos programas 
de reforzo , programas de recuperación, programas específicos 
personalizados, programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, 
programa de diversificación curricular  e adaptacións curriculares. 

 Elaborar un programa básico de habilidades sociais xeral e para o 
alumnado que infrinxe reiteradamente as normas de convivencia ou é 
suspendido do dereito de asistencia ao centro.  

 Colaborar co profesorado e cos departamentos didácticos na pronta 
detección das posibles necesidades educativas para establecer a 
resposta  máis adecuada 

 Participar na Comisión de Coordinación Pedagóxica, especialmente en 
aspectos psicopedagóxicos e metodolóxicos: 

 Fomentar a coordinación e colaboración entre os distintos profesores e 
profesoras que interveñen cun grupo de alumnos/as . 

 Colaboración na elaboración do Plan de Convivencia 
 Asesoramento aos equipos docentes e ao directivo en temas de 
avaliación, promoción e titulación. 

 Difusión e asesoramento sobre os protocolos de atención á distintas 
necesidades, da Consellería de educación. 

 Deseño, implementación e seguimento do plan de convivencia 
 Participación nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente. 
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3.1.3. Asesoramento e colaboración coas familias e outras institucións: 

 
Orientacións sobre os alumnos con necesidades educativas especiais. 
Cooperar na relación titores-familia  
Coordinar a actuación con axentes externos: Equipo Específico de Orientación, 
servizos socio-sanitarios do Concello e da mancomunidade, asociacións de 
pais e nais, etc. 
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3.2.- PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 
 

 
O departamento de orientación colabora coa xefatura de estudos en: 

- Reunións do equipo educativo (avaliacións, reunións extraordinarias,...). 

- Revisión ou modificación, se procede, do plan de acción titorial. 

- Organización e funcionamento das titorías. 

- Posibilita-la coordinación entre os titores/as dun mesmo nivel, ciclo e etapa. 
 
Co profesorado e cos titores : 

- Deseño e desenvolvemento da programación titorial. 

- Elaboración dun programa básico de habilidades sociais xeral e para o 
alumnado.  

- Seguimento do proceso de ensino aprendizaxe  

- Elaboración das pautas para o consello orientador. 

- Proporcionar técnicas e instrumentos para o desenvolvemento de esta 
acción titorial: guías e escalas de observación, técnicas e hábitos de 
estudio, asesoramento nas relacións coas familias,... 

- Complementar, se é o caso, a intervención do titor/a cos pais dun 
determinado alumno/a. 

- Colaboración no seguimento e titoría de determinados alumnos ou alumnas. 
 
 Cos alumnos e alumnas: 
- Atención individualizada a tódolos alumnos que o demanden 
- Colaborar coa xunta de delegados  nos temas que soliciten 
 
 Coas familias: 

- Cooperar na relación titores-familia para a solución de problemas que 
afectan ós seus fillos. 

- Propoñer actuación que promovan unha maior participación e implicación 
das familias na vida do Centro e na educación das súas fillas e fillos. 

- Colaborar en actividades formativas dirixidas ós pais 
 
Con outras institucións: Concello, Mancomunidade de Ordes, Deputación, 
Centro de Saúde Mental Infantil, EOE,Servicios Sanitarios, Atención Temperá 

- Facilitar e corrdinar a realización de actividades ou programas tendentes ao 
desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado. 

- Seguimento de alumnos con tratamento psicolóxico. 
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3.3.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL: 
 
 Asesoramento e colaboración nas tarefas xerais do Centro: 

- Elaborar o plan de orientación académico profesional 

- Coordinar as actividades que teñan que ver coa orientación académica 
profesional.  

 
Co profesorado: 

- Propoñerlle que inclúa no currículo da súa área actividades de orientación 
académica e profesional. 

- Solicitar a colaboración do profesorado para a realización de actividades de 
información académica e profesional. 

 
Co alumnado: 

- Axudalos na toma de decisións sobre as opcións que se lle presenten. 

- Actuacións que fomenten a igualdade no acceso á formación profesional. 
Accións dirixidas a reducir as desigualdades derivadas de condicionantes 
de xénero, lugar de residencia, etc. 

- Asesoramento nos momentos cruciais do proceso educativo: inicio e fin de 
ciclo ou etapa.. 

No 1º ciclo de ESO insistirase principalmente no coñecemento de si mesmo, en 
programas que eleven a autoestima, na toma de conciencia de posibles 
decisións en función de posturas sociais discriminatorias, etc. En 3º e 4º de 
ESO centrarase a atención na información sobre saídas académicas e 
profesionais e no proceso de toma de decisións. 
Traballar na búsqueda autónoma de información, académica, profesional e 
laboral 
 
 Coas familias: 

- Atención individualizada ás que o soliciten. 

- Organizar charlas informativas sobre a orientación académica e profesional 
dos seus fillos 

 
Con outras institucións: EOE, Concello,empresas... 
Buscar colaboración nas seguintes accións: Información e asesoramento sobre 
itinerarios formativo-profesionais, elaboración do consello orientador, 
seguimento do alumnado na transición do sistema educativo ao mundo laboral. 
 
 
4º.- PLANIFICACIÓN XERAL: DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS E 
ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: 
 
4.1.- Relacionadas coa inclusión e a diversidade: 
 

- Apoio específico ás aulas de 5º e 6º de Primaria e no primeiro ciclo da ESO.  

- Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 
documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á 
diversidade e a acción titorial. 
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- Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna ou 
alumno. 

- Asesorar aos departamentos, equipos de ciclo e profesorado en xeral nos 
procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das 
programación de curso e/ou ciclo, das medidas de reforzo educativo e nas 
adaptación curriculares. 

- Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 
medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo. 

- Asesorar á  comunidade educativa sobre os programas de diversificación 
curricular 

- Asesorar á comunidade educativa da educación secundaria obrigatoria 
sobre os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas, sobre os 
programas de recuperación, sobre os programas específicos 
personalizados, sobre as aulas de atención educativa e convivencia e sobre 
os programas de habilidades sociais. 

 
4.2.- Relacionadas coa acción titorial : 

- Colaborar co profesorado titor no desenvolvemento das medidas 
contempladas no plan de acción titorial (PAT), asesorando á totalidade da 
comunidade educativa sobre o sistema educativo, os procesos de admisión, 
as accións de acollida, os cambios de centro e a participación na 
organización e no goberno dos centros.  

- Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración de 
protocolos para a realización da avaliación inicial do alumnado. 

 
4.3.- Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores : 

- Deseñar programas destinados á promoción da convivencia e á resolución 
pacífica dos conflitos, asesorando na elaboración do plan de convivencia do 
centro. 

- Asesorar á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das 
normas de organización e funcionamento. 

 
4.4.- Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de 
cada curso : 

- Manter actualizado o plan de orientación 

- Realizar a memoria final. 
 
4.5.- Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade: 

- Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro. 

- Asesorar á totalidade da comunidade educativa sobre os proxectos de 
mellora e calidade do sistema educativo. 

 
4.6.- Relacionadas co drdorienta e drdadi: 

- Facilitar, en forma e prazo, a información que se demanda na aplicación 
informática. 

-  
4.7.- Relacionadas coa orientación académica e as saídas profesionais: 
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- Prestar especial atención aos momentos de transición académica  ao 
mundo laboral, asesorando nos distintos itinerarios formativos, na elección 
de materias... 

- Asesorar sobre a importancia da formación ao longo da vida para a mellora 
profesional ou para a incorporación ao mercado laboral. 

- Informar sobre a inserción profesional e as oportunidades do mundo laboral. 

- Promover medidas tendentes á diminución do absentismo escolar e do 
abandono temperá dos estudos. 

 
 
4.8.- Relacionadas coa coordinación dos departamentos de orientación e 
outras institucións: 
- Coordinación cos centros adscritos:CEIP “Celso Emilio Ferreiro”  

- Coordinación sistemática co IES nº 1 de Ordes. 

- Cos servizos de orientación da zona 

- Coordinación trimestral co servicio de saúde mental infanto xuvenil do 
CHUAC 

- Cos servizos sociais do Concello e da Mancomunidade de Ordes. 

- Coordinación constante co servicio de ATE de Ordes 

- Coordinación coa pediatra do Concello 
 
  
5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN: 
 
 Avaliaranse o proceso e os resultados conseguidos: obxectivos 
conseguidos, adecuación das actividades, resultados e posta en marcha, 
implicación dos titores, profesores, alumnos, pais e o departamento de 
orientación. 

Realizarase unha memoria coas actividades desenvolvidas , a avaliación 
deste plan e as propostas suxeridas de cara ó próximo curso. 
  
  
Avaliación inicial: Para elaborar a programación de orientación tivéronse en 
conta os seguintes documentos: 

- Revisión da memoria de orientación do curso anterior. 

- Obxectivos do plano anual do centro. 
 
Avaliación continua: a través das reunións do departamento de orientación ó 
longo do curso. 
  
Avaliación final: A finais de curso realizarase unha avaliación cualitativa do 
programa cuios resultados  incluiranse dentro da memoria do departamento. 
  
Seguirase a seguinte metodoloxía: 
 

1. Avaliación interna por parte dos compoñentes do departamento (en 
reunión de seminario). 

2. Avaliación externa por parte do  profesorado titor  (a través dunha 
enquisa). 
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Os criterios  para avaliar o programa serán os seguintes: 
 
1. Consecución dos obxectivos. 
2. Realización das actividades.  
3. Cumplimento da temporalización. 
4. Mellora da satisfacción do centro con respecto ao traballo 

desenvolvido polo departamento de orientación. 
5. Mellora da satisfacción dos membros do departamento de orientación 

acerca do traballo desenvolvido.  
 

Así mesmo avaliaranse os diferentes Plans de acción titorial 
mediante a aplicación de enquisas aos titores e ó alumnado. Cos 
resultados destas enquisas elaborarase a memoria do plan de acción 
titorial incluída na memoria de orientación. 
 

 
PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES DAS REUNIÓNS DO DEPARTAMENTO 

 
TEMAS 

 
1. Programación: Plan do DTO.  
2. Reunións trimestrais cos centros de primaria.  
3. Taboleiro de Orientación: reparto de tarefas.  
4. Coordinación das actividades extraescolares e complementarias. 
5. Seguimento das MAD.  
6. Seguimento dos temas tratados nas CCPs. 
7. Actualización de materiais para o Departamento de Orientación e a aula de 

Pedagoxía Terapéutica.  
8. Posta en marcha das actividades da biblioteca.  
9. Revisión do novo marco lexislativo.  
10. Elaboración do caderno de orientación.  
11. Revisión do PAT 
12. Avaliación dos Plans de Acción Titorial. 
13. Avaliación – memoria das actividades do departamento de orientación.  
14. Análise das medidas de atención á diversidade para o vindeiro curso.  
 

 
Adxúntanse os plans de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe 
 
 

Cerceda  a 10 de outubro de 2019 
  
Asdo: 
 
 
 
 
 
Gema Isabel Castro Pico 
Orientadora 
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Mónica Catoira Martínez 

CPI O CRUCE 
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Curso 2019/20 

 

INTRODUCIÓN 

 

A programación amósase como unha tarefa imprescindible de inicio 

na nosa labor docente. Debemos ter unha guía que nos facilite e nos 

indique cal  e cómo vai ser a nosa labor docente ó longo do curso 

académico. 

Para acadar todo isto é moi importante ter claro cales son aqueles 

aspectos e obxectivos que queremos  co noso alumnado, coñecendo cales 

son as súas necesidades e partindo sempre dos contidos e das competencias 

que se establecen a nivel curricular, tendo presente que cada alumno é 

único e polo que  deberemos concretar o traballo con cada un dos mesmos. 

Procuraráse que cheguen a ser individuos competentes  en tódolos 

aspectos da súa vida atendendo a aquela carencias que presentan sen 

esquecer todas aquelas nas que xa destacan. 

Durante o presente curso académico os eixes fundamentais ó redor 

dos cales vai xirar a miña programación co alumnado van ser o aspecto 

lingüístico, a lóxico- matemática, a atención, a memoria e o aspecto 

afectivo- social.  

Teráse tamén en conta que posto que a programación se adecúa a 

cada individuo, non é un proceso totalmente pechado e na mesma pódense 

introducir cambios, podéndose producir modificacións ó longo do curso 

académico para atender mellor ás necesidades do alumno segundo sexa o 

seu progreso. 
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OBXECTIVOS 

 

Na programación teranse en conta uns obxectivos xerais que se 

marcan para o apoio, tendo en conta que posteriormente serán máis 

concretos e específicos para cada un dos alumnos que se atendan. 

- Tentar acadar un maior rendemento no proceso lectoescritor, 

controlando tódolos seus niveis, principalmente a expresión e 

comprensión escritas así como a expresión e comprensión oral. 

-     Procurar a máxima aprendizaxe  dos aspectos matemáticos básicos, de 

xeito que se poidan extrapolar á súa vida cotiá. 

- Desenvolver as súas capacidades de atención, memoria e percepción 

sacándolle o máximo proveito posible ó seu desenvolvemento cognitivo, 

séndolle de utilidade para facilitar a adquisición dos coñecementos. 

- Crear hábitos de planificación e estruturación das tarefas, 

desenvolvendo a súa iniciativa persoal e toma de decisións. 

- Facilitar un bo autoconcepto e autoestima, de xeito que proxecte 

nunha boa imaxe de si mesmos  e diante dos demáis, véndose capaces de 

adquirir coñecementos ó igual que o seu grupo de iguais. 

- Desenvolver a súa motivación cara o traballo mediante diferentes 

tipos de tarefas e actividades 
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LEXISLACIÓN 

A miña labor docente desenvolverase a partires dos reglamentos educativos 

que temos na actualidade e que son os seguintes: 

- Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

- Decreto 86/2015  polo que se establece o currículo de educación 

secundaria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 105/2014 do 14 de setembro polo que se establece o 

currículo de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen ascondicións 

e criterios para a escolarización en centros sostenidos con fondos 

públicos do alumnado de educación non universitaria con necesidades 

educativas especiais. 

- Orde do 6 de Outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 

currículum. 

- O Decreto 229/11 do 7 de decembro polo que se establece a atención 

á diversidade do alumnado dos centros docentes na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
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 As principais competencias que traballará o alumnado obxecto de apoio 

serán as seguintes: 

- Competencia en comunicación lingüística: Refírense ó emprego da 

linguaxe como elemento para expresar sentimentos, ideas e emocións tanto 

a nivel oral como escrito. 

- Competencia matemática: Está relacionado co saber empregar ben os 

coñecementos matemáticos de números operación e lóxica, sabendo  

aplicalos axeitadamente en situacións da vida cotiá. 

- Competencia dixital: Tendo en conta o momento que vivimos é moi 

importante que o alumnado saiba manexarse axeitadamente nas novas 

tecnoloxías, buscando a información precisa e analizándoa como 

corresponde. 

- Competencia para aprender a aprender: O alumno debe saber manexar os 

contidos que lle sexan precisos para poder desenvolvelos ó longo da vida, 

sendo autónomos e sabendo dar posibles solucións ós problemas que 

poidan atopar. 

ALUMNADO 

 O alumnado obxecto de atención durante o presente curso académico 

tendo en conta as súas necesidades será o seguinte: 

- Cinco alumnos que cursan 1º de Educación Secundaria que teñen reforzo 

educativo na materia de Lingua Galega  

-Alumnado que cursa 1º de Educación Secundaria que será obxecto de 

reforzo educativo na materia de Matemáticas. 

- Dúas alumnas de 1º de Educación Secundaria con necesidades asociadas a 

dificultades de aprendizaxe. 
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- Alumnado de  Educación Primaria que presentan dificultades de 

aprendizaxe na lectoescritura. 

- Alumnado de 5º de Educación Primaria que forma parte dun grupo de 

desdobre en Lingua Galega. 

- Dous alumnos  6º de Educación Primaria con Adaptacións Curriculares 

nas áreas de matemáticas e linguas. 

 

METODOLOXÍA 

 As aprendizaxes do alumnado basearanse en que sexan significativas, 

partindo sempre dos intereses e do nivel do alumnado.  Procurarase que 

sexan en base a unha aprendizaxe constructivista, axustándose ó nivel de 

desenvolvemento próximo dos alumnos,  ás súas experiencias e 

coñecementos previos, graduando as actividades en pequenos pasos e 

adaptándoas para isto, creando as condicións para que lle poida atribuir un 

significado, o que á súa vez permite organizar e interpretar a realidade.  

  Todo o aprendido polo tanto, procurarase que o xeralice e enlace con 

diferentes situacións de aprendizaxe e asimesmo conectarase o novo  co 

anterior para que os coñecementos sexan máis eficaces e útiles. 

 Isto acadarase a través de ensinanzas relevantes e motivadoras, 

activando a curiosidade do alumno por aprender e todo isto será a través 

das exposicións orais, as novas tecnoloxías, os debates,…ofrecendo 

materiais atractivos e vistosos dentro dos seus intereses e preferencias. Así 

deste mesmo xeito potenciarase a participación activa e autónoma do 

alumnado no proceso de aprendizaxe. 
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 Ademais empregaranse reforzadores que valoren positivamente o seu 

esforzo e as súas realizacións, animándolle a subsanar os seus errores. 

Ditos reforzadores consistirán en eloxios persoais, premios,… 

 Hai que ter en conta que os novos coñecementos que adquira tamén 

poden ser en equipo para que a evolución sexa máis positiva. 

 

 

RECURSOS HUMÁNS E MATERIAIS 

Recursos materiais: Material didáctico axeitado ós obxectivos 

plantexados,cadernos para traballar a materia de lingua galega,  cadernos 

adaptados para traballar matemáticas, cadernos que desenvolvan a atención 

e a memoria, libros axeitados ó nivel a impartir, manuais para o traballo da 

conciencia fonolóxica e de palabra, material manipulativo que facilite a 

construcción de palabras, material escolar (cadernos, papel, lápices, 

pegamento, rotuladores, pinturas,…), recursos audiovisuais para 

complementar o traballado, o ordenador…. 

Recursos humáns: orientadora, equipo docente, titores, profesores da 

materia correspondente, familia. 

 

 

AVALIACIÓN 

 Avaliación inicial:  A principios de curso debe recollerse a máxima 

información do alumnado, recurrindo para iso  ós informes 

psicopedagóxicos, expedientes académicos, informes finais do curso 
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académico anterior, entrevistas cos titores e cos profesores, 

entrevista coa familia e as probas pertinentes ó alumno.  

 Avaliación continua e formativa: A avaliación debe concebirse como 

un proceso de investigación e mellora. Debemos considerar en todo 

momento os progresos e posibles dificultades que poida ter cada 

alumno/a en relación co logro dos obxectivos, así como os factores 

que poidan contribuir ou dificultar o desenvolvemento do proceso 

de ensinanza-aprendizaxe co fin de reaxustar a nosa intervención 

educativa.  

 Avaliación sumativa / final: Análise dos distintos rexistros individuais 

que determinarán o progreso do alumno/a tendo en conta os 

obxectivos iniciais plantexados.  

 No caso de alumnado con Adaptacións Curriculares as 

aprendizaxes obtidas serán en base ós obxectivos iniciais 

plantexados nas mesmas. 

 

As principais técnicas e instrumentos de avaliación son: a 

observación directa, as reunión cos titores e profesores para 

determinar o grao de transferencia ou xeralización das 

aprendizaxes,  a participación na aula e o traballo  realizado.  

 

 

PROGRAMACIÓN  XERAL  AUDICIÓN E LINGUAXE  

Ao longo do curso 2019/2020 serán atendidos na aula de audición e linguaxe, en 

principio, un total de  18 alumnos/as  que presentan diversas alteracións da linguaxe . 

 

Ditas dificultades céntranse principalmente en: 
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-Retrasos da linguaxe tanto na vertente expresiva como comprensiva. 

-Dislalias de tipo funcional sobre todo rotacismos e sigmatismos. 

-Un trastorno na comunicación (TEA). 

-Dificultades de aprendizaxe na lectoescritura. 

-Un alumno con discapacidade intelectual con ACS 

 

 

OBXECTIVO XERAL: 

Desenvolver a capacidade de utilización da linguaxe verbal de forma adecuada ante as 

diferentes situacións de comunicación. 

OBXECTIVOS CONCRETOS 

-Mellorar a articulación correcta de todos os fonemas e integralos na súa linguaxe 

espontánea. 

-Conseguir un maior control da tonicidade dos órganos bucofonatorios, así como unha 

maior precisión e coordinación destes na articulación. 

-Traballar na correcta coordinación fono-respiratoria. Alargar a fonación, regular o aire 

espirado  e aumentar ou disminuir o volume da voz. 

-Conseguir unha modulación vocal axeitada atendendo especialmente a relaxación e 

respiración. 

-Estructurar correctamente a frase no orde; suxeito, verbo e complemento. 

-Desenvolver un uso axeitado dos elementos prosódicos da fala: ritmo, entoación, 

tensión, tempo, intensidade, tonicidade e pausa. 

 

CONTIDOS  

-Técnica respiratoria: inspiración- pausa- espiración. Coordinación. 

-Praxias orofaciales en beizos, lingua e padal brando. 

-Sopro: duración, forza, intensidade e direccionalidade. 

-Relaxación xeral e segmentaria. 
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-Puntos de articulación dos diferentes fonemas que presentan dificultades. 

-Aspectos da prosodia da linguaxe oral. 

-Estructuración correcta da frase. Enunciados cada vez máis longos e complexos. 

-Comprensión oral. 

-Vocabulario axeitado a súa idade. 

 

METODOLOXÍA 

Traballaremos con distintas estratexias metodolóxicas: 

-Aprendizaxe funcional e significativo. 

-Metodoloxía lúdica. 

-Espera estructurada 

-Aprendizaxe por imitación. 

-Tempos de traballo curtos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

As sesións de audición e linguaxe serán de 25 ou 50 minutos cada unha e intentarase 

manter 2 ou 3 sesións por alumno/a segundo a disponibilidade das mestras. 

Os horarios de audición e linguaxe sufrirán diversas modificacións o longo do curso 

segundo vaian aparecendo novos casos e outros melloren. 

 

 

 

 

AVALIACIÓN 

Partirase dunha avaliación inicial que permita coñecer a situación no momento actual 

do trastorno para poder elaborar o programa de intervención. A proba de diagnóstico 

a utilizar será principalmente o “Rexistro Fonolóxico Inducido” e para educación 

infantil o “P.L.O.N” (Prueba da linguaxe oral de Navarra) 
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Levarase a cabo unha avaliación continua, formativa e sumativa, progresiva e 

revisable. 

Ao finalizar o curso realizarase un informe sobre as adquisicións conseguidas e a 

evolución experimentada polo alumnado. 

Asemesmo ,seguindo as funcións dos mestres de audición e linguaxe seguindo a 

lexislación pertinente facilitarase material e orientacións aos mestres implicados no 

proceso educativo destes alumnos/as así como as familias se o precisasen. 

 

 

 

 

 

 

 


