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O PROFESOR ITINERANTE 
 
1. INTRODUCCIÓN 

O proxecto que aquí se presenta xurde como resposta á demanda que se 

presenta, na actualidade, entorno á necesidade dunha figura profesional que abranxa 

a atención aos distintos nenos en distintos centros e ambiños xeográficos, 

encarregando-se de colaborar na integración dos distintos nenos matriculados, hoxe 

en día, en varios centros das Mariñas Coruñesas. Esta demanda xurde desde distintas 

fontes: (a) os pais que non se senten atendidos nin teñen a percepción da atención 

que merecen os seus nenos e a lei lles recoñece no ámbito da educación dos seus 

fillos; b) os profesores necesitados de apoios, información, recursos e programas-

actividades concretas e específicas sobre os trastornos e alteracións dos seus 

alumnos, con respecto á súa atención e a atención aos pais, en canto supoñen unha 

axuda inestimable para co coñecemento dos seus fillos e o traballo relacionado tanto 

na escola como na educación familiar; as equipas directivos polo que supón a atención 

específica destes nenos nos marcos de toma de decisións acerca da súa ubicación, 

control e necesidades varias. 

 

A integración destes alumnos é un obxectivo prioritario nunha educación que se 

comprometa cunha sociedade non discriminatoria, na que os nenos aprenden, tanto 

explícitmente como implicitamente, os valores sociais, normas e hábitos que lles 

supoñan a súa independencia e autonomía nos ámbitos da súa vida comunitaria e 

social. 

 

Como a lei recoñece, a escola ha de integrar a tódolo mundo en igual medida, co 

fin de construír unha alternativa de troco en canto ás cualidades como persoa e 

membro dunha comunidade de referencia, rexeitando os estereotipos, roles e valores 

que se foron reproducindo historicamente como constitutivos dunha sociedade 

desigual. 

 

O configurar unha sociedade futura sobre a base da aceptación de valores que 

sexan positivos para a mesma, edificando unha educación e, por ende, unha 

sociedade na que a construcción social, non veña determinada..., se non polo 

desenvolvemento integral de cada unha das persoas. 

 

Defender un modelo educativo integrador require cuestionarnos o modelo de 

escola que desexamos, os valores que nela se han de desenvolver, as estratexias que 
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os profesores deben ter en conta para evitar a discriminación, o desexo de 

quebrantamento dos estereotipos sobre as funcións, o tipo de actitudes e disposicións 

a fomentar,... 

 

 Polo que respecta aos alumnos con necesidades educativas especiais, como é 

este o caso, a escolaridade ha de estar guiada desde os principios de: 

• INTEGRACIÓN: o alumno ha de participar e educarse no entorno menos restrictivo 

posíbel, tendo sempre presente que a escola ha de adaptarse aos alumnos e crear 

os recursos (materiais, organizativos, curriculares, humanos...) adecuados para 

que cada alumno poda participar. Isto en ningún caso implicará esquecernos da 

idade do alumno, non sobrepasando unha diferenza de dous anos co grupo de 

referencia. 

• NORMALIZACIÓN: é dicir tódolos alumnos levarán un estilo de vida o mais 

normalizado posíbel, no ámbito familiar, escolar...e habemos de educarlles e 

aprenderlles para que poda acontecer así, respectando sempre o seu dereito a ser 

"diferentes". 

Ademais, habemos de traballar con eles en contextos ordinarios, como saídas ao 

super, facer praciños, apañar transportes públicos, xa que sempre aprenden e 

interiorizan mellor desde a propia actividade procurando por en práctica o 

aprendido no colexio. Cada contexto é sen dúbida un contexto de 

desenvolvemento e de aprendizaxe. O colexio non son os muros; é o conxunto de 

contextos de aprendizaxe e de recursos humanos, termos, metodoloxías, 

materiais, etc. 

 

• INDIVIDUALIZACIÓN: habemos de ser respetuosos cos ritmos de aprendizaxe 

individuais, habemos de respectar a súa propia identidade e individualidade, ten 

dereito a "a diferenza" (cada persoa é diferente dos demáis) e habemos de 

contemplala na resposta que se lle ofrece (curso escolar, actividades preferentes, 

tipo de apoios...). É necesario asumir que non hai un alumno igual a outro. 

Habemos de partir sempre da situación da persoa que vai a aprender e definir ben 

o que necesita aprender para a súa vida e no seu entorno. Ademais necesita 

"aprender facendo", na aula, no colexio, na rúa, na aldea, e temos que "facer con 

eles", e "axudarlles a facer" que non é ou mesmo que "facer por eles". Teñen 

dereito a un programa individual, en función das súas necesidades, tendo en conta 

o contexto no que van a desenvolverse e desenvólvense.   
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2. XUSTIFICACIÓN 
 Tódolos seres humanos pertencemos á mesma especie, somos iguais, por tanto, 

todos temos dereito a considerarnos e ser tratados como tales. 

 

Este é o valor da diversidade e debe ser o valor alternativo á cultura do hándicap, 

o valor que dará á vida de tódolos seres humanos a calidade que se merece. O 

concerto da diversidade abranxe múltiples xeitos: 

§  Diversidade de xénero 

§  Diversidade pola idade 

§  Diversidade de linguas 

§  Diversidade de etnias 

§  Diversidade por discapacidade e/ou menosvalia 

§  etc. 

  

 A diversidade non debería entenderse como un anomalía, xa que é o máis 

xenuinamente humano e, como tal, deberíamos aceptalo. A diversidade é a encargada 

de diferenciarnos dos outros, pero tamén é a que nos fai formar parte de un grupo 

humano. Mesmo os chamados “normais” en determinado momento, pola combinación 

dunha ou varias características, pasan a formar parte dunha minoría. 

 

 “Cando ves a outros, ve-los diferentes...cando os demais che ollan,  é o 

diferente”. 

 

 O valor da diversidade debe ser asumido pola escola, xa que o ser diferente é 

consustancial ao ser humano. “No ámbito educativo as diversas respostas dos 

alumnos ao mesmo ensino configura a base do que se entende por diversidade. A 

escola comprensiva debe aspirar a sumir de forma integradora a diversidade tomando 

como referencia básica a realidade de grupos heteroxéneos de alumnos, o cal supón: 

• Asumir a diversidade para desenvolvelas capacidades e xeitos básicos de tódolos 

alumnos, respetando as súas características persoais e referencias socioculturais. 

• Admitir a variedade de procesos e ritmos de aprendizaxe así como a diversidade 

de resultados, para compensar onde sexa preciso. 

• Aceptar a diversidade para favorecer a riqueza colectiva (Alegre, 1994). 

 

 A diversidade supón un reto para o sistema educativo, xa que esixe deste 

adoptar un modelo que posibilite o acceso ao currículo de todo o alumnado. Isto 
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implica aceptar as diferenzas ofrecer respostas educativas axustadas ás 

características e necesidades de tódolos alumnos. 

 

 A diversidade existente non pode ter un enfoque único. Teremos que contemplar 

modelos educativos adaptados ás necesidades, características e intereses do alumno. 

Terase en conta a opinión dos pais, o momento evolutivo e idade en que se atope o 

propio alumno e o contexto de aprendizaxe.Tamén, habemos de ter presente que as 

necesidades nunca son estáticas, van pasar por momentos diferentes, polo tanto 

habemos de contemplar diferentes modelos e posibilidades de escolarización e valorar 

que cada alumno pode pasar por un ou outro, ao longo do seu propio proceso de 

desenvolvemento persoal.  

 

 Desde este Proxecto, non infravalorando outras opcións, avogamos pola 

contemplada na Lei pola Xunta de Galicia non seu modelo de integración e atención 

aos nenos con n.e.e.: Integración en aula ordinaria, en colexio ordinario. Sen ningunha 

dúbida é o modelo desexable para todos os alumnos. As veces resulta o máis 

adecuado en idades tempranas (cun aporte doutro tipo de intervencións), sobre todo 

en infantil e primeiros ciclos de primaria é necesario contar con recursos adecuados: 

por un lado humanos (auxiliares, persoal de educación especial, logopedas, 

implicación de todos os profesionais do colexio...); por outro, organizativos (deseño de 

actividades, traballo por proxectos, tarefas cooperativas, reducción de ratios...) e 

materiais. Desa maneira "a diferenza" terá oportunidade. 

 

 Todo iso tendo en conta a idade do alumno. En cada momento será necesario 

que dispoña dun "programa integral", de intervención educativa, consensuado coa 

familia, e tendo moi presente que non vai ser o noso alumno quen se adapte á escola 

se non que a escola ha de adaptarse a el. 

 

 Ademais é importante ofertar formación aos profesionais e apoio externo e 

seguimento para a mellora de atención ao alumno, creando así culturas de 

colaboración, de contraste de opinión. 

 

A Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 establece este 

sistema educativo comprensivo, ofrece a todos as mesmas oportunidades de 

formación e as mesmas experiencias educativas, e integrador, satisfacendo as 

necesidades educativas de tódolos alumnos. 
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 O concepto de integración debe de partir dun valor social inequívoco: o dereito a 

ser diferente. A integración, só se pode desenvolver nunha escola para todos, unha 

escola diferente que serve a fins e valores diferentes, que se prefire educar a todos 

respeitando as diferenzas. Á escola non lle há de preocupar o que lle pasa, o que ten 

o neno se non que necesita, desde o punto de vista educativo, para poder integrase en 

situacións sociais normalizadas. A integración non pasa pola educación dos nenos 

“diferentes” nunha escola diferente. O concepto clave é o de normalización. Este termo 

cuñouse nos países escandinavos na década dos sesenta e foi evolucionando ao 

longo dos anos, xa que os conceptos de norma e normalidade son relativos e 

socialmente establecidos. Normalización é, dacordo coa definición de Wolfensberger 

(1972) “a utilización de medios tan normativos como sexa posíbel, dacordo con cada 

cultura, para conseguir ou manter conductas ou características tan cercanas como 

sexa posible ás normas culturais do medio onde viva a persoa.”Se os nenos non teñen 

acceso a situacións normais, non terán nunca a oportunidade de aprender o que se fai 

nelas. Esta oportunidade debe ser independente das súas necesidades. Non ofrecer 

tódalas oportunidades que teñen os demais cidadáns, en base a 

capacidade/incapacidade dun suxeito é un feito que atenta contra cos principios que 

sinalan os marcos constitucionais de calquera país democrático. Son varios os autores 

que defenden esta idea; entre eles Stainback e Stainback (1984), sinalan varias 

razóns: 

·  A primeira é que as necesidades educativas dos alumnos con necesidades 

especiais non xustifican a existencia dun sistema de ensino diferente. 

· A segunda razón baséase na ineficacia do mantemento de ambos sistemas de 

ensino. Para estes autores as necesidades especiais non xustifican a existencia dun 

sistema paralelo de ensino porque: 

Ø  Non hai dous tipos de alumnos diferentes: tódolos alumnos son diferentes 

nun contínuum de características intelectuais, físicas e psicolóxicas. As 

diferencias individuais son universais. 

Ø  Non hai un grupo diferenciado de alumnos que requiran servicios 

individualizados axustados ás súas necesidades, posto que tódolos alumnos 

necesitan programas axustados ás súas peculiaridades formas de aprender. 

Ø  Non hai dúas series diferentes de métodos educativos: un para o ensino 

especial e outro para o ensino xeneralizado se non unha gama de 

procedementos ao servicio da educación. 

 

Ao considerar ineficaz a existencia de un sistema dual, sinalan como argumentos que: 
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Ø  O sistema dual crea unha “necesidade innecesaria” de clasificar alumnos, o 

que anima á categorización e creación de estereotipos, o que iria en contra da 

idea de que cada alumno é un suxeito singular coas súas particulares 

capacidades e discapacidades. 

Ø  O sistema dual duplica innecesariamente recursos materiais e humanos. 

Ø  O sistema dual crea unha organización dos servizos na que se debe optar 

por programas que se corresponden coas categorías de déficit establecidas, 

interferindo esta organización coa atención ás necesidades específicas de 

aprendizaxe de cada alumno. 

 

 O concepto de integración pasa por unha ideoloxía e política educativa en favor 

dun curriculum único e flexible que poda permitir a diversificación curricular adecuada 

ás necesidades de cada alumno e que se vai, progresivamente, pechando a nivel de 

centro educativo e de programación de aula. 

 

 Coa LOGSE introdúcese o termo de Necesidades Educativas Especiais (n.e.e.) 

nun marco de atención á diversidade dos alumnos. A atención ás n.e.e.diríxese a 

aqueles alumnos que precisan doutro tipo de axudas menos usuais, ben sexa 

temporal ou permanentemente. Desde esta perspectiva, o sistema educativo debe 

dispor dos recursos necesarios para que os alumnos con n.e.e. podan atinxir, dentro 

do mesmo sistema, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todos eles e, 

ademais, debe acometer esta tarefa atendendo diferencialmente á natureza, a orixe e 

maior ou menor permanencia das manifestacións das necesidades especiais no 

transcurso da escolaridade. 

 

 Para o logro dos fins da educación de alumnos con n.e.e. non son suficientes as 

actuacións habituais que o profesor desenvolve coa maioría dos alumnos do grupo e, 

por iso, ten que revisar a súa acción educativa e adecuala ás necesidades particulares 

do alumno. 

 

 Brennan (1988) definiu as n.e.e. como “aquelas que seguen persistindo despois 

de esgotados tódolos recursos pedagóxicos ordinarios”. Nestes casos seria nos que é 

preciso elaborar as adaptacións curriculares. Estes alumnos e alumnas poderíamos 

consideralos como un grupo que necesita un esforzo educativo, en canto que variando 

a secuencia dos contidos, as formas e instrumentos de avaliación, a organización da 

aula, as agrupacións de alumnos, a temporalización e adaptación das tarefas, etc. 

poderían atinxir o fundamental do currículum de referencia. Para que esta tarefa non 
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sexa dificultosa, os profesores deben contar coa formación, axuda, asesoramento e 

colaboración necesarios, comezando polos servicios mais especializados. 

 

 A integración curricular implica modificacións organizativas, curriculares e 

ideolóxicas, é dicir, unha nova cultura escolar; implicación progresiva de tódala 

comunidade educativa. A resposta educativa debe ser acorde a estes principios: Non 

basta con modificar parcialmente o curriculum previsto para un determinado suxeito se 

non que é necesario transformar e adaptar o curriculum globalmente. 

 

 O curriculum debe ser común e único.Isto non significa que sexa adquirido dunha 

forma uniforme ou nun período de tempo homoxéneo. 

 

 A comprensión da Educación Especial como un subsistema dentro do sistema 

xeral conduce a acentuar a diferenciación metodolóxica mais alá do necesario. Fronte 

a un modelo deficitario, baseado nun enfoque do curriculum de carácter racional e 

tecnolóxico que adopta como forma de individualización didáctica o Programa de 

Desenvolvemento Individual (PDI), nós apostamos por un modelo cultural-integrador, 

que adopta como forma de individualización didáctica a Adaptación Curricular(A.C.). 

 

 Como xa comentamos, fronte a este modelo, nos apostamos por un ensino 

adaptativo que supoña “o conxunto de modificacións que se realizan nos obxectivos, 

contidos, criterios e procedementos de avaliación, actividades e metodoloxía, para 

atender ás diferencias individuais dos alumnos”.Como características definitorias deste 

ensino adaptativo: 

1. Está baseado no curriculum ordinario, non no curriculum paralelo. 

2. Debe de contemplarse nos diversos niveles de concreción curricular desde o 

Proxecto Educativo de Centro, pasando polo Proxecto Curricular de Etapa, a 

programación dun aula concreta, ata chegar á programación individualizada. 

3. Non afecta só ao alumno e aos profesionais vinculados tradicionalmente á 

Educación Especial, se non á institución educativa no seu conxunto. 

4. Require unha nova concepción dos papeis do profesorado de apoio e do ordinario, 

que pasa por realizar un ensino adaptado tendo que partir dunha proposta 

colaboradora, consensuada e aceptada por todos. 

5. Concíbese como un continuo, con dous extremos: nun extremo estarían os 

cambios habituais que o profesorado introduce no seu ensino para dar resposta á 

existencia de diferenzas individuais no estilo de aprender dos alumnos ou 

dificultades de aprendizaxe transitorias; no outro extremo estarían as adaptacións 
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que se aportan significativamente do curriculum ou adaptacións curriculares 

individualizadas. 

6. As adaptacións curriculares non son necesariamente individuais. Previa a calquera 

adaptación curricular individual e á formalización documental e administrativa da 

mesma, deben ensaiarse fórmulas de adaptación e de proxección grupal. 

 

 Interesa máis coñecer as capacidades e o potencial de aprendizaxe de cada 

neno ou nena que o seu déficit; faise fincapé en lograr a maior aproximación posible 

de tódolos nenos e nenas ás mesmas experiencias educativas realizando para isto 

tódolos axustes que sexan precisos. 

 

 O ensino adaptativo só é concebible como un proceso de carácter continuado e 

cíclico porque implica unha corrección e axuste continuo das propostas en función dos 

resultados obtidos, sendo as encargadas de guiar as sucesivas fases do 

desenvolvemento; a aprendizaxe é posible en tanto que hai un continuo proceso de 

axuste entre as tarefas propostas e as que o alumno é capaz de facer. Supón a 

necesidade dun diagnóstico inicial da situación; será un diagnóstico interactivo que 

contemple tanto as necesidades educativas individuais como o contexto de 

aprendizaxe e que culminará na avaliación de competencias curriculares. 

 

 Nela, o traballo colaborativo e coordinado constitúe a dinámica de acción mais 

apropiada para por en práctica este tipo de adaptacións. 

 

 Wang (1995:pp.21) explica esta forma de entender a educación adaptada á 

diversidade precisando que “o ensino adaptado  refírese á modificación dos ambientes 

de aprendizaxe do centro para responder dun modo efectivo ás diferencias dos 

alumnos e alumnas como ao desenvolvemento das súas capacidades para que 

aprendan nestes ambientes. De feito, por definición, a realización efectiva deste 

enfoque require a incorporación dunha grande variedade de métodos de ensino que 

proporcionen experiencias de aprendizaxe que encaixen nas características individuais 

de cada alumno ou alumna: intereses, capacidades e coñecementos” 

 

 A aparición da Orde e a existencia do requisito legal da autorización das DAC 

provocou o interese do profesorado e a demanda de asesoramento sobre múltiples 

cuestións relacionadas coa diversidade e, concretamente, co deseño de adaptacións. 

É neste marco de asesoramento e atención a esta demanda xeneralizada na que se 

enmarca o presente Proxecto. 
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 Desta forma, consideramos que os feitos escolares funcionais son as que de 

forma tradicional levaron o peso do aprendizaxe e coas que se relacionou 

exclusivamente "a educación". 

 

 Aprender a ler, escribir, o cálculo, o acceso aos coñecementos culturais foron os 

eixos sobre os que xirou "a educación" durante moitos anos. 

 

 O feito de que coa nova definición de Trastornos e Alteracións estes feitos sexan 

uns máis do conxunto, sitúaos no seu xusto valor dentro do proceso educativo-

formativo. 

 

 Os alumnos con Trastornos e alteracións necesitan unhas adaptacións precisas 

do curriculum e, en consecuencia, dos contidos educativos. O importante é que as 

ampliacións e adaptacións fáganse en base aos elementos que teñen en común e non 

só en base aos elementos específicos. 

 

 Os alumnos con Trastornos e alteracións deben participar ata onde sexa posíbel 

das experiencias e oportunidades que se ofrecen a tódolos alumnos e nos entornos 

menos restrictivos e mais normalizados posibles. 

 

 Os contidos educativos han de ser relevantes, deben posibilitar aprendizaxes de 

futuro, significativos, con sentido para o propio alumno, funcionais e adecuados á 

idade cronolóxica, en base aos contextos naturais e que promovan a participación 

activa do alumno, tendo en conta os intereses persoais da súa mesma idade. 

 

 Complementar o termo formas académicas co de funcionais matiza e expresa, 

con claridade, o que se espera da súa aprendizaxe, que non é unha aplicación 

meramente mecánica da lecto-escritura, cálculo e coñecementos culturais, se non 

unha aplicación útil (funcional) das súas aprendizaxes á vida do alumno, a entornos 

concretos e con posibilidade de ampliación no futuro. Débese ter sempre o referente 

curricular que para os alumnos da súa idade marca a lei. 

 

 Facilitar o adquisición de formas académicas xeralizadas (lectura, escritura e 

cálculo) ou, no seu caso, xeitos funcionais e promover os coñecementos e valores 

básicos que permitan a comprensión e acceso ao entorno e á cultura, son obxectivos 

prioritarios a ter en conta durante a escolarización obrigatoria dos alumnos con 

Trastornos e alteracións. 
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 Hai que delimitar os obxectivos de forma que garantan os xeitos básicos para 

participar e resolver situacións da vida inmediata ou futura. 

 

 En resumo, o que imos desenvolver a continuación trata de explicar como cada 

alumno debe ter un programa individual, posíbel, real e consensuado de aprendizaxe 

destas materias, que teña en conta o seu ritmo e capacidade, ofertándolle, ademais, 

linguaxes alternativos e /ou aumentativos, materiais adaptados e diversificados para 

cada materia, introducindo as novas tecnoloxías (ordenador e audiovisuais) que lle 

faciliten non só un mellor acceso ao curriculum se non tamén ferramentas de traballo 

que fagan que os resultados da súa aprendizaxe sexan mais positivos (por exemplo 

escribir con ordenador cando se teñen graves dificultades motrices), que ademais lle 

garantan unha mellor calidade de vida ao ter mais posibilidades de relación, 

capacidade de elección, coñecemento dos seus dereitos e procurando un benestar 

físico e material que lle permitirá formar parte activa da sociedade na que vive. 

 

 Os centros educativos, para comprometerse co cambio deberán iniciar un 

proceso de reflexión e avaliación sobre a súa organización e a súa práctica educativo 

e ver en que situación se atopan. Para iso contarase con documentación que axude a 

coñecer e consensuar feitos sobre: 

· O concepto de calidade de vida, a nova definición de Trastornos e alteracións, 

· Planos de mellora continua, 

· Todo aquelo que poda axudar a establecer un resultado da avaliación, 

· Definir misión, visión e valores do centro (proxecto educativo), 

· Definir sistemas de comunicación interna e externa, 

· Definir canais de participación de tódala comunidade, 

· Definir sistemas de avaliación 

 

 Neste proceso deben estar implicados tódolos membros da comunidade 

educativa. É imprescindible que tódolos profesionais implicados (educadores, 

auxiliares, logopedas, fisioterapeutas, etc.…) formen parte dos foros de debate, de 

reflexión e de toma de decisións. O centro e a súa organización, deben facer posible 

estes puntos de encontro. Por tanto, no deseño da organización anual do centro, debe: 

- Preverse a compatibilidade dos horarios do persoal coa necesidade de reunirse 

- O colexio terá un proxecto educativo que responda ás necesidades dos 

alumnos e as súas familias que recolla as súas expectativas e os planos de 

mellora continua. 
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- Para conseguir a implicación da comunidade educativa, unha vez realizada a 

avaliación e establecidas as liñas de mellora, organizaranse equipas de traballo 

que desenvolvan planos de mellora concretos (plano da motivación para a 

lecto-escritura, plano para unha maior participación das familias na vida do 

colexio, plano de incorporación e utilización dos ordenadores na aula, etc.). 

- A formación do profesorado en temas relacionados con Trastornos e 

alteracións do desenvolvemento e/ou cognitivas, en metodoloxías adecuadas, 

en adaptacións curriculares que incorporen contidos realistas para a vida 

autónoma e integración laboral. 

- Contar cos apoios necesarios e adecuar as ratios profesor /alumno. 

- Sensibilizar á comunidade educativa mediante campañas que contribúan a un 

mellor coñecemento do colectivo. 

 

 Debemos ter en conta que un investimento real en axudas técnicas, 

reabilitadoras, ou terapéuticas durante a etapa escolar evitará, en grande parte, 

investimentos posteriores en etapas adultas (pensións, tratamentos…) cun maior custe 

persoal e social. 

 

 Desde o ámbito concreto da educación é necesario dar respostas coherentes 

desde tódolos servicios.Unha maior coordinación entre os diferentes servicios evitaría 

sofrementos e perdas de tempo ás familias e contribuiría, sen dúbida, a mellorar a 

calidade de vida das persoas con Trastornos e alteracións do desenvolvemento ou 

cognitivas. 

 

MEMÓRIA. 
Esta memoria como o seu nome indica ten por obxecto a solicitude da praza de 

profesor itinerante en concerto coa Consellería de Educación.Este proxecto xurde 

como resposta á demanda que hai na actualidade entorno á necesidade de unha 

figura, o noso punto de vista, a de profesor itinerante, encarregado de colaborar na 

integración de varios nenos matriculados actualmente en varios centros das Mariñas 

Coruñesas. 

 

A integración destes alumnos é un dos obxectivos prioritarios en unha educación 

que se comprometa con unha sociedade non discriminatoria, na que os nenos 

aprendan tanto explícitmente como implicitamente os valores sociais que ficaron 

historicamente invisibilizados nas escolas. 
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Unha escola coeducativa debe integrar a todo o mundo en igual medida, co fin 

de construír unha alternativa de troco en canto ás cualidades como persoa, rexeitando 

os estereotipos, roles e valores que se foron reproducindo historicamente como 

constitutivo de unha sociedade desigual. 

 

Isto leva consigo o configurar unha sociedade futura sobre a base da aceptación 

de valores que sexan positivos para a mesma, edificando unha educación, e por ende, 

unha sociedade na que a construcción social, non veña determinada...,se non polo 

desenvolvemento integral de cada unha das persoas.Defender un modelo educativo 

integrador require cuestionarnos o modelo de escola que desexamos, os valores que 

en ela se han de desenvolver, as estratexias que os profesores deben de ter en conta 

para evitar a discriminación, o desexo de quebrantamento dos estereotipos sobre as 

funcións, o tipo de actitudes e disposicións a fomentar,... 

 

Todos os seres humanos pertencemos á mesma especie, somos iguais, por 

tanto, todos temos dereito a considerarnos e ser tratados como tales. 

 

Este é o valor da diversidade, e debe ser o valor alternativo á cultura do 

hándicap, o valor que dará á vida de todos os seres humanos a calidade que se 

merece. O concerto da diversidade abranxe múltiples xeitos: 

• Diversidade de xénero 

• Diversidade pola idade 

• Diversidade de linguas 

• Diversidade de etnias 

• Diversidade por discapacidade e/ou minusvalia 

• etc. 

 

A diversidade non debería entenderse como un anomalía, xa que é o máis 

xenuinamente humano, e como tal, deberíamos aceptalo. 

 

A diversidade é a encarregada de diferenciarnos dos outros, pero tamén é a que 

nos fai formar parte de un grupo humano.Mesmo os chamados “normais” en 

determinado momento, pola combinación de unha ou varias características, pasan a 

formar parte de unha minoría. “Cuando ves a outros, velos diferentes que cando os 

demás che ollan,  es o diferente”.O valor da diversidade debe de ser asumido pola 

escola, xa que o ser diferente é consustancial ao ser humano. 
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“No ámbito educativo as diversas respostas dos alumnos ao mesmo ensino 

configura a base do que se entende por diversidade.A escola comprensiva debe 

aspirar a sumir de forma integradora a diversidade tomando como referencia básica a 

realidade de grupos heteroxéneos de alumnos, o cal supón: 

1. Asumir a diversidade para desenvolver as capacidades e xeitos básicas de todos 

os alumnos, respectando as súas características persoais e referencias sócio-

culturais. 

2. Admitir a variedade de procesos e ritmos de aprendizaxe, así como a diversidade 

de resultados, para compensar onde sexa preciso. 

3. Aceptar a diversidade para favorecer a riqueza colectiva (Alegre, 1994). 

 

A diversidade supón un repto para o sistema educativo, xa que esixe de este 

adoptar un modelo que posibilite o acceso ao currículo de todo o alumnado.Isto implica 

aceitar as diferenzas ofrecer respostas educativas axustadas ás características e 

necesidades de todos os alumnos. 

 

A Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 establece un 

sistema educativo comprensivo, ofrece a todos as mesmas oportunidades de 

formación e as mesmas experiencias educativas, e integrador, satisfacendo as 

necesidades educativas de todos os alumnos. 

 

O concepto de integración debe de partir de un valor social inequívoco: o dereito 

a ser diferente.A integración, só se pode desenvolver en unha escola para todos, unha 

escola diferente que serve a fins e valores diferentes, que se profere educar a todos 

respectando as diferenzas.á escola non lle ha de preocupar o que lle pasa, o que ten o 

neno, se non que necesita, desde o punto de vista educativo, para poder integrase en 

situacións sociais normalizadas.A integración non pasa pola educación dos nenos 

“diferentes” en unha escola diferente.  

 

O termo de normalización cuñouse nos países escandinavos na década dos 

sesenta e foi evolucionando ao longo dos anos, xa que os conceptos de norma e 

normalidade son relativos e socialmente establecidos. 

 

Normalización é, de acordo coa definición de Wolfensberger (1972) “a utilización 

de medios tan normativos como sexa posíbel, dacordo con cada cultura, para 

conseguir ou manter conductas ou características tan cercanas como sexa posíbel ás 

normas culturais do medio onde viva a persoa.” 
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Se os nenos non teñen acceso a situacións normais, non terán nunca a 

oportunidade de aprender o que se fai en elas.Esa oportunidade deber se 

independente das súas necesidades.Non ofrecer todas as oportunidades que teñen os 

demais cidadáns, en base a capacidade/incapacidade de un suxeito, é un feito que 

atenta contra cos principios que aceptan os marcos constitucionais de calquera país 

democrático. 

 

Implícito nestas liñas, vai a negativa a un sistema educativo dual, educación 

xeral e educación especial.Son varios os autores que defenden esta idea, entre eles 

Stainback e Stainback (1984), sinalando varias racións: 

1. A primeira é que as necesidades educativas dos alumnos con necesidades 

especiais non xustifican a existencia de un sistema de ensino diferente. 

2. A segunda razón basease na ineficacia do mantemento de ambos sistemas de 

ensino.Para estes autores as necesidades especiais non xustifican a existencia de 

un sistema llo para de ensino porque: 

§ Non hai dous tipos de alumnos diferentes: todos os alumnos son diferentes 

en un contínuum de características intelectuais, físicas e psicolóxicas.As 

diferenzas individuais son universais. 

§ Non hai un grupo diferenciado de alumnos que requiran servizos 

individualizados axustados ás súas necesidades, posto que todos os 

alumnos necesitan programas axustados ás súas peculiaridades formas de 

aprender. 

§ Non hai dúas series diferentes de métodos educativos, un para o ensino 

especial e outro para o ensino xeneralizada, se non unha gama de 

procedementos ao servizo da educación. 

 

3. Ao considerar ineficaz a existencia de un sistema dual, sinalan como argumentos 

que: O sistema dual crea unha “necesidade innecesaria” de clasificar alumnos, o 

que anima á categorización e creación de estereotipos, o que iria en contra da idea 

de que cada alumno é unha suxeita singular coas súas particulares capacidades e 

discapacidades. 

4. O sistema dual duplica innecesariamente recursos materiais e humanos. 

5. O sistema dual crea unha organización dos servizos na que se debe optar por 

programas que se corresponden coas categorías de déficit establecidas, 

interferindo esta organización coa atención ás necesidades específicas de 

aprendizaxe de cada alumno. 
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O concerto de integración pasa por unha ideoloxía e política educativa en favor 

de un curriculum único e flexible, que poda permitir a diversificación curricular 

adecuada ás necesidades de cada alumno e que se vai progresivamente pechando a 

nivel de centro educativo e da programación de aula. 

 

Coa LOGSE introdúcese o termo de Necesidades Educativas Especiais 

(n.e.e.),concerto relacionado coa idea de diversidade dos alumnos.A atención ás 

n.e.e.diríxese a aqueles alumnos que precisan de outro tipo de axudas menos usuais, 

ben sexa temporal ou permanentemente.Desde esta perspectiva, o sistema educativo 

debe dispor dos recursos necesarios para que os alumnos con n.e.e.,podan estar 

dentro do mesmo sistema, teñan os obxectivos establecidos con carácter xeral para 

todos os alumnos e ademais, debe acometer esta tarefa atendendo diferencialmente á 

natureza, a orixe e maior ou menor permanencia das manifestacións das necesidades 

especiais no transcurso da escolaridade. 

 

Para o logro dos fins da educación de alumnos con n.e.e.,non son suficientes as 

actuacións habituais que o profesor desenvolve coa maioría dos alumnos do grupo, e 

por iso, ten que revisar a súa acción educativo e adecuala ás necesidades particulares 

do alumno. 

 

Brennan (1988) definiu a n.e.e. como “aquelas que seguen persistindo despois 

de esgotados todos os recursos pedagóxicos ordinarios”. nestes casos seria nos que é 

preciso elaborar as adaptacións curriculares.estes alumnos e alumnas poderíamos 

consideralos como un grupo que necesita un esforzo educativo, en canto que variando 

a secuencia dos contidos, as formas e instrumentos de avaliación, a organización do 

aula, as agrupacións de alumnos, a temporalización e adaptación das tarefas, etc. 

poderían atinxir o fundamental do currículum de referencia. 

 

Para que esta tarefa non sexa difícil, os profesores deben contar coa formación, 

axuda, asesoramento e colaboración necesarios, comezando polos servizos máis 

especializados. 

 

 A integración curricular implica modificacións organizativas, curriculares e 

ideolóxicas, é dicir, unha nova cultura escolar; implicación progresiva de toda a 

comunidade educativa.A resposta educativa debe ser acorde a estes principios.Non 

basta modificar parcialmente o curriculum previsto para un determinado suxeito se non 

que é necesario transformar e adaptar o curriculum globalmente. 
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O curriculum debe ser común e único.Isto non significa que sexa adquirido de 

unha forma uniforme ou en un período de tempo homoxéneo.A comprensión da 

Educación Especial como un subsistema dentro do sistema xeral conduce a acentuar 

a diferenciación metodolóxica mais alá do necesario. 

 

Fronte a un modelo deficitario, baseado nun enfoque do curriculum de carácter 

racional e tecnolóxico que adopta como forma de individualización didáctica o 

Programa de Desenvolvemento Individual (PDI), nós apostamos por un modelo 

cultural-integrador, que adopta como forma de individualización didáctica a Adaptación 

Curricular(A.C.).O PDI foi definido por González Manjón (1993:20) como “un plano de 

acción didáctica individualizada, dirixido a suxeitos que presentan algún tipo de 

deficiencia, minusvalia ou discapacidade, que trata de maneira equilibrada as 

diferentes facetas do desenvolvemento, e que considera explicitamente 

(compoñentes), en función de unha avaliación individual e multidimensional, todos e 

cada un dos elementos que conforman o curriculum educativo (desde os obxectivos 

até os servizos educativos, pasando polas estratexias metodolóxicas) a diferentes 

graos de complexidade e concreción”.Non ten como referente o curriculum ordinario, 

se non un curriculum diferenciado.Este Deseño Curricular está mais fundamentado na 

evolución psicolóxica do suxeito que no aprendizaxe que este ten que realizar para 

incorporarse a unha determinada cultura e sociedade.Pretende ofrecer unha resposta 

totalmente individualizada co fin de compensar o déficit do suxeito.En torno a este 

déficit está concibida a resposta educativa que toma forma no PDI.Para a súa 

elaboración é mais importante aquel que os suxeitos teñen de diferente que o que 

teñen en común cos demais nenos e nenas da súa idade.O PDI pretende ser un 

instrumento mais terapéutico que educativo, en consonancia co modelo clínico no que 

adquire sentido completo.Os PDI teñen unha escasa aplicación en contextos de 

integración e mesmo en contextos específicos.O profesor atopa extremadamente difícil 

facer compatíbeis dúas programas paralelos e absolutamente diferentes na mesma 

aula.Pode que a causa máis importante da súa escasa aplicación práctico, haxa que 

buscala na imposibilidade coa que se atopaba o profesor de facer compatíbeis dúas 

programas absolutamente diferenciados. 

 

Como xa comentamos, fronte a este modelo, nós apostamos polas adaptacións 

curriculares.As adaptacións curriculares poden definirse (MEC, 1992) como “el 

conxunto de modificacións que se realizan nos obxectivos, contidos, criterios e 

procedementos de avaliación, actividades e metodoloxía, para atender ás diferenzas 

individuais dos alumnos”. 
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Características definitorias das Adaptacións Curriculares: 

  Están baseadas no curriculum ordinario, non no curriculum paralelo. 

  Deben de contemplarse nos diversos niveles de concreción curricular dende o 

Proxecto Educativo de Centro, pasando polo Proxecto Curricular de Etapa, a 

programación de un aula concreta, até chegar á programación individualizada. 

  Non afectan só ao alumno e aos profesionais vinculados tradicionalmente á 

Educación Especial, se non á institución educativo no seu contexto. 

  Requiren unha nova concepción dos roles do profesorado de apoio e do ordinario, 

que para realizar un ensino adaptada ten que partir de unha proposta colaborativa. 

  Concíbese como un continuo, en un extremo estarían os trocos habituais que o 

profesorado introduce no seu ensino para dar resposta á existencia de diferenzas 

individuais no estilo de aprender dos alumnos, ou dificultades de aprendizaxe 

transitorias.no outro extremo estarían as adaptacións que se aportan 

significativamente do curriculum ou adaptacións curriculares individualizadas. 

  As adaptacións curriculares so son necesariamente individuais.Previa a calquera 

adaptación curricular individual e á formalización documental e administrativa da 

mesma, deben ensaiarse fórmulas de adaptacións de proxección grupal. 

 

Interesa máis coñecer as capacidades e o potencial de aprendizaxe de cada 

neno ou nena que o seu déficit. faise fincapé en lograr a maior aproximación posíbel 

de todos os nenos e nenas ás mesmas experiencias educativas realizando para isto 

todos os axustes que sexan precisos. 

 

As adaptacións curriculares só son concebibeis como un proceso de carácter 

continuado e cíclico porque implican unha corrección e axuste continuo das propostas 

en función dos resultados obtidos, sendo as encargadas de guiar as sucesivas fases 

do desenvolvemento; o aprendizaxe é posíbel en tanto que hai un continuo proceso de 

axuste entre as tarefas propostas e as que o alumno é capaz de facer. 

 

Supón a necesidade de un diagnóstico inicial da situación, será un diagnóstico 

interactivo que contemple tanto as necesidades educativas individuais como o 

contexto de aprendizaxe e que culminará na avaliación de competencias curriculares. 

 

O traballo colaborativo e coordinado constitúe a dinámica de acción mais 

apropiada para por en práctica este tipo de adaptacións.De feito, por definición, a 

realización efectiva deste enfoque require a incorporación de unha gran variedade de 

métodos de ensino que proporcionen experiencias de aprendizaxe que encaixen nas 
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características individuais de cada alumno ou alumna: intereses, capacidades e 

coñecementos” 

 

A aparición da Orde e a existencia do requisito legal da autorización do DAC 

provoco o interese do profesorado e a demanda de asesoramento sobre múltiples 

cuestións relacionadas coa diversidade e, concretamente, co deseño de adaptacións. 

 

O Proxecto Curricular de Centro (PCC) tomando como referencia o Deseño 

Curricular Base (DCB) debe adecuar o currículum xeral ás características 

socioeconómicas e culturais propias do medio no que estea ubicado o centro e á vez 

favorecer a resposta individualizada aos alumnos con n.e.e.. 

 

Na Programación de Aula hase de especificar do modo mais explícito e funcional 

posíbel, o que, como e cando se vai aprender e avaliar, no contexto de un aula e con 

un alumno determinado: 

1. En primeiro lugar realizarase unha avaliación inicial; o referente serán os contidos 

básicos anteriores.Unha vez obtida a información da avaliación inicial e definidas 

as necesidades educativas darase a resposta educativa máis adecuada a cada 

alumno. 

2. A partir da información da avaliación inicial: a) determinaranse as educativas do 

alumnado; b) realizaranse os axustes necesarios no PCC para o ciclo; c)deseñar a 

programación de ciclo axustada ás necesidades; d) servir de base para a 

programación de aula; e) detectar se un alumno determinado presenta n.e.e. se é 

necesario elaborar un ACI 

 

Repasemos a historia: 

A partir do ano 1875, lévase a cabo a xeralización do ensino, o que leva consigo 

o se que se estableza unha relación directa entre idade e obxectivos atinxidos.Isto vai 

ter como consecuencia a diferenciación entre nenos “normais” e 

“anormais”.Consecuentemente, desenvolvéronse dous tipos de escola para dar 

resposta a ambos “tipos” de nenos: escolas ordinarias e escolas especiais; dando paro 

cos anos á consolidación de un sistema educativo para os nenos “anormais”. 

 

Chegamos así aos anos 60, anos nos que houbo unha grande afluencia de 

nenos que pasaban da educación xeral á educación especial.Este fluxo constante levo 

aos estudos á conclusión de que a liña definitoria entre educación xeral e especial, 

non estaba tan clara, existía unha ampla zona intermedia. 
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Nos anos 70, Bank Mikkelsen introduce o concepto de normalización.Foi o 

primeiro en plantexar a normalización como un principio de acción consistente en 

ofrecer aos deficientes posibilidades para facer cosas normais.Os anos 70, son anos 

críticos, xa que comeza a pórse en dúbida case todo dentro do sistema 

educativo.desta época contamos con un documento de vital importancia, o informe da 

Unesco en 1968, no que entre outras cousas, se chega á conclusión da necesidade de 

establecer un plano de educación para cada neno, se cree na individualización, se 

teñen en conta tanto os xeitos positivos como negativos do suxeito, como forma de 

facer mais eficaz o ensino.Durante esta década, a integración converteuse en unha 

demanda social, comeza a considerarse a educación integrada como un dereito. 

 

Os anos 80 se caracterizan porque xa non se cuestiona a integración, se non o 

como leva-la a cabo; acabarase a época do activismo inicial e iniciábase unha época 

dominada polo afán realista de troco, tratábase de dar posibilidades reais aos nenos 

integrados. 

 

En base a esa nova forma de pensamento xurde o concerto de necesidades 

educativas especiais, desenvolvido a partir do Informe Warnock en 1978.En dito 

informe profere-se a abolición da clasificación das “minusvalías” até entón vixentes en 

Inglaterra, debido a varias causas: a dificultade de incluír a un determinado neno en 

unha específica categoría, os estereotipos que isto conlleva e, especialmente, polo 

baixo nivel de expectativas que este sistema categoría xera, tanto nos propios 

alumnos, como nos profesores e as escolas.Este documento desbotaba o modelo 

tradicional de educación especial así como a idea de que existen dúas clases de 

nenos, uns deficientes e outros non deficientes, da cal se deriva a necesidade de dúas 

sistemas diferentes de ensino. 

 

As necesidades educativas especiais pódense manifestar de distinta forma: 

como necesidade de dotación de medios especiais para acceder ao curriculum, 

necesidade de modificar o curriculum, como unha necesidade de atención particular,... 

O tipo de necesidade non está determinado pola natureza do seu discapacidade, non 

debería ser unha etiqueta, se non a descrición detallada da necesidade especial que o 

neno ten. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS QUE DEBERIA REUNIR O PROXECTO 
CURRICULAR DE UNHA ESCOLA INTEGRADORA SEGUNDO GARCÍA PASTOR 
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Elaboración de un curriculum común: O curriculum de unha escola integradora 

debe ser un proxecto flexible, debe manter os mesmos obxectivos xerais para todos os 

alumnos prescritos no DCB, pero dando diferentes opcións para acceder a eles, 

ofrecendo a todos a oportunidade de aprender. 

 

Especificade dos niveis de concreción: Un proxecto integrador debe 

estructurarse en todos e cada un dos diferentes niveles de concreción curricular. 

 
Esixencias en relación coa atención ás n.e.e. sinala como principais 

esixencias: a súa identificación precisa, a planificación meticulosa dos currículo, 
a continua re-avaliación, individualización dos obxectivos en caso necesario e a 
preparación coidado profesor. trátase de ver a atención ás necesidades educativas 

especiais como unha cuestión de centro e non como un problema particular de un 

profesor.  

 

DESTINATARIOS 

Os destinatarios deste proxecto son un grupo formado, nestes momentos, por 10 

alumnos con necesidades educativas especiais.Este grupo ten moitas posibilidades de 

aumentar, xa que non descartamos a posibilidade de que aparezan novos casos dos 

que podamos facernos carrego.É, polo tanto, un proxecto que non está pensado para 

ser levado a cabo en un único centro educativo, se non que se desenvolve en varios 

colexios á vez.trátase de un traballo de intercentros,onde o profesional en cuestión 

non está ubicado en un contexto determinado se non que abranxe un ambito 

xeográfico máis amplio. 

 

O profesor itinerante é un profesional da educación que traballa desde a nosa 

asociación para os centros educativos, de forma que os vai percorrendo un a un 

ofrecendo os seus servizos, contando desta forma con unha visión máis global e rica 

da situación destes alumnos e en concordancia permite unha mellor resposta. trátase 

de aunar interese en pro destes nenos dándolles a resposta que se merecen. 

 

Isto supón un importante aforro por parte da administración, ao reunir en unha 

única persoa física a labor ofertada, en vez de costearse unha persoa por centro. 

 

 O traballo con estes alumnos vaise facer a través de unha intervención 

indirecta. Xa que nós, a priori, ou polo menos de forma xeral, non imos traballar con 
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eles de forma directa.ímolo facer a través dos seus profesores, da súa familia, é dicir, 

das persoas que están a traballar na súa educación.   

  

OBXECTIVO XERAL 

Este proxecto ten por obxectivo o que a figura que nós solicitamos, a de profesor 

itinerante, coordine as respostas educativas necesarias para cada alumno, que entón 

serán levadas a cabo polos axente educativos implicados na súa educación, ben sexa 

no contexto formal da escola e/ou no contexto informal como pode ser, por exemplo, o 

ámbito familiar. 

 

Para iso nós pomos ao servizo da comunidade educativo ofertándolles os nosos 

servizos. 

 

O Noso obxectivo fundamental é a de ser unha fonte de recursos tanto para 

profesores, como para alumnos, como para pais.trátase de que este profesional que 

proferimos facilite a integración destes alumnos con necesidades educativas 

especiais, a través de unha labor que se materializa na proposta de un amplo abanico 

de posibilidades, de alternativas,...a unha determinada dificultade que o titor, a 

familia,...poda ter co neno e non saiba como solucionar ou non atope a maneira máis 

apropiada de facelo .A labor deste profesional se concreta a través dunha intervención 

indirecta sobre os alumnos; só en momentos moi puntoais e sempre cas 

circunstancias o permitan poderá traballar directamente cos alumnos. 

 

Traballa para eles a través dos seus profesores, a súa familia,...Os alumnos coas 

súas características e as súas condicións contextuais serán os que modifiquen o guión 

de traballo do profesor itinerante, e este será o encargado de reorientalo dando para 

iso as pautas pertinentes aos axentes educativos que o requiran para ofrecer ao 

alumno unha experiencia positiva. 

 

É dicir, a función do profesor itinerante é a de, ademais de coordinar a actuación 

entre os distintos axentes educativos, a de servir como fonte de recursos.  Deberá 

velar polo correcto desenvolvemento dos programas que se levarán a cabo no aula, o 

centro, no centro en colaboración coa familia,...A Súa intervención está a expensas 

dos demáis membros da comunidade educativa. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Os obxectivos irán en base ás necesidades que se presenten para o curso 2002-
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2003; só tras unha avaliación inicial poderemos determinalos : 

• Elaborar un programa que teña por obxecto o orientar aos profesores en canto á 

organización de tempos, espazos e materiais. 

• Crear un programa para aprender estratexias de planificación e revisión. 

• Facilitar a utilización, por parte dos axentes educativos, de programas para 

mellorar e/ou corrixir conductas inadecuadas. 

• Desenvolver programas de reforzamento para o mantemento de conductas 

adecuadas. 

• Potenciar o emprego dos mass media xa que estes facilitan o aprendizaxe.Cando 

a tarefa se lles presenta con axudas visuais e/ou auditivas e/ou xestuais o 

aprendizaxe se ve favorecido notablemente. 

• Facilitar, en caso de que fose necesario, a utilización dos sistemas alternativos de 

comunicación. 

• Desenvolver un programa para a formación de pais que se concretará en 

actividades onde estes potencien o área psicomotriz, da linguaxe, sociabilidade e 

autonomía persoal, así como o desenvolvemento afectivo e cognitivo. 

 

En base á avaliación inicial poden xurdir necesidades non cubertas nos 

programas propostos neste proxecto.nese caso, levaríamos a cabo a elaboración do 

programa que se dese as respostas adecuadas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Este proxecto está divido en catro fases. 

 

A primeira fase vai desde o mes de septiembre até octubre.neste mes levarase a 

cabo unha avaliación inicial do alumno e o contexto educativo. 

 

A segunda fase vai desde o mes de octubre até maio.nestes meses 

desenvolveranse os distintos programas de actuación que o profesor itinerante ten 

previsto para cada alumno. 

 

A  fase levaríase a cabo durante o mes de xuño.Durante este mes levarase a 

cabo a avaliación do proxecto con obxecto de emitir un xuízo, unha valoración que 

xurdirá de comparar o desenvolvemento do proxecto cos obxectivos iniciais. 

 

Os dados aquí obtidos serán a base da avaliación inicial do seguinte ano. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 23 

A cuarta e última fase, iria desde xullo a septiembre. 

 

Todas e cada unha das fases levaranse a cabo nos distintos centros 

educativos.Para iso, o profesor itinerante, deberá confeizoar un horário� no que se 

atopen recollidas as horas de traballo nos centros, as horas de traballo coas familias, o 

tempo que destinará á programación das actividades anteriormente mencionadas,...a 

confección de dito horário levarase a cabo durante o mes de septiembre tras a 

avaliación inicial, que será a que marque as pautas de traballo. 

 

Previamente a iso, se concretará unha entrevista cos centros e a familia, para 

estudar conxuntamente as alternativas reais de traballo e establecer unha orde de 

entrevistas cos distintos membros implicados no proxecto.   

 

ACTIVIDADES 

 

Estas irán en función dos obxectivos específicos.Podemos determinar a grandes 

rasgos as liñas xerais de actuación. 

 

Durante a primeira fase levarase a cabo unha avaliación inicial con obxecto de 

coñecer a situación actual de cada neno a fin de poder desenvolver un plano de 

traballo persoal para cada alumno en base ás súas necesidades. 

 

Tratase de obter información coa finalidade de coñecer o ponto de partida dos 

alumnos para poder seleccionar de forma realista os obxectivos máis adecuados, e 

trazar o programa de traballo que mellor se adapte a cada situación persoal e 

grupal.Para iso teremos en conta, sempre que sexa posíbel, a opinión dos profesores, 

a dos pais, a do propio alumno e ao noso. 

 

Os dados obtidos mediante o proceso avaliador reverterán en unha mellora do 

proceso no que os alumnos están inmersos.Desde o noso ponto de vista, esta fase 

debe ser entendida como unha fonte de información de cara a, se fose necesario, 

orientar ou reorientar algúns dos xeitos educativos. 

 

Tratase de que a partir de aquí se mellore a práctica educativa para que todos os 

alumnos desenvolvan as súas capacidades en igual medida; evidentemente esta 

afirmación nada ten que ver con igualdade de obxectivos.Esta valoración permitirá 

tomar as medidas adecuadas para reconducir os xeitos que o necesiten. 
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A primeira fase constituíse deste modo en un elemento facilitador para mellorar a 

actuación no aula e axudar aos profesores no seu desenvolvemento. 

 

Na segunda fase, a mais amplia por outro lado, vaise desenvolver a parte central 

do proxecto.Xa que será nestes meses cando se traballe nos distintos contextos 

educativos con intención de desenvolver o plano de traballo que levará a cabo o 

profesor itinerante para favorecer e potenciar o mellor e maior desenvolvemento para 

cada un dos alumnos. 

 

Para iso as actividades que se levarán a cabo xiran entorno ás áreas afectadas 

por parte de cada alumno.Nós partimos da convicción de que sexa cal sexa o trastorno 

se que padeza o neno ten afectada, en maior ou menor medida, ao menos unha das 

áreas que a continuación presentamos: área da comunicación, área da interacción 

social e/ou o área do desenvolvemento cognitivo.polo tanto a labor a realizar irá en 

función da/s parcela/s afectada/s e o nivel afectación. 

 

Este proxecto está pensado para traballar tanto coas familias como co 

profesorado. 

 

O profesor itinerante faría de ponte entre a familia e o colexio para que 

traballando de forma conxunta se logre unha mellora, no neno autista, da comprensión 

do entorno e as súas respostas sociais.Asimismo, en colaboración intensificarán o 

traballo nas áreas básicas, como por exemplo os habitos de autonomía. 

 

A continuación planteamos algúns dos xeitos que traballaremos en colaboración 

coa familia.ás familias de fillos con necesidades educativas especiais, haberemos de 

darlle apoio, información e débese establecer con eles un plano de traballo no que se 

sintan involucrados na educación (sobre todo formal) dos seus fillos. 

 

Desde a nosa asociación e a través do a figura de profesor itinerante 

favoreceremos o contacto con outros pais con dificultades similares, xa que moitas 

veces se senten “únicos” ante a vivencia de pais de nenos con n.e.e.É dicir, o que 

pretendemos é a creación de programas educativos para as familias, para que a 

través deles podan axudar aos seus fillos a desenvolverse como persoas o máximo 

posíbel.O programa específico que levará a cabo cada familia irá en función dos 

hándicaps que presente o neno. 
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  Neste caso o profesor itinerante colaborará na realización de un plano de traballo 

para desenvolver os distintos programas propostos neste proxecto, ofertando 

posibilidades de: Potenciar a autonomía do neno ao máximo. 

  Adaptar os materiais didácticos do aula e así facer posíbel a súa manipulación. 

  Eliminar o maior número posíbel de barreiras arquitectónicas.Aquí inclúese a 

adaptación do mobiliario escolar. 

  Que no aula se adapten os espazos, facendo distribución por zonas ou espazos 

dedicados ao traballo de determinadas actividades. 

  Que organice o aula de forma que os nenos podan orientarse en ela. 

  Que estructure as actividades, o tempo, o espazo e os materiais de forma que o 

neno poda predicer que é o que vai acontecer. 

  Que recorra a axudas visuais e/ou auditivas que podan clarificar a comprensión das 

mensaxes. 

etc. 

 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación do proxecto consistirá en unha reflexión sobre todos os compontes e 

fases do proceso a fin de adoptar medidas para o seu perfezonamento, tendo en conta 

todos os axentes implicados nel. 

 

Nós non entendemos a avaliación como un elemento final do proceso, se non 

que o vemos como un elemento sustancial, presente en todas as fases do mesmo, 

constituíndose en si mesma como un proceso no que á función de comprobar os 

resultados ao final de un período de traballo, hai que engadir unha función diagnóstica, 

a través da cal se nos permite coñecer o nivel de preparación e a disposición ante un 

determinado proceso, ademais das condicións nas que este se levará a 

cabo.Adquirindo desta maneira, tamén unha función formativa, xa que se leva a cabo 

o control do proceso para optimizar os resultados. 

 

A avaliación lévanos a emitir un xuízo, tendo en conta os diversos elementos que 

interveñen en ela, a súa organización e interacción; emitir unha valoración que nos vai 

servir de base para a toma de decisións durante o proxecto, de cara a reorientar o 

noso labor cos profesores e os pais mellorando o proceso de desenvolvemento do 

mesmo. 
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