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EXAME SUPOSTO PRÁCTICO 
 
NOME E APELIDOS:___________________________________________________________ 
 
O centro ó que se fai referencia é un Colexio Rural Agrupado (CRA) situado nalgún lugar do 
interior de Galicia. Atópase nunha zona agrícola e gandeira pola que transcorre un tramo do 
Camiño de Santiago. Conta con 3 escolas e o alumnado está distribuído en 4 unidades: 2 de 
educación infantil e 2 de educación primaria. O persoal docente está formado, entre outros, por 
un mestre de relixión católica, unha mestra de educación física e unha mestra de lingua 
estranxeira.  Vostede chega ó centro como mestra/e itinerante de pedagoxía terapéutica e debe 
apoiar ó  alumnado con NEAE, entre os cales hai: 
 
1. Escolarizado un alumno de 5 anos no 3º nivel do segundo ciclo de educación infantil, o 

alumno presenta NEE por TEA e asociado a conductas disruptivas e autolesións, e ademais 
carece dun sistema de comunicación que lle facilite a súa inclusión no centro e a súa 
comunidade. Organice de xeito coherente e ordenado que tipo de intervención 
establecería para dar resposta as súas necesidades para este curso e posteriores.  

 
2. En outro dos centros, hai unha alumna con TDAH do 1º nivel de educación primaria, 

segundo o seu informe psicopedagóxico. Os pais están separados; o pai ten a garda e 
custodia e a nai a patria potestade. A quen e que tipo de información podería facilitarlle 
sobre a súa filla a cada un dos proxenitores? Poderían ir ás titorías, ambos pais, coas súas 
novas parellas? Xustifique a súa resposta.  

 
3. A persoa encargada das función de xefatura de estudos do CRA indícalle que a súa xornada 

laboral como mestre/a itinerante é de 25 horas lectivas, ao igual que o resto de 
compañeiros/as, e que non ten que facer as gardas de recreo, que pode utilizar esas horas 
para itinerar entre un centro e outro, existindo unha distancia de menos de 50 km diarios 
entre cada centro. É correcto? Como configuraría o seu horario como docente especialista 
en pedagoxía terapéutica?  

 
4. Durante a realización dunha actividade complementaria fora do centro, observa como un 

alumno cae dunha cadeira e sofre unha escordadura de nocello. Describa como sería a súa 
intervención coma mestre/a responsable.  

 
5. No ultimo dos centros, a nai e o pai dun alumno de 5º nivel de educación infantil, solicitan 

unha entrevista coa mestra titora, xa que consideran que a súa identidade rexistral non 
coincide coa súa identidade de xénero. Que pautas podería ofrecerlle a familia e ao centro 
ante dita situación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As persoas do mesmo xeito que as aves son diferentes no seu voo, pero iguais no seu dereito 

para voar. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O 29 de decembro de 1978 entrou en vigor a Constitución Española, a norma suprema do 
ordenamento xurídico español, á que están suxeitos os poderes públicos e os cidadáns/as 
españois. No seu artigo 27 recóllese que todos temos dereito á educación, a cal terá por obxecto 
o pleno desenvolvemento da personalidade humana, e onde o ensino básico será obrigatorio e 
gratuíto. 
 
Continuando con dito legado, a vixente Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 
da calidade educativa que, modifica a Lei Orgánica, 2/2006, do 3 de maio, de Educación 
(LOE/LOMCE), no artigo 4 dítase que dita ensinanza garantirá unha educación común para o 
alumnado, adoptando a atención á diversidade como principio fundamental. 
 
No propio Título II da mesma lei, dedicado á “Equidade en educación”, e o seu Capítulo I sobre 
o “Alumnado con Necesidade específica de apoio educativo” (NEAE), especifícase que, 
corresponderá ás Administracións educativas asegurar os recursos necesarios para que os 
alumnos/as que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiais(NEE), por dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, polas 
súas altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo, ou por 
condicións persoais ou de historia escolar (art. 71). 
 
No artigo 73, enténdese por alumnado con NEE, aquel que requira, por un período da súa 
escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas 
derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta. 
 
O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade na CA de 
Galicia, concíbese a atención á diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas 
coa finalidade de adecuar a resposta educativas ás diferentes características, potencialidades, 
ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo 
o alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben 
concretarse en propostas curriculares e organizativas que teñan en conta a pluralidade de todas 
e cada unha das alumnas e alumnos. E sempre baixo os principios NINI. 
 
O noso centro é un CRA (Centeo Rural Agrupado) o seu regulamento orgánico está regulado polo 
Decreto 374/1996 e pola Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados 
aspectos de organización e funcionamento nas escolas e colexios de EP. Segundo dito Decreto 
un CRA é un centro de menos de 6 unidades situados en ámbitos rurais dunha ou vairas 
localidades que poderán agruparse para constituír un único colexio. O CRA terá só un domicilio 
a efectos administrativos e xurídicos.  
 
Ao tratarse dun centro que imparte as etapas de EI e EP, as cales aparecen lexisladas en 
LÓEA/LOMCE nos artigos 12-15 para EI e 16-21 para EP.  
 
A EI atópase regulada no Real Decreto 1630/2006, polo que se establecen os ensinos mínimos 
do 2º ciclo de EI, desenvolvido polo Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o 
currículo de EI na CA de Galicia e a Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a 
implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo de EI. E a EP polo Real Decreto 
126/2014, polo que se establece o currículo básico da EP, o cal é desenvolvido polo Decreto 
105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da EP na CA de Galicia e pola 
Orde do 9 de xuño, pola que se regula a avaliación e promoción na EP na CA de Galicia. 
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Os docentes dun CRA desenvolverá as súas funcións nunha ou varias das localidades das que 
compoñen o CRA. As nosas funcións como mestre/a especialista de PT que tamén apracen 
reguladas no Decreto 374/96 e na Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a 
organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na CA de Galicia, os 
docentes especialistas en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe exerceremos as nosas 
funcións en todas as etapas educativas que se impartan no centro e desenvolveremos, ademais 
das que nos competen como membros do DO, funcións como: prestar atención docente directa 
ao alumnado en función das súas necesidades, asistir a reunións coa CCP, participar nas 
avaliacións iniciais, colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACI, así como outras 
MAD ou aqueloutras funcións que a Administración educativa poida asignarnos. 
 
Ao tratarse dun centro dun centro de 4 unidades e segundo a Circular 18/2007 pola que se ditan 
instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarios dos servizos de 
orientacións, establécese que os centros con menos de 5 unidades non contarán con DO e 
estarán adscritos a un centro base.  
 
Por outro lado, no que respecta aos órganos de coordinación docente neste caso o CRA  (4 
unidades) contará cun director/a; que asumirá as funcións de xefe de estudos e secretario. Entre 
os órganos colexiados contará co claustro e co consello escolar formado polo director/a 
(presidente), un representante do concello (cada ano un representante de cada localidade), 
dous docentes elixidos polo claustro (un deles actuará de secretario, con voz pero sen voto). 
(Decreto 374/1996). 
 
Os CRA elaborarán un PE, unha Cc e unha PXA común a súa zona e explicando as singularidades 
do carácter local e os aspectos específicos de cada centro e respectando a atención á 
diversidade.  
 
En primeiro lugar, en LÓEA/ LOMCE, no artigo 74.2 establécese que, a identificación e valoración 
das necesidades educativas do alumnado con NEAE realizarase, o máis temperá posible, por 
persoal coa debida cualificación e nos termos que determinen as Administracións educativas. 
En relación a dar resposta ás diferentes necesidades destacamos en primeiro lugar, o decreto 
183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de atención temperá (derroga 
parcialmente o Decreto 69/1998, do 26 de febreiro) e no cal se entende a atención temperá 
como un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias 
e á súa contorna, e que ten por obxectivo dar resposta canto antes ás necesidades transitorias 
ou permanentes que presentan os nenos/ as con trastornos do desenvolvemento ou en risco de 
padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e inclusión social. 
 
Ademais da atención temperá, os centros educativos deben levar a cabo unha avaliación inicial, 
que segundo o Decreto 229/2011, se específica que a avaliación inicial será o factor preventivo 
por excelencia na atención á diversidade en xeral e aos estudantes con NEAE en particular.  
 
Na Orde do 27 de decembro de 2002, pola que se establece as condicións e criterios para a 
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de educación non 
universitaria con NEE, inclúe que ao comezar a escolarización, todo o alumnado será obxecto 
dunha avaliación inicial, onde os DO, podendo contar co apoio dos EOE, elaborarán os materiais 
necesarios para que o profesorado poida levar a cabo a recollida da información, 
correspondendo ao DO a súa análise e obtención das pertinentes conclusións. 
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Á marxe da avaliación inicial, todas as etapas educativas obrigatorias seguen un proceso de 
avaliación continua, e que segundo o Decreto 105/2014, cando o progreso non sexa o adecuado, 
estableceranse medidas de RE; medidas que se adoptarán en calquera momento, tan pronto 
como se detecten. 
 
No caso, de que determinados estudantes poidan presentar desaxustes no seu 
desenvolvemento persoal e/ou académico, levará a cabo unha avaliación psicopedagóxica, que 
segundo o D. 229/2011, é o proceso sistematizado de recollida, análise e valoración da 
información relevante do alumnado, do seu contexto escolar, do contorno familiar e dos 
distintos elementos que interveñen no proceso de e/a. Terá por finalidade a identificación das 
necesidades educativas que poida presentar o alumnado e poder fundamentar as 
correspondentes propostas e decisións pedagóxicas.  
 
A avaliación psicopedagóxica é competencia e responsabilidade da JDO, coa colaboración de ser 
o caso, dos EOE. A súa realización axustarase ao establecido pola Consellería con competencias 
en materia de educación. En todo caso, deberá realizarse unha avaliación psicopedagóxica 
previa ao ditame de escolarización.  
 
Na Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos/ 
as con NEE que cursan ensinos de réxime xeral, e establécese o procedemento e os criterios 
para a realización do ditame de escolarización, explícase que dita avaliación recollerá aspectos 
sobre: características individuais; condicións persoais, antecedentes escolares, grao de 
motivación e interese, NCC e estilos de aprendizaxe; características socio-familiares; nivel 
cultural e económico, expectativas familiares, nivel de cooperación; e características do 
contexto escolar; organización do centro, modelo de intervención educativa e relación con 
grupo/clase e co centro en xeral. (Poderíamos seguir co INFORME PSICOPEDAGÓXICO) 
 
1. Escolarizado un alumno de 5 anos no 3º nivel do segundo ciclo de educación infantil, o 
alumno presenta NEE por TEA e asociado a conductas disruptivas e ademais carece dun 
sistema de comunicación que lle facilite a súa inclusión no centro e a súa comunidade. 
Organice de xeito coherente e ordenado que tipo de intervención establecería para dar 
resposta as súas  necesidades para este curso e posteriores.  
 
O recente Protocolo para o tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro do 
autismo (TEA) (Xunta de Galicia, 2016); recolle que dito trastorno, segundo o DSM-V (2013), está 
situado dentro dos trastornos do neurodesenvolvemento, e caracterízase por: 
 
a) Deficiencias persistentes na comunicación social e na interacción social en diversos 

contextos. 
b) Patróns restritivos e repetitivos de comportamento, intereses ou actividades. 
c) Os síntomas deben estar presentes nas primeiras fases do período de desenvolvemento. 
d) Os síntomas causan unha deterioración clinicamente significativa no social, laboral ou 

outras áreas importantes do funcionamento habitual. 
e) Todas estas alteracións non se explican mellor polo trastorno do desenvolvemento 

intelectual ou polo retraso global do desenvolvemento. 
 
É preciso sinalar o disposto no Decreto 229/2011 en relación aos principios polos que se rexe a 
atención á diversidade: rexerase polos principios de normalización e inclusión. Priorizaranse as 
medidas de carácter ordinario e normalizador. As de carácter extraordinario só levarán a cabo 
unha vez esgotadas as anteriores baixo un enfoque multidisciplinar e de colaboración e 
coordinación dos distintos profesionais.  
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Entre as funcións que nos competen como membros do DO recollidas no Decreto 120/1998 
atópase a de orientar ao profesorado que imparte docencia ao alumnado con NEE. Pois ben, ao 
amparo destas premisas, este alumno poderá recibir apoio na aula ordinaria por parte do titor/a 
que estará debidamente asesorado polo DO acerca da adecuación da estrutura organizativa do 
centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás características 
do alumnado, adecuación da programación didáctica á contorna e ao alumnado. Ou en 
metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión ou en adaptación dos tempos e 
instrumentos ou procedementos de avaliación; é dicir asesorado na aplicación de medidas 
ordinarias reguladas no Decreto 229/11. 
 
Se isto resulta insuficiente valorar o poder recibir apoio por parte do mestre/a de PT e/ou AL, 
como medida extraordinaria e intervindo dentro do grupo ordinario de referencia dadas as 
necesarias interaccións propias do curso e etapa na que está escolarizado e no ultimo caso 
valorar a flexibilización da súa escolarización, aumentando a súa permanencia na etapa de EI, 
sen permanecer máis alá do ano natural que cumpra os 7 anos.  
 
No caso de realizar unha flexibilización, a dirección do centro enviará a solicitude de 
flexibilización xunto con informe xustificativo do DO, conformidade por escrito dos pais, 
fotocopia compulsada do historial académico e proposta de AC aos servizos de Inspección e a 
Xefatura Territorial que reenviará a Dirección Xeral que será quen a resolva. (APROVEITAR PARA 
FALAR DAS AC, brevemente ).  
 
Neste caso falamos dun alumno de ultimo ano de EI, que carece dun sistema de comunicación 
que lle permita relacionarse e comunicarse cos seus compañeiros/as, e que ademais ten 
conductas disruptivas o que aumenta a dificultade no seu proceso de socialización e 
desenvolvemento. Entre todas as definicións, a definición de Brioso e Sarriá (2003) é das máis 
rigorosas, indicado que as conductas disruptivas son “certas condutas que afectan á relación do 
suxeito coa contorna, interferindo negativamente no seu desenvolvemento, que se constitúen 
en síntomas pero non se organizan en síndromes, senón que se presentan de forma illada e o 
seu carácter patolóxico vén dado pola súa persistencia máis aló das idades que se coe cumprir 
un papel adaptativo”. E por iso que ante un caso de TEA deberemos de atender a cuestións 
como: 
 

• A nivel de centro: establecer canles de comunicación fluídos entre os distintos profesionais, 
elevar a formación do profesorado respecto ao TEA e SAAC, adaptación de materiais e 
espazos, valorar adaptar o centro con imaxes reais, pictogramas de ARASAAC ou método 
TEACCH o PECS e informando a toda a comunidade educativa sobre os sistemas alternativos 
e aumentativos de comunicación e o seu uso.  

 

• A nivel de aula: PA de aula adaptada as súas características e necesidades, ambiente moi 
estruturado (pictogramas, horarios adaptados, paneis de comunicación), organización da 
aula por rincóns e con indicacións, eliminar distractores, acompañar a comunicación verbal 
con comunicación non verbal, con rutinas organizadas e predicibles, tarefas ben 
secuenciadas e simples, aprendizaxe sen error, valorar o uso de técnicas de MDC para 
reducir as conductas disruptivas (tempo fora, moldeamento, reforzamento,... )... 

 

• A nivel de individual: ampliar a súa atención ante a variedade sensorial que o rodea, 
discriminar a información, predicir acontecementos, aprendizaxe no uso do SAAC e elevar 
interese na comunicación intencional, traballar un currículo que lle permita traballar os 
procesos psicolóxicos básicos, a regulación emocional e a flexibilidade aos cambios... 
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• A nivel familia: establecer canles de comunicación co centro para intercambio periódico de 
información, por exemplo o uso dunha axenda de conducta, así como asesorar para 
establecer as mesmas pautas de actuación e o uso do SAAC e formación nas técnicas de 
MDC,... 

 
ACLARACIÓN: No caso de utilizar paneis de información con pictogramas aclarar que deben de colocarse de esquerda 
a dereita (ou de arriba a abaixo), que sexa visible e que en todo momento estea ben sinalizado a actividade a realizar 
(pinza ou frecha). O panel debe estar montado dende o principio da sesión e convén ir nomeando e sinalando cada 
actividade/tarefa, invitándolle a comunicarse oralmente, cando cambiemos de actividade remarcaremos o traballo 
realizado e comentamos o que ven a continuación. O importante é a constancia do seu uso diario, ao principio pode 
que xogue cos pictogramas que os tire,... pero a medida que comprenda máis irá participando máis e máis e sempre 
partindo do máis xeral ata chegar ao máis específico e particular.  

 
2. Noutro dos centros, hai unha alumna con TDAH do 1º nivel de educación primaria, 
segundo o seu informe psicopedagóxico. Os pais están separados; o pai ten a garda e custodia 
e a nai a patria potestade. A quen e que tipo de información podería facilitarlle sobre a súa 
filla a cada un dos proxenitores? Poderían ir ás titorías, ambos pais, coas súas novas parellas? 
Xustifique a súa resposta.  
 
No protocolo de consenso sobre TDAH (2014) recolle que o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividade é un patrón persistente de conduta de desatención, hiperactividade e 
impulsividade que comeza a manifestarse ao longo da infancia e que inflúe negativamente no 
funcionamento e no desenvolvemento das nenas, dos nenos e dos adolescentes afectados 

 

O DSM-V específica que este trastorno adoita aparecer en idades moi temperás, xeralmente, 
antes dos sete anos e afecta a unha poboación estimada entre o 3 e o 11 por cento dándose con 
maior frecuencia entre os nenos que entre as nenas. As manifestacións ou características máis 
habituais deste trastorno relaciónanse cos seguintes comportamentos: actividade motriz 
superior ao normal, escasa capacidade de atención sostida durante un largo período de tempo, 
baixo rendemento escolar, pouca persistencia na tarefa, impulsividade, alto grado de 
desorganización, emotividade, baixa autoestima e dificultades nas relacións sociais.  
 
Por outro lado, no art. 35 do D. 229/2011 establece que, os resultados e conclusións da 
avaliación psicopedagóxica recolleranse nun informe psicopedagóxico no que deberán figurar a 
situación evolutiva e educativa da alumna ou alumno, a concreción das súas necesidades 
educativas, as orientacións curriculares, a proposta de escolarización, a determinación das 
axudas necesarias, o procedemento para a revisión e/ou actualización do informe e cantas 
outras orientacións considérense oportunas.  
 
As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado deberán ser informados dos resultados das 
avaliacións psicopedagóxicas e das medidas propostas, tendo dereito a obter copia do informe 
psicopedagóxico nas condicións que estableza a consellería con competencias en materia de 
educación (D. 229/11).  
 
Ademais, no 2016 a Xunta de Galicia publicou un protocolo de protección de datos no que 
recompila que os proxenitores que ostenten a patria potestade teñen dereito a estar informados 
do proceso de aprendizaxe dos seus fillos, pero o proxenitor que non ostente a garda e custodia 
debera solicitar está información por escrito ao centro, acompañado dunha copia da resolución 
xudicial que demostre que ostenta a patria potestade.  
 
A patria potestade é o conxunto de facultades e deberes que corresponden aos proxenitores 
para o cumprimento da súa función de asistencia, educación e coidado dos fillos menores non 
emancipados.  
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En cambio, a garda e custodia configúrase como un dos requisitos e deberes da patria 
potestade, e abarca tódalas cuestións e aspectos derivados do que facer diario.  
 
Neste caso como ambos proxenitores posúen a patria potestade, ambos poderían autorizar as 
súas respectivas novas parellas para asistir ás reunións de titoría da súa filla, sempre e cando, 
non exista desconformidade por algunha das partes. E respecto a información que poderemos 
facilitarlle, segundo dito protocolo, será: calcificacións, informe psicopedagóxico, calendario 
escolar, actividades extraescolares e complementarias, urxencias médicas, ausencias, inscrición 
no comedor e/ou transporte, o menú do comedor ou as eleccións ao CE entre outras...  
 
3. A persoa encargada das función de xefatura de estudos do CRA indícalle á mestra 
itinerante de relixión que a súa xornada laboral como mestre/a itinerante é de 25 horas 
lectivas, ao igual que o resto de compañeiros/as, e que non ten que facer as gardas de recreo, 
que pode utilizar esas horas para itinerar entre un centro e outro, existindo unha distancia de 
menos de 50 km diarios entre cada centro. É correcto? Como configuraría o seu horario como 
docente especialista en pedagoxía terapéutica?  
 
Como dicíamos na introdución, ao ser un centro de 4 unidades, será o director/a; quen asuma 
as funcións de xefe de estudos e secretario. O profesorado itinerante é o persoal que desempeña 
postos de traballo en máis dun centro educativo, independentemente da localidade e que 
impliquen desprazamentos dun centro base a outros centros.  
 
Nun principio o noso horario aparece regulado na Orde do 23 de xuño de 2011, pola que se 
regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral, os cales terán unha xornada laboral 
de 37´5 horas, das cales 30 dedicaranse a actividades presenciais no centro, das cales 30 serán 
de horario fixo no centro, das cales 25 terán carácter lectivo e os 5 restantes en horario lectivo 
que, incluirán: titorías, gardas non lectivas, dinamizacións ou reunións coas familias. O resto da 
xornada (7´5 h) destinarase ao perfeccionamento e á formación, á preparación de actividades 
docentes e á atención doutras actividades.  
 
Por outro lado, no que respecta ao noso horario e segundo o Acordo de itinerancias do 18 de 
febreiro de 2008, no caso de ter que desprazarnos ata 50 km terase en conta unha 
compensación horaria lectiva semanal de 2 horas. Polo tanto, o noso horario sería de 23 horas 
lectivas que, na Circular 10/2008 sobre o profesorado itinerante, especifícase que dita 
compensación está baseada nas características de tal posto de traballo, e que a redución do 
horario lectivo, non pode implicar un incremento do horario complementario.  
 
Por último, o mesmo Acordo de itinerancias sinala que, se é posible, non se utilizarán os recreos 
para itinerar, e polo tanto, ao igual que o resto do profesorado, deberá atender ao alumnado 
no período de recreo.  
 

ACLARACIÓN HORARIO  CIRCULAR 10/2008: Segundo.- A compensación lectiva semanal establecida no apartado 
segundo do Acordo do 18 de febreiro de 2008 está baseada en que o profesorado itinerante ten que viaxar polas 
propias características do posto de traballo creado ou establecido pola Administración educativa. En consecuencia, 
neste caso concreto, a redución de horario lectivo non pode implicar un incremento do horario complementario fixo.  
 
Terceiro.- O profesorado das distintas especialidades dos Colexios Rurais Agrupados, incluída a orientación, 
considérase itinerante para todos os efectos. 
 
Quinto.- Os orientadores e orientadoras que teñan centros compartidos ou centros adscritos en distinta localidade 
considéranse itinerantes para todos os efectos. No caso de pertenceren á mesma localidade non se consideran 
itinerantes. 
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4. Durante a realización dunha actividade complementaria fora do centro, observa como un 
alumno cae dunha cadeira levando un forte golpe carioencefálico. Describa como sería a súa 
intervención coma mestre/a responsable.  
 
Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado 
en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo 
momento, espazo ou recursos que utilizan. Decreto 374/96 (art. 69) 
 
No protocolo Urxencias sanitarias e  enfermidade crónica (2016) indícase que, na abordaxe das 
situacións que requiren intervención de urxencia por accidente hai que observar unha conduta 
de PAS (Protexer – Avisar – Socorrer).  
 
Protexer o accidentado e á persoa que intervén, neste caso, como é durante a realización dunha 
actividade tería que acercarme ao accidentado e apartar aos compañeiros/as e valorar que non 
poden accidentarse eles/as e tampouco á vítima.  
 
Avisaría a miña compañeira/o docente da situación e proceder a avisar aos servizos de urxencias 
sanitarias do 061 facilitando información sobre: lugar exacto, tipo de accidente, número de 
feridos e identificándonos; e sempre seguindo as súas instrucións.  
 
A continuación, procedemos a socorrer, o noso obxectivo prioritario é salvar a vida do 
accidentado; segundo, evitar que se agraven as lesións, seguindo os pasos dos servizos de 
urxencia; e por último, organizar a situación, afastar os curiosos e transmitir as distintas 
instrucións dos servizos sanitarios.  
 
Ao tratarse dun traumatismo craneoencefálico primeiro valoraremos a consciencia e as 
constantes vitais, de non ser así, e sempre en contacto co 061, procederemos a unha RCP, no 
caso contrario intentaremos facer o menor número de manipulacións e movementos, 
asegurando a estabilización de cabeza e pescozo, se houbera sangue aplicariamos gasas unha 
enriba de outra, nunca quitaríamos para evitar abrir a ferida, e se precisa vomitar ladear a 
cabeza para evitar afogarse. En zonas inflamadas pode aplicar frío local. Nunca dar de comer, 
non retirar obxectos cravados, evitar movementos innecesarios.  
 
Dito protocolo, tamén indica que contarase cunha pequena caixa de urxencias transportable que 
deberá levarse nas excursións e saídas do centro que conterá tan só o material básico de primeira 
intervención 
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5. No festival de Nadal do colexio fanse fotos e súbense ao “Facebook” e na web do centro. 
O centro recibe queixas do pai e nai dun alumno. Por que é a queixa? cal debería ser o 
procedemento previo? que aspectos débense coidar no futuro?  
 
En primeiro lugar, é importante a ter en conta que, este protocolo pretende servir de base e 
fundamento a todos os centros da Comunidade Autónoma, tanto públicos como privados, ao 
estar todos afectados pola Lei orgánica 15/1999 sobre a protección de datos de carácter persoal, 
entre eles o tratamento das imaxes, dita lei agora modificada pola Lei Orgánica 3/2018, de 
protección de datos persoas e garantía dos dereitos dixitais. 
 
O uso de imaxes en páxinas web ou contornas dixitais deberá contar co consentimento expreso 
do afecto. No caso de alumnado menor de 14 anos dito consentimento será presentando polos 
seus proxenitores (...); polo que o máis probable e que a queixa do pai sexa por non ser 
notificado de dito tratamento, de non ser así non se poderán subir ditas imaxes.   
 
Ademais, debemos ter en conta que o uso de imaxes no ámbito educativo non debe vulnerar os 
dereitos ao honor, ou á intimidade dos menores; por outra banda, os mesmos proxenitores 
poden autorizar o tratamento de imaxes para unha actividade concreta na que poidan derivarse 
o tratamento de imaxes.  
 
Así mesmo, o profesorado e persoal non docente terán o mesmo dereito na protección da súa 
imaxe. Neste senso, os centros poderán, con carácter voluntario, preparar ao inicio do curso 
escolar unha autorización  para o profesorado e as familias para o tratamento das imaxes nos 
actos que participa na súa condición docente.  
 
Como recomendación xenérica para futuros actos deberase notificar a toda a comunidade 
educativa sobre o tratamento de imaxes; e  haberá que evitar imaxes nas que se vexan as caras 
claramente distinguibles e identificables dos diferentes membros da comunidade educativa. No 
propio protocolo de protección datos, inclúese ao final do mesmo, un modelo de consentimento 
para o tratamento de imaxes. 

 
CONCLUSIÓN 
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