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Descrición
Nesta materia realízase unha abordaxe detallada dalgunhas das principais discapacidades motrices, así como
xeral
dos diversos procedementos e estratexias para a avaliación, diagnóstico e intervención.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en
contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados co seu
área de estudo.
CG1 Saber aplicar os coñecementos adquiridos sobre o funcionamento dos procesos neuropsicolóxicos e a resposta
organizativa de centro e servizos de apoio en contornas con poboacións con diﬁcultades de aprendizaxe e trastornos
do desenvolvemento, así como no deporte de base e na actividade física para poboacións especiais.
CG2 Sintetizar os coñecementos adquiridos sobre evaluación e intervención, resposta organizativa de centro e os servizos
de apoio e integralos nos contextos de aprendizaxe do estudante, o deporte de base, así como da actividade física
para poboacións especiais, a saúde e a calidade de vida, sen discriminación de xénero, de clase, nin de etnia.
CG4 Xeneralizar a distintas contextos e situacións o coñecemento, as destrezas adquiridas, axustando as habilidades
pertinentes que as conforman. Todo iso con criterios de non discriminación de xénero e respecto dos valores
democráticos.
CE1 Saber aplicar sistemas de avaliación e intervención á determinación das necesidades educativas especiais dos
estudantes con discapacidade intelectual, motriz e sensorial; de diﬁcultades de aprendizaxe derivadas do contexto
sociocultural, de discriminación por razóns de xénero, clase, e etnia e de diﬁcultades de aprendizaxe especíﬁcas
(lectura, escritura e cálculo), delimitando ámbitos prioritarios de actuación e os apoios requiridos para promover a
aprendizaxe signiﬁcativa e relevante.
CE3 Coñecer os sistemas adecuados para intervir na mellora da competencia persoal do alumnado naqueles ámbitos do
seu desenvolvemento psicolóxico, social, de actividade física e deportivo que poidan relacionarse cas súas
necesidades educativas especiais.
CE4 Xerar destrezas para aprender a diseñar, en colaboración co profesorado de aula, plans de traballo individualizado
para o alumnado con necesidades educativas especíﬁcas integrados na resposta organizativa do centro e nos
servizos de apoio, utilizando as TIC e favorecidos por actividades de deporte adaptado e que potencien actividades de
saúde e calidade de vida.
CT4 Propoñer iniciativas, xerar ideas novas e adaptarse a situacións diversas con ﬂexibilidade.
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CT7
CT8

Comunicar con eﬁcacia o coñecemento obtido, de forma oral e escrita, tanto a persoas non expertas como a outros
especialistas, utilizando os recursos persoais e apoiándose nas tecnologías da información e da comunicación.
Recoñecemento da diversidad e da multiculturalidad.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
1. Comprender a natureza cognitiva e neurológica dos procesos implicados nas necesidades especíﬁcas
de apoio educativo das persoas con discapacidad motriz, así como os procedementos para a súa
avaliación e para a intervención.

Competencias
CB2
CG2
CG4
CE3
CT4
CT7
CT8
2. Utilizar procedementos e instrumentos de detección e avaliación das necesidades de apoio educativo, CB2
neuropsicomotriz e socio-familiar en alumnado e persoas con discapacidad motriz
CG1
CG4
CE1
CT4
3. Deseñar e/ou aplicar intervencións encamiñadas a mellóraa das necesidades das persoas con
CB2
discapacidad motriz e, no seu caso, evaluar o impacto desas intervencións na persoa e o seu contexto.
CG1
CE1
CE4
CT4
Contidos
Tema
Implicacións dos procesos cognitivos e os seus
Factores cognitivos e neuroﬁsiológicos condicionantes da discapacidade
correlatos neurolóxicos nas necesidades de apoio motriz.
educativo de persoas con discapacidade
Modalidades, Etioloxía e datos sociodemográﬁcos da discapacidade
motriz.
motriz.
Valoración e medición dos devanditos procesos e Procedementos e instrumentos de avaliación do alumnado con
a súa correlación co logro académico neste tipo discapacidade motriz.
de estudantes.
Análise dos programas de intervención
Programas de intervención.
e sistemas de apoio ás NEE da discapacidade
Os plans de apoio.
motriz.
Deseño da intervención en necesidades
Intervencións educativas na discapacidade motriz.
especíﬁcas de apoio educativo.
Intervencións signiﬁcativas fronte ás intervencións de apoio.
Avaliación de resultados de intervención.
Decisións acerca da avaliación das intervencións.
Informe, discusión e comunicación dos
O contexto familiar como ámbito de apoio á avaliación e intervención en
resultados a profesionais e familia e
discapacidade motriz.
conclusións obtidas sobre discapacidade
O contexto familiar como destinatario de apoios á discapacidade motriz.
motriz e formas de apoio educativo.
Patoloxías cerebrais adquiridas
Interpretación dos informes de avaliación e a súa utilidade.
Intervención desde unha perspectiva multidisciplinar
Discusión de casos
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
3
3
0
Seminario
5
5
0
Traballo tutelado
14
14
0
Traballo
53
53
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario
Traballo tutelado

Descrición
Exposición por parte do profesorado do contido principal dos temas.
Actividades enfocadas ao traballo sobre temas especíﬁcos da materia e á análise dos
procedementos utilizados na formulación sobre o tema.
Desenvolvemento de exercicios ou proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do docente.
Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado Orientación sobre contidos e actividades expostas sobre a materia e resolución de dúbidas sobre
contidos teóricos ou actividades prácticas.
Seminario

Apoio e asesoramento para a organización de actividades de debate enfocadas ao traballo sobre
temáticas especíﬁcas que permitan profundizar nos contidos da materia

Probas

Descrición

Traballo

Orientación sobre a planiﬁcación, elaboración e presentación dos traballos prácticos.

Avaliación
Seminario
Traballo
tutelado
Traballo

Descrición
Valoración da participación activa do estudante na discusión de
documentos cientíﬁcos, casos ou outras actividades propostas na aula
Avaliación dos exercicios ou proxectos realizados na aula e/ou das
actividades autónomas do estudante
Elaboración e presentación oral e escrita de informes, por parte dos
estudantes, relacionados cos contidos e/ou procedementos do módulo
correspondente

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB2 CG1 CE1 CT4
CG2 CE3 CT7
CT8
40
CB2 CG1 CE1 CT7
CG2 CE3
40
CG1 CE1 CT4
CG4 CE4 CT7
CT8

Outros comentarios sobre a Avaliación
Este máster ten a modalidade de ensino presencial, polo que a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula son
obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser dun mínimo do 80% da materia. O/a estudante que falte a
algunha sesión deberá poñerse en contacto co/a docente para realizar a/s tarefa/s correspondente/s.
Para superar a materia será necesario que os estudantes obteñan en cada proba ou actividade obxecto de avaliación como
mínimo o 50% de cualiﬁcación nese apartado.
O alumnado que non entregue en prazo os traballos requeridos para a avaliación continua poderá presentarse a unha proba
de avaliación, acorde ao programa da materia, que se celebrará no período oﬁcial establecido para o primeiro cuadrimestre.
Haberá unha segunda convocatoria no mes de xullo na que se avaliarán as competencias non adquiridas polo estudante
durante o curso académico.
Poden consultarse as datas de avaliación da materia na web do Mestrado ou no espazo correspondente da plataforma de
teledocencia

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Cardona, M., Gallardo, M. V. y Salvador, M. L., Adaptemos la escuela. Orientaciones ante la discapacidad motórica.,
Aljibe, 2001
Centro de Recursos de EducaciónEspecial de Navarra (CREENA: Equipo de Motóricos), Necesidades
EducativasEspeciales: Alumnado con Discapacidad Motórica., Gobierno de Navarra, 2000
Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE), Las Necesidades Educativas Especiales del niño con
Deﬁciencia Motora., CNREE, 1990
Gallardo, M.V. &amp; Salvador, M.L., Discapacidad Motórica. AspectosPsicoevolutivos y educativos., Aljibe, 1994
Latorre, A. y Bisetto, D., Trastornos del desarrollo motor. Programas de intervención y casos prácticos., Pirámide,
2009
Levitt, S. (2000)., Tratamientode la Parálisis cerebral ydel Retraso Motor, Médica Panamericana, 2000
O.M.S., Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral. Guía para losque trabajan con niños Paralíticos
Cerebrales., OMS, 1993
Xuntade Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Alumnado con Discapacidade Motora., 2006
Bibliografía Complementaria
Aguado, A.L., y Alcedo, M.A., Las personas con discapacidad física, Siglo XXI, 1995
Basil, C., Soro-Camats, E. y Rosell, C, istemasde signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la
escritura, Masson, 1998
Maiz, B. y Güereca, A., Discapacidad y autoestima. Actividades para el desarrollo emocional de niños con
discapacidad física., Trillas, 2006
Rosell, C., Soro-Camats, E. y Basil, Alumnado con discapacidad motriz., Graó, 2010
Sánchez Montoya, R., rdenador y Discapacidad. Guía práctica de apoyo a las personas con necesidades
educativas especiales., CEPE, 2002
Sánchez, J. y Llorca, M., tencióneducativa al alumnado con Parálisis Cerebral., Aljibe, 2004
Sanz Redín, C., Aquí jugamos todos, Pila Teleña, 2004
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Recomendacións

Outros comentarios
RECOMÉNDASE:
- A asistencia á primeira sesión de clase para poder coñecer os obxectivos da materia, a planiﬁcación xeral e as opcións de
avaliación da mesma.
- A asistencia continuada ás sesións de clases e ás tItorías para poder seguir o desenvolvemento da materia por parte dos
estudantes.
- O uso continuado da plataforma virtual na que se recollen actividades, orientacións e criterios de avaliación para o correcto
desenvolvemento da materia.
Plan de Continxencias
Descrición
== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
Para o curso 2021-2022 se preven tres posibles escenarios:
- docencia 100% presencial
- docencia mixta, con parte presencial e parte virtual
- docencia 100% virtual
A medida en que as circunstancias o requiran poderíase pasar de foma dinámica dun escenario a outro ao longo do curso,
buscando o menor impacto posible no seu desenvolvemento.

===== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
***Metodoloxías docentes que se manteñen***
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario a outro. En calquera caso, a única diferenza refírese ao espazo (presencial ou virtual) no que se
desenvolverá a actividade. De ser necesario recorrer ao ensino virtual, total ou parcialmente, as metodoloxías previstas
adapatáranse á modalidade de execución a distancia.
***Metodoloxías docentes que se modiﬁcan***
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
***Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)***
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual dos docentes, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun
escenario docente na modalidade a distancia, a titorización realizarase únicamente polos medios telemáticos mencionados.
***Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir***
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
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***Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe***
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
***Outras modiﬁcacións***
Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademáis da docencia presencial nas aulas, a
actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de teledocencia
como reforzo, e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do alumnado aos
contidos docentes.
No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
***Probas pendentes que se manteñen***
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias, mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2021-2022. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, se manteñen, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación, tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero sí no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual, ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual.
Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de avaliación realizaranse de modo virtual.
***Probas que se modiﬁcan***
Para o curso 2021-2022, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
***Novas probas****
Non se prevén novas probas de avaliación.
***Información adicional***
Non hai.
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