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1. INTRODUCIÓN 
 

De conformidade co establecido no Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo que 

se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de 

Galicia e na Orde do 24 de xullo de 1998 polo que se establece a organización 

e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998, en relación á organización 

e funcionamento do Departamento de orientación, establécense varios niveis de 

concreción na determinación das súas accións: 

 



• Os ámbitos de actuación establecidos nas funcións do departamento e 

que se explicitan na referida normativa. 

• As instrucións da Administración Educativa que se concretan na Circular 

10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesioanl e Innovación 

educativa pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as 

accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na 

comunidade autónoma de Galicia. 

• As liñas xerais do Plan de Orientación Académica e Profesional e do Plan 

de Acción Titorial, elaboradas conxuntamente co departamento do IES. 

• O plan de orientación do noso centro co correspondente Plan Anual de 

Actividades do DO. 

 

 

A elaboración do PAADO ven recollida na Orde do 24 de xullo de 1998, que no 

seu artigo 11º determina que é función da xefatura do departamento de 

orientación “responsabilizarse da redacción do plan anual de actividades do 

departamento, velar polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso”. 

 

Neste PAADO establécense as actuacións a desenvolver polo Departamento de 

orientación, os responsables de cada actuación, as persoas ás que van dirixidas 

e a temporalización. 

Non figura nos obxectivos porque xa están establecidos no Plan de Orientación. 

 

En relación ás reunións de carácter ordinario, foille asignado na planificación do 

centro ao Departamento, o último luns de cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 
• ACTUACIÓNS E TEMPORALIZACIÓN 
 
 



ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 
1 Proposta de atención alumnado do 

profesorado de PT-AL e de 

profesorado con horas asignadas polo 

equipo directivo para apoio. 

Orientadora, xefa 

de estudios*** 
Xefatura de estudios Todo o curso 

2 Proposta de organización da atención a 

alumnado NEAE 
Orientadora, xefa 

de estudios*** 
Xefatura de estudios Todo o curso 

3 Programa de Estimulación da linguaxe 

oral 
Orientadora-

profesora de AL-

xefa de estudios 

4º EI, 5º EI, 6º EI Todo o curso 

4 Revisión do PO DO 
Orientadora 

Directora, claustro 1º trimestre 

5 Revisión e aprobación do PXAD DO 
Orientadora 

Directora, claustro 1º trimestre 

6 Elaboración é aprobación do PAADO DO 
Orientadora 

Directora, claustro, 

comunidade 

educativa 

1º trimestre 

7 Elaboración concreción PXAD para 

PXA 
DO 
Orientadora 

Directora, claustro 1º trimestre 

8 Realización de avaliacións 

psicopedagóxicas e de valoración, 

informes 

Orientadora   Demandantes, 

equipo docente e 

familia 

Con carácter xeral, 1º e 

2º trimestre 

9 Coordinación para Programa de 

preparación á ESO 
Orientadora, 

orientadora IES, 
titora de 6º EP 

Alumnado e familias 

de 6º 
3º trimestre 

10 Avaliación do Plan Anual de 

actividades do departamento 
DO Directora, claustro Maio, xuño 

11 Avaliación do PO DO Directora, claustro Maio-xuño 
12 Memoria do DO-PO Orientadora, DO Directora, claustro Xuño 
13 Participación nas sesións de avaliación Orientadora Equipo docente Ao remate de cada 

trimestre 
14 Asesoramento á Comunidade 

educativa 
Orientadora Comunidade 

educativa 
Todo o curso 

15 Proposta de adquisición de material 

para o departamento 
Orientadora 
 

Dirección Todo o curso 

16 Asesoramento/participación na 

realización e seguemento das AC 
Orientadora Xefatura de estudios, 

equipo docente, 

profesorado de apoio 

especializado 

Todo o curso 

17 Asesoramento xeral na acción titorial, 

a través de folletos mensuais con 

actividades 

Orientadora Equipo docente Todo o curso 

18 Asesoramento/colaboración na 

elaboración/revisión de documentos do 

centro 

Orientadora Equipo directivo-

claustro 
Todo o curso 

19 Actuacións promotoras convivencia, 

riscos nas redes sociais, primeiros 

auxilios, educación viaria... 

Orientadora Comunidade 

educativa 
Todo o curso 

20 Programa de hábitos saudables: 

almorzos saudables, nutrición, hixiene 

bucal e deporte 

Orientadora Alumnado 2º trimestre 

21 Programa de Escola de nais e pais: 

convivencia, igualdade de xénero, 
novas tecnoloxías, primeiros auxilios 

Orientadora, CIM, 

entidades en ánimo 
de lucro e Plans da 

Xunta 

Familia Todo o curso 

22 Programa de HHSS.*** Titores coa 

colaboración da 

orientadora 

Alumnado de todos 

os cursos, 

profesorado e familia 

Todo o curso 

23 Patios inclusivos: PROXECTA. 

Organizar o tempo de lecer do patio 

Orientadora, 
AL, PT e 

Directos: alumnado 

de 6º EP 
2º-3º trimestre, o día do 

Magosto 



con xogos para todo o alumnado do 

colexio, sendo os monitores o 

alumnado de 6º EP 

Directora*** Indirectos: alumnado 

de todo o colexio 

24 Dinamización da zona de ocio interior 

e exterior*** 
Orientadora, 

claustro, ANPA 

(colaboración 

Fundación A Caixa) 

Todo o alumnado 

primaria 
2º-3º trimestre 

25 Programa de HHSS en 6º EP Orientadora Alumnado de 6º EP 2º-3º trimestre e 

mediados do 1º trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HORARIO DA ORIENTADORA 
 
 
Como consideración previa, cumpre sinalar que ao tratarse dunha orientación compartida 



e cun centro adcrito, a orientadora realiza o seu traballo en tres centros co correspondente 

reparto horario. Para este centro fixáronse os martes e venres, co horario que a 

continuación se presenta, podendo flexibilizar segundo as necesidades de cada centro (a 

sesión do programa de HHSS en 5º-6º EP, está pendiente de colocar): 

 

ACTIVIDADES SEMANAIS 

HORARIO MARTES VENRES 

9.30-14.30 horas  DO 

DO DO 

DO DO 

LECTURA 5º-6º EP LECTURA 6º EP 

DO DO 

DO DO 

15.45-18.00 horas UN 

LUNS AO MES, 

PODENDO SER 

ALGÚN MÁIS, 

SEGUNDO 

NECESIDADES 

Reunións DO, 

familias e titores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
 

No mes de xullo realizarase a avaliación deste plan, que se incorporará á memoria do 

Departamento de Orientación. 


