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A. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO. 
 
 

A.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURAIS DO CONTORNO. 
 

O CEIP “O Grupo” atópase en Ribeira,  capital do concello, duns 28.000 h. Perto da metade da 
poboación concéntrase nesta cidade. A base económica é a pesca, o marisqueo e as industrias 
derivadas; e en menor medida o comercio e o turismo estival... 

Moitos pais de alumnos adícanse á pesca , ao marisqueo ou ben traballan nas industrias 
derivadas. As nais, a maioría, ás tarefas do fogar, compartidas ás veces co traballo na fábrica ou con 
actividades relacionadas coa pesca. 

A calidade de vida en xeral é boa, agás nalgúns casos  marxinais ( alcoholismo e outras 
toxicomanías asociadas a problemáticas socio-familiares que repercuten nalgúns nenos  asistentes ao 
noso centro). O nivel cultural pode considerarse entre medio e medio-baixo. 

A poboación da zona mantense estable ou medra lixeiramente, tamén grazas a certa 
inmigración de zonas limítrofes ou máis arredadas, funcionarios procedentes doutras comarcas de 
Galicia e nos últimos anos unha crecente chegada de inmigrantes estranxeiros, en especial 
marroquinos e sudamericanos. 

Algúns dos servizos cos que conta Ribeira son : Hospital, Centro de Saúde, Servizo de 
Drogodependencias, Servizo Social Comunitario, Casa da Cultura, Conservatorio de Música, 
Biblioteca Municipal, O.M.I.C. , instalacións deportivas e outros servizos e asociacións varias. 

O pobo é deficitario, polo de agora, en espazos de esparexemento e lecer. 
 
 
A.2. ESTRUCTURA DO CENTRO. 
 
O CEIP “O Grupo”, ubicado en pleno casco urbano da cidade de Ribeira , absorbe un elevado 

número de alumnos deste núcleo, polo que non existe servizo de transporte escolar. 
As dependencias escolares, repartidas en dous edificios no mesmo recinto, aínda que 

deficitarias en canto a espazos,  atópanse nun  estado aceptable de conservación. 
O edificio principal, unha edificación antiga que foi  reformada, consta de dous andares nos 

que se reparten : 8 aulas de E.P. , 2 dependencias empregadas como aulas de P.T. e A.L. , unha 
pequena  biblioteca,  unha sala de profesores, unha aula de informática; un despacho compartido por 
dirección, xefatura de estudos e secretaría; unha conserxería, 2 titorías (unha delas comparte local coa 
ANPA), un despacho para o departamento de orientación, unha pequena cociña, e 4 baños. Ao lado 
deste edificio atópase o ximnasio, con vestiarios, baños, duchas e cuarto para profesores. No outro 
lateral, habilitouse un pequeno espazo cuberto, entre o edificio principal e a comisaría de policía. 

O edificio anexo, menos antigo, tamén consta de dous andares que albergan: 4 aulas de E.P. , 6 
de E.I., 1 de P.T. , 1 de E.M. , 2 titorías , 3 baños (os da planta de E. Infantil con desdobre 
independente para os nenos de 3 anos con acceso desde as aulas e outros xerais con acceso ao 
corredor), un pequeno almacén e un recente local habilitado entre o edidficio e a rúa Canarias 
adicado a comedor escolar, xunto cun patio cuberto para os alumnos de E. Infantil comunicado con 
outro espazo de xogos ao ar libre.Dentro do recinto xeral e entre os dous edificios, existe un patio de 



recreo, habitualmente para E. Primaria, no que se atopa unha pista polideportiva pavimentada de 
cemento, arrodeada no resto do espazo dun chan de area e grava (estas instalacións son utilizadas en 
ocasións ademais por persoas alleas ao centro fóra do horario escolar).  

O centro conta con ascensor no edificio principal, non así no edificio anexo (os técnicos 
afirman que é imposible instalar elevador pola estructura arquitectónica do edificio), polo que neste 
continuará a existencia de barreiras arquitectónicas, cuxa eliminación se vén demandando desde o 
centro repetidamente ao longo dos últimos anos. 

As ratios son elevadas ( 25 alumnos por aula, na maioría. Nalgúns grupos (2º, 4º..., superan 
dita ratio ao haber repetidores). 

Como principais carencias cabe subliñar : Aula de audiovisuais, aula de usos múltiples ou 
salón de actos, unha biblioteca de dimensións adecuadas á matrícula que soporta o centro, aula de 
Informática de dimensións suficientes (a actual é demasiado pequena), un laboratorio  amplo e 
dotado de material axeitado ao alumnado que acolle o centro... 

Na actualidade hai 457 alumnos escolarizados , repartidos en 6 unidades de E.I. e 12 unidades 
de E.P. Destes alumnos, algúns presentan problemas de adaptación e/ou aprendizaxe de diferente 
tipo: problemas en técnicas instrumentais básicas, problemas de adaptación escolar ou social, 
problemas logopédicos, trastornos do desenrolo, sensoriais, psicomotores, etc. O centro acolle tamén, 
cada ano en maior cantidade, a alumnos procedentes do estranxeiro, especialmente Marroquinos e 
Hispanoamericanos, xeralmente con problemas de idioma e/ou atraso curricular. 

A estructura organizativa do centro en canto aos Órganos de Goberno e outros Órganos e 
Equipas e as súas funcións, son todas as sinaladas na lexislación vixente. 

 
 
A.3. DESCRICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
O Departamento de Orientación funciona  desde o curso escolar 1.999-2.000 no que se cubriu 

por concurso a praza de xefe de departamento. Está integrado polos seguintes membros, do CEIP “O 
Grupo”:  

 Barros Pazos, María Isabel (P.T. 1) 
 García López, Patricia (A.L. 2) 
 Lampón González, Mª Nieves (Xefa de Estudos) 

  Otero Callón, Josefa María (Coordinadora de 1º Ciclo de E. Primaria) 
  Ramallo Calviño, María Teresa (P.T. 2) 
  Rodríguez Veloso, María Luisa (Coordinadora de 2º Ciclo de E. Primaria) 
  Sanlés López, María Dolores (Apoio en E. Infantil) 
  Sobral Rial, Manuel Ángel (Coordinador de 3º Ciclo de E. Primaria) 
  Sordo Gasalla, Deyanira (Coordinadora de E. Infantil) 
  Vela Flórez, Maria (A.L.) 
  Gómez Ramil, Daniel (Xefe do Departamento) 
 

Desde o curso 99-00, e por decisión unánime do Departamento, así como da CCP do CEIP “O 
Grupo”, o/a Xefe/a de Estudos asistirá ás reunións, malia non estar contemplado na normativa como 
membro constituínte. Do mesmo xeito, consideramos convinte que o faga o profesorado de apoio en 
Infantil e Primaria. 

En canto aos recursos materiais, o Departamento dispón dun despacho na primeira planta do 
edificio principal do colexio, dotado do mobiliario imprescindible, así como de ordenador e 
impresora, enviados pola Consellaría de Educación no curso 99-00 (ordenador renovado no 2006/07). 
No concernente a material específico para o departamento, a dotación, aínda que escasa, vai 
aumentando lentamente, composta por materiais de bibliografía e instrumentos de avaliación, unha 
pequena parte entregados pola Consellaría e o resto mercados polo propio Departamento ou ben 
copiados, “baixados” de Internet  e/ou utilizados en préstamo. 



No tocante aos recursos económicos, no marco dos orzamentos xerais do colexio, disponse 
dunha asignación para o ano 2011 de 600 Euros, aprobada en Claustro e Consello Escolar de Centro. 
 
B. ANÁLISE DE NECESIDADES. 
 

- Elevadas ratios (a maioría de unidades con 25 alumnos, en E.I. e en E.P.) 
- Falla de espazos, instalacións ,equipamento, ... 

     - Elevado número de alumnos con diversas  n.e.a.e. e que presentan atraso escolar : Este é o 
único colexio público no núcleo urbán de Ribeira, e a propia socioloxía da zona (maioría de pais 
traballando no mar, con ausencias do fogar máis ou menos prolongadas, predominio dun nivel 
cultural medio-baixo, casos de desestructuración familiar,...) propicia a existencia dun grupo de 
alumnos que manifesta unha problemática variada (atraso escolar asociado a carencias socio-
afectivas, de pautas de conduta e hábitos sociais, económicas, etc). Constatamos tamén unha 
presenza, cada vez maior, de alumnado procedente do estranxeiro, ás veces con problemas de idioma 
e máis correntemente con atraso curricular. Todo elo demanda unha análise e planificación axeitada 
da resposta  educativa. 

                 - Consideramos a conveniencia de fomentar as relacións familia-escola, favorecendo a mutua 
información, a participación e a implicación no proceso educativo dos fillos/alumnos. Ademais das 
actividades titoriais dirixidas aos pais, débense programar outras actividades participativas nas que 
se divulguen aspectos relacionados coa educación dos nenos. Dado o aumento do colectivo de 
familias inmigrantres, buscaranse fórmulas para organizar algún tipo de formación - información 
sobre cultura árabe e ou iberoamericana mediante encontros interculturais. 

      - Asemade, na Memoria do curso pasado, insístese na necesidade de incrementar a 
coordinación entre o profesorado, especialmente no eido da atención á diversidade, metodoloxía, 
criterios de avaliación e promoción, seguimento de alumnos con n.e.e., etc 

   - Igualmente consideramos necesario levar a cabo unha efectiva coordinación inter-ciclos e 
entre a etapa de E. Infantil e o 1º Ciclo de E. Primaria. 

 
 
 C. OBXECTIVOS. 
 

- Promover a  relación, interacción e cooperación entre os distintos membros da comunidade 
educativa, especialmente entre o profesorado e entre o centro e as familias. Tamén cos SS Sociais do 
Concello, Hospital e outras institucións. Instar á constitución e posta en funcionamento do Consello 
Escolar Municipal, como foro ideal para tratar asuntos de índole socio-familiar na perspectiva de 
mellorar a atención educativa de alumnos procedentes de familias máis desfavorecidas afectiva e/ou 
socialmente. 

- Revisar as bases da acción titorial no centro, colaborando con todos os sectores implicados 
na súa aplicación, apoiando o proceso de ensinanza-aprendizaxe e a óptima integración dos alumnos 
procedentes do estranxeiro e/ou doutro centro ou localidade. 

- Deseñar e poñer en práctica programas dirixidos á atención temperá e á prevención e/ou 
tratamento de dificultades de aprendizaxe. 

- Desenvolver ao máximo as potencialidades de todos os alumnos, axustando a resposta 
educativa ás súas necesidades particulares, con especial atención a aqueles alumnos con N.E.A.E. 
mediante a avaliación psicopedagóxica , realización e seguimento de RE ou AC segundo necesidades 
(Atención á Diversidade). 

 
 
 
 
 



D. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS  PRIORITARIAS. 
 
D.1. PLANIFICACIÓN XERAL. 
 
A constitución do departamento de orientación levouse a cabo, unha vez adscrito o 

profesorado, nomeadas as coordinacións dos distintos ciclos e reunidos os seus membros ao efecto, o 
día  20  de Setembro de 2011. 

Tendo en conta a normativa vixente, a Circular 10/2010, as necesidades do centro, as 
propostas de mellora da Memoria 2010-11, seguindo as directrices da CCP, elabórase  o plan de 
acción do departamento de orientación para o curso 2.011/2012. 

Unha vez aprobado por todos os membros do departamento, así como no Claustro e Consello 
Escolar do CEIP O Grupo, enviarase á inspección educativa como unha parte máis da Programación 
Xeral Anual do Centro. 

Coa finalidade de coordinar as funcións da orientación e desenvolver o plan de actividades,  
seguindo as directrices da comisión de coordinación pedagóxica do centro, o departamento reunirase 
coa periodicidade necesaria. O horario de xuntanza será os Martes, de 18 a 19 horas.  

Os aspectos normativos no eido da orientación (funcións dos membros dos departamentos, 
coordinación, reunións, necesidades educativas especiais,  etc) recóllense nas seguintes disposicións: 

 
Lei Orgânica 2/2006, de 3 de Maio, de Educación. LOE (BOE do 4 de Maio)  
 RD 806/2006, do 30 de Xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da LOE (BOE do 14 de Xullo) 
Decreto 30/2007, do 15 de Marzo, pólo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que 
imparten as ensinanzas reguladas na LOE (DOG do 16/03/07). 

Decreto130/2007, do 28 de Xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria en Galicia (DOG do 09/07/2007). 
Orde do 17 de Marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de E. Infantil, E. 
Primaria, ESO e bacharelato en centros sostidos con fondos públicos (DOG do 19/03/07) Corrección de erros (DOG do 04/04/07) 

Orde do 6 de Xullo de 2007 pola que se establece o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos  en Infantil, 
Primaria e E.E. (DOG do 26/07/07). 

Orde de 24 de Maio de 2011 pola que se aproba o Calendario Escolar para o curso 2011/12. 
Orde do 6 de outubro de 1.995 pola que se regulan as adaptacións curriculares nas ensinanzas de réxime xeral (DOG do 7 de novembro). 
 Decreto 320/1.996 do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos con N.E.E. (DOG do 6 de agosto). 
 Decreto 374/1.996 do 17 de outubro, de ROC de primaria (DOG do 21 de outubro, corrección de erros no DOG do 26 de febreiro de 
1.997). 

 Orde do 28 de outubro de 1.996, pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza-la duración do período de 
escolarización obrigatoria dos alumnos con N.E.E. asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual (DOG do 28 de 
novembro) 

 Orde do 31 de outubro de 1.996, pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos con N.E.E., que cursan as ensinanzas de 
réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización (DOG do 19 de decembro) 

 Orde do 22 de xullo de 1.997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das EEI, CEIP e CP (DOG 
do 2 de setembro de 1.997) 

 Decreto 120/1.998  do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 27 de abril, corrección de erros no DOG do 14 de maio). 

 Orde do 24 de xullo de 1.998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 31 de xullo). 

Orde de 27-12-2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do 
alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais. 

Orde do 20-02-2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro. 
 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para 
coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de Orientación Educativa e Profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Orde de 23 de Novembro de 2007 de Avaliación na Educación Primaria. 
Decreto 330/2009 de 4 de Xuño que establece o currículo na Educación Infantil. 
Orde do 25 de Xuño de 2009 de Avaliación na Educación Infantil 

 

 
D.2. TEMPOS PREVISTOS. 
 

D.2.1. Calendario de Reunións. 
As reunións do Departamento serán convocadas con suficiente antelación  polo Xefe do 

Dpto., facendo chegar a cada un dos compoñentes a correspondente convocatoria escrita. Estas 
reunións efectuaranse coa periodicidade  indicada pola normativa. Como norma xeral, fíxanse os 
Martes como día de reunión, agás cando coincida con reunión da CCP. 



 

 

Os distintos ciclos reuniranse cunha periodicidade mensual. Os respectivos 
coordinadores levarán ao Departamento as propostas de Ciclo e biceversa (atención á diversidade, 
seguimento n.e.a.e. ,  metodoloxía, etc). 
 
D.2.2. Horario do Xefe do Departamento de Orientación. 

 
 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

09,00-10,00 
 

10,00-11,00 
 

Atención n.e.e.
Avaliac. Psic. 

Atención n.e.e. 
Avaliac. Psic. 

11,00-12,00 
 

Atención n.e.e. 
Avaliac. Psic. 

Elab.Informes, 
actas, programas, 

entrev, coord n.e.e. 

Atención n.e.e.
Avaliac. Psic. 

Elab.Informes, 
actas, programas, 

entrev, coord n.e.e. 

Atención n.e.e.
Avaliac. Psic. 

12,00-13,00 
 

Elab.Informes, 
actas, programas, 

entrev, coord n.e.e. 

Elab.Informes, 
actas, programas, 

entrev, coord n.e.e. 

Elab.Informes, 
actas, programas, 

entrev, coord n.e.e. 
13,00-14,00 

 Secretaría 
Secretaría 

Secretaría 
Secretaría 

Secretaría 

16,00-17,00 
 

Atención familias 
Entrevistas… 

16,00-18,00 
Obradoiro de 

Teatro 17,00-18,00 
 

Reunións Claustro, 
C.E. , Ciclos, … 

18,00-19,00 
 

 

Reunións Dptos., 
Equipos, CCP 

. 

 

 

 
 
 
D.3. DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS. 
 

d.3.1. Revisar e actualizar as liñas xerais de intervención na atención á diversidade. 
d.3.2. Atención aos problemas de desenvolvemento e/ou aprendizaxe dos alumnos.  
d.3.3. Revisión e/ou seguimento do programa de adaptación dos nenos de 3 anos. 
d.3.4. Revisión e adaptación do Plan de Acción Titorial. 
 d.3.5. Deseñar e propoñer actividades aos titores e accións de intervención, a partir do plan de 
acción titorial, en :  técnicas de traballo e estratexias de aprendizaxe, adquisición de hábitos de 
estudo, educación para a  convivencia e contra os malos tratos, colaboración na avaliación 
inicial, Habilidades Sociais,... Revisión e difusión do Plan de Acollida de alumnos procedentes do 
estranxeiro. 
d.3.6. Prevención de problemas de aprendizaxe mediante a atención temperá (programa de         
detección precoz de dificultades sensoriais). 
d.3.7. Fomentar actuacións dirixidas á implicación activa das familias no proceso educativo         
dos seus fillos,  unha maior integración e mellora da convivencia. 
d.3.8. Asesorar na revisión do PE e documentos integrantes, no referente a criterios de índole 
pedagóxica  (metodoloxía, criterios de avaliación e promoción, atención á diversidade, etc). 
d.3.9. Fomentar, asesorar e colaborar nas sesións de coordinación inter-ciclos e entre E. 
Infantil e 1º Ciclo de Primaria. 

  
 



 

 

 
E. INTERVENCIÓN : ACTUACIÓNS, ESTRATEXIAS, RECURSOS E TEMPOS. 
 
  
Acción  1 

 
                  Actuacións 

 
                  Estratexias 

 
        Recursos 

 
   Tempos  

Revisar/actualizar as 
liñas xerais de 
intervención na atención 
á diversidade 
 

 
A Comisión de Coordinación 
Pedagóxica marcará as 
directrices. 
 

 
Reunións : Xefa de Estudos + 
Dpto. Orientación + Profesores 
(por Ciclos) 
 

 
PE, Lexislación 
vixente, Memoria 
curso 2010-2011, 
horarios,... 
 

 
1º Trimestre 
 
 

 
 

Acción 2                   Actuacións                 Estratexias                 Recursos Tempos 

-Avaliación psicopedagóxica de 
alumnos con n.e.a.e. 
- Dictames de Escolarización. 
- Colaboración en Avaliación 
Inicial, a demanda dos titores. 

- Reunión con profesorado 
implicado, e pais ou titores. 
- Traballo co(s) alumno(s). 

-Follas de Demanda. 
-Entrevistas (pais e 
docentes) 
- Produccións escolares. 
- Expediente do alumno. 
- Observación directa. 
- Probas estandarizadas. 

- Xunto coa Xefa de E., mestres de 
PT e AL e Orientador, coordinar a 
atención á diversidade no centro. 

-Reunións do Dpto. de 
Orientación + profesorado 
implicado (Ciclos). 

- R.E.s , A.C.s, Horarios, 
Informes... 

 
 
 
Ao longo do 
curso 
 

Atención 
aos 
problema
s  de 
desenvol
vemento 
e/ou 
aprendiza
xe dos 
alumnos - Asesorar e impulsar a elaboración 

de Reforzos Educativos e 
Adaptacións Curriculares. 

- Análise e valoración das 
necesidades conxuntamente co 
profesorado, Xefa de Estudos e 
Dpto. de Orientación. 
Asesoramento 
 

- Informes do Alumno. 
-Materiais bibliográficos e 
de aprendizaxe. 

1º Trim. (e 
resto se é 
necesario). 

 
 
 

Acción 3             Actuacións                     Estratexias           Recursos  Tempos 

- Revisión do Programa 
de Adaptación dos 
alumnos de 3 anos 

- Reunión : Equipo de E. Infantil + X. 
Estudos + Xefe Dpto. 

- Programa anterior. 
Calendario escolar. 
Normativa. 

1º e 2º 
Trimestres 

- Recollida de datos. 
- Entrevista grupal con pais/nais. 

- Documentación da 
matrícula. 
- Prof. E.I., X.Est., X. Dpto. 

3º Trimestre. 
(Maio / Xuño) 

Revisión 
e/ou 
seguemento 
do 
Programa 
de 
Adaptación 
dos 
alumnos de 
3 anos. 

-Aplicación do 
Programa de 
Adaptación para 
alumnos de 3 anos 
 
 
 
 
 

- Escolarización escalonada e paulatina 
dos novos alumnos, con intervención de 
profesorado de apoio en aula(s) de 3 
anos se é o caso. 

- Profesorado de apoio. Setembro / 
Outubro 

 
 
 

Acción 4                 Actuacións          Estratexias              Recursos    Tempos 

-Revisión e 
adaptación do 
PAT. 

- Baixo as directrices da CCP, o Dpto. 
de O. orienta na reelaboración, 
adaptando o PAT á realidade escolar. 
- Claustro e CE aproban o novo PAT. 

- Reunións de CCP 
- Reunións de Ciclos. 
- Reunións de Dpto. O. 
 

- PAT actual 
- Bibliografía. 1º trim. 

 
 
 
 



 

 

Acción 5                          Actuacións     Estratexias          Recursos Tempos 

-Orientar no 
desenvolveme
nto do PAT, 
propoñendo 
accións e 
actividades aos 
titores 
relacionadas 
coa práctica 
educativa 

- Programa das actividades do titor, temporalizadas. 
- Pautas para as entrevistas do titor cos pais. 
- Pautas para o traballo das Habilidades Sociais. 
- Técnicas de resolución de conflictos. 
- Aplicación de programas de técnicas de traballo 
intelectual, estratexias de aprendizaxe, adquisición de 
hábitos de estudo, etc 
- Aplicación de probas (BADyG) como avaliación 
inicial ao comezo de 3º e 5º de E. Primaria. 
- Revisión e difusión do Programa de Acollida para 
alumnos procedentes do estranxeiro. 
 

- Reunións do 
Dpto. de O.+ 
profesorado por 
Ciclos + Xefa de 
Estudos : Debate e 
consenso de 
propostas 
efectuadas polo 
Dpto. e/ou  
profesorado. 
 

- Bibliografía variada. 
- Fichas. Probas 
estandarizadas. 
- Cuestionarios. 
- Programas variados 
(aprendizaxe, 
modificación de 
conducta, aprendizaxe 
de valores, HH.SS., 
Resolución de 
conflictos, etc) 
 

 
 
 
 
 Ao longo 
do curso. 
 
 
 

 
 

Acción 6          Actuacións       Estratexias            Recursos Tempos 

Prevención de 
problemas de 
aprendizaxe 
mediante a 
atención 
temperá. 

- Colaboración co Equipo 
Específico de Orientación no 
Programa de Detección Precoz 
de Dificultades Auditivas e de 
Dificultades Visuais 
Profesorado de E. Infantil (4 -5 
anos) + Xefe Dpto. de Orient. 

- Aplicación dun Cuestionario 
de Observación na aula ao 
longo de varios días, por parte 
do profesorado, con 
asesoramento do Xefe do 
Dpto. 
 
 

- Cuestionarios. 
- Profesorado. 
- Dpto. de Orientación. 
- Especialista do Equipo de 
Orientación Específico. 

 
 
2º - 3º 
Trim. 
 
 

 
 

Acción 7                Actuacións      Estratexias                 Recursos Tempos 

Fomentar 
actuacións 
dirixidas á 
información e 
á implicación 
das familias no 
proceso 
educativo dos 
seus fillos, 
integración e 
mellora da 
convivencia. 

- Informar sobre : Coidados da saúde e 
hixiene (revisión de vista e oído, 
alimentación, etc) ;xogo e xoguetes, 
actividades  de lecer, autonomía persoal... 
- Información e formación sobre diversos 
temas relacionados coa educación: A 
violencia entre iguais, Normas e pautas de 
conducta, educación da atención, 
desenvolvemento da linguaxe, resolución 
de conflictos… Foros de intercambio 
cultural con familias inmigrantes… 

- Elaboración e 
difusión de folletos 
informativos entre as 
familias. 
- “Encontros 
Educativos”, a 
instancia dos titores, 
segundo necesidades 
detectadas. 

- Bibliografía. 
- Programas variados. 
- Ordenador, cañón, pantalla,... 
- Guións / Pautas. 
- Colaboración se é o caso de 
profesionais externos ao centro 
- Membros do Dpto. de 
Orientación. 
- Profesorado do centro. 

Ao longo 
do curso 
(Novembro 
- Maio) 

 
 

Acción 8          Actuacións         Estratexias               Recursos  Tempos 

Revisión 
do PE 

- Asesorar no referente a criterios 
de índole pedagóxica (metodoloxía, 
criterios de avaliación e promoción, 
etc...) 

 
- Reunións periódicas da CCP para 
debatir propostas. 
- Reunións para posta en común. 
 

- Bibliografía. 
-Lexislación vixente. 
-Modelos elaborados. 
- Currículos, P. Xeral,.... 
 

1º, 2º e 3º 
Trimestre 

 
 

Acción 9 
 Actuacións Estratexias Recursos Tempos 

 
Coordinac. 
Inter-ciclos e 
Infantil – 1º 
Ciclo de 
Primaria 
 

- Asesorar, colaborar, fomentar :  
Accións dirixidas a unha efectiva 
coordinación entre ciclos e/ou 
etapas educativas. 

- Reunións periódicas (ideal, unha 
trimestral), entre profesorado dos 
distintos ciclos para a posta en común 
de estratexias, contidos, obxectivos, 
criterios de avaliación e promoción, 
etc, tendentes a unha óptima transición 
do alumnado. 

- Bibliografía. 
- Currículo de Primaria. 
- Currículo de Infantil 1º, 2º e 

3º 
trimestre 

 



 

 

 
F. AVALIACIÓN DO PLAN. 
  

Consideramos a avaliación como unha actividade continua e sistemática, inserta no mesmo 
proceso de desenvolvemento do Plan, que ten por obxecto proporcionar a máxima información para 
conseguir a mellora de dito proceso, reaxustando os seus obxectivos, revisando criticamente as 
variables concorrentes, e facilitando en suma a máxima axuda e orientación a todos os implicados. 

No proceso avaliador destacamos tres pasos complementarios : 
- Avaliación  inicial , mediante a cal  tratamos  de saber cales son os coñecementos previos da 
nosa realidade escolar. Nesta fase teremos en conta o contorno, as familias, os mestres , os 
alumnos, necesidades de mellora expresadas na memoria do curso anterior... 
- Avaliación formativa ou continua: Os axustes que , en función do desenvolvemento do Plan, 
irá realizando o Departamento. 
- Avaliación sumativa ou final, pola que se valorará a consecución dos obxectivos propostos 
neste Plan, para asegurarse de que se acadou o nivel desexado. 
O proceso avaliador, contestando ás preguntas básicas sobre avaliación (que, quen, como, cando), 
sería o seguinte : 

 
F.1. )Que avaliamos? 
Avaliarase o grao de funcionalidade das actividades, o grao de realización das mesmas, e 

a medida en que se conseguiron os obxectivos propostos. Máis concretamente : 
- O grao de satisfacción con respecto a: 

* Procedemento seguido para desenvolver o Plan. 
*Claridade e funcionalidade das actividades e materiais. 
* Utilidade e aplicabilidade das actividades e materiais  

- O grao de participación do profesorado. 
- O grao de implicación das familias 

              Todo o anterior terase en conta para efectuar (na Memoria Final) propostas de mellora 
en relación  con : obxectivos, procedementos, actividades, materiais, etc. 

     F.2. )Quen avalía? 
 O peso principal da tarefa recaerá no Dpto., se ben se tentará potenciar a implicación 
dos docentes e, nos casos nos que sexa posible, tamén das familias. Do mesmo xeito, e para 
determinadas actividades, poderemos intentar introducir a valoración do alumnado, 
fundamentalmente do 3º Ciclo de Primaria. 
 F.3. )Como avaliar? 

                     Basearémonos nas análises que se vaian efectuando nas reunións do Dpto. de Orientación, e co 
resto dos docentes, utilizando para elo cuestionarios ou a discusión e valoración de actividades, 
actuacións, actas de reunións, etc 
 F.4.  )Cando avaliar? 

                   Partimos dunha valoración inicial de necesidades, como se indicou máis atrás. (Avaliación 
Inicial). 

       Ao longo do curso, en reunións do Dpto. de O., iranse valorando os aspectos referidos a 
actividades, ben directamente, ben utilizando a información recollida nos ciclos e do profesorado en 
xeral e resto de compoñentes da comunidade educativa, no seu caso (Avaliación Formativa). 

                Ao remate do curso, efectuarase unha valoración final, mediante un cuestionario aos docentes, e, 
de ser posible, ás familias (Avaliación Sumativa ou Final). 
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