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1-XUSTIFICACIÓN :  
                                                                                                 

1.1-CONSIDERACIÓNS TEÓRICAS. FUNDAMENTOS.  

 

A orientación é un compoñente fundamental da educación, entendémola coma un 

proceso de axuda técnica a unha persoa ou grupo, para que logre un mellor coñecemento 

das súas potencialidades, co obxecto de lograr unha adecuada elección e integración 

persoal, escolar, profesional e social. 

 

Asumimos o modelo de orientación proposto pola LOXSE: A orientación é un dereito 

de tódolos alumnos/as en todo momento, e un deber de todo o profesorado (Art. 60 ), que 

segue sendo fundamental na lei de Educación (LOE: 2/2006, do 3 de Maio, que no seu 

capítulo I : Principios e Fins da Educación, Artigo 1, f cítase “A orientación educativa e 

profesional dos estudantes, como medio necesario para o logro dunha formación 

personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores” 

e segue sen ser modificada pola nova Ley Orgánica 8/2013, de 9 de decembro (LOMCE), ( 

BOE de 10/12/2013). Por iso debe extenderse a tódolos alumnos/ as e non só a aqueles que 

teñen unhas necesidades puntuais. Esta concepción implica que a orientación ha de ser unha 

actividade curricular máis e, polo tanto, debe ser consensuada e planificada polo equipo 

docente. 

 

A orientación que pretendemos desenvolver terá como principios básicos:                                                             

Ser xeralizada 

Continuada 

Preventiva 

Integrada da intervención social 

Respectuosa coa orixinalidade do alumnado 

 

Por todo o anterior, debe entenderse a Orientación como un proceso continuo de 

colaboración e asesoramento co: 

Alumnado 

Profesorado 

Familias 

 

O Departamento de Orientación deste centro, creado de forma provisional no curso  

2005-2006 e definitivo no curso 2007-2008, constitúe un eixo vertebrador importante , 

tanto na laboura de coordinación e asesoramento coma de apoio ó profesorado do  mesmo. 

 

O plan de Orientación pretende ser unha reflexión que unifique e priorice as tarefas a 

afrontar, e serva de referente cara á avaliación das dificultades que a súa execución 

plantexa, polo que o plan de actividades pretende ser realista e que verdadeiramente poda 

proxectarse ó centro constituindo un instrumento  que axuda ós alumnos/ as, profesores e 

profesoras na súa laboura entorno ó ensino-aprendizaxe e que facilite unha adecuada 

comunicación e integración social no mesmo. 
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Á hora de programar a nosa actuación tomamos como referencia o marco legal 

concretado nos seguintes documentos: A Lei  Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación, 

modificada pola “Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para “la  Mejora de La Calidad 

Educativa” (LOMCE)”, que establece o novo marco no que se van desenvolver todas as 

accións educativas, incluída, por suposto, o labor orientador, Decreto 120/1998 que regula a 

Orientación Educativa e Profesional e a Orde 24 de xullo de 1998 que o desenvolve, 

Circular nº 10/2010 pola que se dictan instrucións  para unificar as actuacións e establecer 

as accións prioritarias dos servicios de orientación educativa e profesional das ensinanzas 

escolares de Galicia que serán de aplicación para o presente curso 2017 / 2018  agás 

novidades significativas, así como as directrices  xerais de intervención propostas ó 

Claustro pola Xefa de Estudios. 

 

Este plan de Orientación xurde do Proxecto Educativo do Centro, tomando como 

referencias básicas os principios de identidade e vencellándose ó Proxecto Curricular. 

 

 

1.2-DENOMINACIÓN OFICIAL E COMPOSICIÓN DO CENTRO. 

 

O centro ten a denominación de: 

 

C.E.I.P.”ILLA VERDE”      

Roi Xordo, Nº 2  

27002 - Lugo. 

Código: 27016728 

N.I.F.: Q7755166 A 

 

 

Unidades creadas : 

 

       E.I.........................6 

       E.P.......................13 

          

 

Este centro de educación infantil e primaria imparte a súa docencia dende os 3 ata os 

12 anos. 

 

 

 

 

Composición : 

 

 

- Catálogo dos postos de traballo: 
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 CREADOS REAIS 

 

Educ. Infantil                6                8 

Educ. Primaria              13              13 

F. Inglesa                2                2 

F. Francesa                1                1 

E. Musical                1                1 

E. Física                2                2 

P. Terapéutica                1                2 

A. Linguaxe                1                1 

Relixión                0                1 

Coidadora                0                2 

Departamento de O.                1                  1 

Total              28              34 

 

 

- Alumnado: 

 

-   Educación Infantil 4º Nivel A ------------------------------------       25  

-   Educación infantil 4º Nivel B -------------------------------------      24 

-   Educación Infantil 5º Nivel A-------------------------------------      25 

-   Educación Infantil 5º Nivel B -----------------------------------       25 

-   Educación infantil 6º Nivel A-------------------------------------      25 

-   Educación infantil 6º Nivel B ------------------------------------      25 

-   Educación Primaria 1ºNivel A ----------------------------------      25 

-   Educación Primaria 1º Nivel B----------------------------------      26  

-   Educación Primaria 2ºNivel A----------------------------------       24 

-   Educación Primaria 2º Nivel B---------------------------------       24 

-   Educación Primaria 3ºNivel A   ------------------------------        24 

-   Educación Primaria 3ºNivel B --------------------------------        25 

-   Educación Primaria 4ºNivel A--------------------------------        25 

-   Educación Primaria 4º Nivel B--------------------------------       25 

-   Educación Primaria 5ºNivel A-------------------------------         25 

-   Educación Primaria 5º Nivel B -------------------------------       24 

-   Educación Primaria 5º Nivel C --------------------------------     25 

-   Educación Primaria 6ºNivel A--------------------------------       25 

-  Educación Primaria 6º Nivel B --------------------------------- -- 25 

             TOTAL   ----------------------------------------------------     471  

 

  

Este centro, está en moi boas condicións, sen  barreiras arquitectónicas na pranta 

baixa, xa que dispón dunha rampa na parte externa do edificio, só lle falta un ascensor para 

acceder  ó 1º andar. 

 

Consta dunha pranta principal onde se sitúa dirección, secretaría, xefatura de estudos, 

departamento de orientación, sala de profesores/as, sala de usos múltiples, conserxería , 
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biblioteca, aula de A.L., 3 aulas de Educ. Infantil, unha aula para os de 6ºB de E.P., una 

aula de Relixión., un comedor, un departamento de E.F., un departamento da Anpa e 

servicios  nos extremos dos pasillo, para nenos/as, nenos/as con discapacidade, e 

profesorado. 

 

Na 1ª pranta temos as demáis aulas  de EP., aula de música compartida con aula de 

Inglés, dous despachos de P.T., dous  pequenos  almacéns  e uns aseos para nenos/as nas 

esquinas dos andares e outros para o profesorado. 

 

Na parte exterior hai un polideportivo, un patio  de xogo para os de Educ. Infantil, 

outros espazos de xogo  e unha pista de futbol para os de Educación Primaria.  

 

Fóra do recinto do colexio, atravesando a rúa, hai outro edificio de pranta baixa onde 

están 3 aulas de Educación infantil, dous departamento para reunións, uns servicios e un 

vestíbulo. Na parte externa do edificio hai  un patio de xogo con area, columpios e outros 

entretementos para os máis pequenos. Debido ó pouco espacio de que dispoñen os 

alumnos/as de Educación Infantil teñen que estar repartidos entre os dous edificios.  

 

 

 

 

1.3- ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

            1.3.1- UBICACIÓN E EQUIPAMENTO: 

 

O departamento de Orientación está situado na pranta baixa, enfrente da xefatura de 

estudos. Ten unha superficie aproximada duns 14 m , de uso exclusivo para dito 

departamento.  

 

 

              1.3.2- MOBILIARIO DISPONIBLE: 

 

          Nº ADECUADO INADECUADO 

 

Mesa profesor 2 X X           

    Silla oficina 2 X  X          

Sillas de alumno/a 2 X            

    Sillas adultos 5  X 

Mesas alumnos/as 1 X            

    Archivador 1              X 

Armario estantería 1              X  

  Armarito vitrina  1  X 

   Armario pequeno 1  X 

    Papeleira 1 X  

    Paraugueiro 1 X  
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    Ordenador 1               X                 

    Impresora 1  X 

 

 

             1.3.3-MATERIAL DISPONIBLE: 

 

 PSICOTÉCNICO: 

        - TEA-1, Nivel 1 ( caderno alumnado, folla de respostas e 

instruccións específicas). Fotocopiado. 

        - TESTS DE FACTOR “G” DE CATTELL ESCALA 2, 

FORMA A (caderno alumno/a, e folla de respostas). Fotocopiada 

          - BATERÍA PSICOPEDAGÓXICA EVALUA – 0 (para 

alumnos/as).  

          - BATERÍA PSICOPEDAGÓXICA EVALUA – 2 (para 

alumnos/as). 

 - BATERÍA PSICOPEDAGÓXICA EVAÚA 4 (para 

alumnos/as). 

 - BATERÍA PSICOPEDAGÓXICA EVALÚA 6 (para 

alumnos/as). 

 - TEST MATRICES  POROGRESIVAS  DE  RAVEN CPM- 

TEA EDICIONES. 

 - TEST MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN  SPM- 

TEA EDICIONES. 

 - MANUAL DE APLICACIÓN DO RAVEN (SPM, CPM)-

TEA EDICIONES. 

 - TEST BADYG I E BADIYG E1.pruebas para alumnado e 

manual de aplicación.  

           - TEST GUESTALTICO VISOMOTOR. Protocolo de 

rexistro e técnica de avaliación de saúde-enfermidade de Pascual e 

Suttell. Fotocopiado.  

          - TEST DE ANÁLISIS DE LECTURA Y ESCRITURA      

T.A.L.E. Rexistro de escritura e lectura. Fotocopiado. 

          - EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

(Nivel 2 ). Caderno de alumno/a fotocopiado. 

          - BATELLE caderno de anotacións, caderno de anotacións de 

proba de Screening. Fotocopiado. 

         - FROSTIG test de desarrollo de la percepción visual, caderno 

alumno/a fotocopiado. 

         - CARAS test de percepción de diferencias, caderno 

alumnos/as fotocopiado. 

         - WISC-R Escala de inteligencia para niños, caderno de 

anotaciós e perfil fotocopiado. 

         - BAPAE 1 caderno alumno/a instrucións e corrección, todo 

fotocopiado. 

- BAPAE 2, caderno alumno/a, fotocopiado. 

- CSAT. Xogo completo.  
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- Test de DOMINANCIA LATERAL. Folla de anotacións , 

fotocopiado. 

- BEHNALE, batería evaluadora de las Habil.  necesarias para 

el aprendizaje de la lecto-escritura, manual, todo 

fotocopiado. 

- F. O. E. – 1 , manual e ficha de observación de alumnado 

fotocopiado. 

- BOEHM, manual de instruccións fotocopiado. 

- TONI 2 , test de inteligencia no verbal, hoja de anotacións 

fotocopiada. 

 

 

 BIBLIOGRÁFICO: 

        Todo o material pedagóxico que existe atopase distribuido entre 

a ula de P.T. , aula de A.L. e o departamento de orientación.  

 

 

 

 

 1.3.4. - COMPOÑENTES DO DO.: 

 

 Para o presente curso o Departamento de Orientación do C.E.I.P. “Illa Verde Lugo 

estará composto polos seguintes membros: 

 

. Mª Mar García Fanego como coordinadora de E. Inf. 

. Paula Vázquez Hiedra como coordinadora do 1ºCiclo de E.P.  

. Isabel Silva Castro como coordinadora do 2º Ciclo da EP. 

. Mª Jesús Núñez Díaz como coordinadora do 3º Ciclo da EP. 

. Clara Rodríguez Árias como mestra especialista de PT. 

. Isabel Silva Castro representante do 3º Nivel de E.P. 

. Ángela Campos Rodríguez como mestra especialista de PT (alumnado Preferente). 

. Mª José Martínez Castro como mestra especialista de AL. 

. Blanca Eulalia González Garrido como xefa do D.O. 

 

Este departamento reunirase de forma xeral o 4º martes de cada mes de 17 a 18 h.  

 

 

 

 

          1.3.5.-NECESIDADES: 

 

Dotación económica específica.  

Dispor de teléfono no departamento. 

Ordenador novo. 

Adquisición  dalgunha proba psicotécnica e material bibliográfico. 
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1.4.-CENTROS ADSCRITOS: 

 

O Servicio Provincial de Inspección Educativa de Lugo, con data 08 de abril de 

2016 fixo unha proposta á Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa, para que se modificara a rede de orientación o ceip “Illa Verde” de 

Lugo entre outros, acolléndose á normativa que rexe a Orientación na Comunidade 

autónoma de Galicia, resolvendo dita proposta de modificación na rede de orientación a 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de Galicia, 

con data 15 de xuño de 2016, que o ceip “Illa Verde” de Lugo pasa a ter departamento de 

Orientación sen centros adscritos, pasando a informar desta resolución ás persoas 

implicadas e que terá efectos dende o día seguinte da súa notificación ás persoas 

implicadas. Polo que este departamento de orientación queda sen centros adscriptos dende 

o curso 2016-2017. 

  

  

 

1.5.-NECESIDADES EDUCATIVAS  PRIORITARIAS. LIÑAS PRIORITARIAS DE 

ACTUACIÓN. 

 
 CON CARÁCTER  XERAL : 

 

1.- Relacionadas coa inclusión e a diversidade: 

- Asesorar ó equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 

documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á 

diversidade. 

- Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección 

precoz de dificultades de aprendizaxes. 

- Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumnado, con 

intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe  do 

alumnado. 

- Asesorar aos equipos de niveis  e profesorado en xeral nos procesos de axuste e 

desenvolvemento das concrecións curriculares, das programacións de curso, das 

medidas de reforzo educativo e nas adaptacións curriculares. 

- Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 

medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo. 

 

 

 

2.- Relacionadas coa acción titorial: 

- Colaborar co profesorado titor/a no desenvolvemento de medidas contempladas no 

PAT, asesorando á totalidade da comunidade educativa sobre o sistema educativo, 

os procesos de admisión, as acción de acollida , os cambios de centro e a 

participación na organización e no gobernó dos centros. 



 10 

- Colaborar cos diferentes equipos de nivel no deseño e elaboración de protocolos 

para a realización das diferentes avaliacións do alumnado. 

3.- Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores: 

-  Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da convivencia e        

á resolución pacífica dos conflictos, asesorando na elaboración do plan de 

convivencia do centro. 

- Asesorar á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das normas de 

organización e funcionamento. 

4.- Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de cada 

curso. 

- Manter actualizado o plan de orientación, concretando no plan anual do 

departamento as actuación previstas para o curso, os seus destinatarios, os 

responsables da súa execución e a temporalización correspondente. 

- Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento ao plan anual, 

cunha adecuada fundamentación das propostos de mellora que procedan para o 

curso seguinte. 

5.- Relacionadas co proceso de avaliación e calidade: 

- Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos que se 

establezan. 

- Asesorar á totalidade da comunidade educativa sobre os proxectos de mellora e 

calidade do sistema educativo. 

6.- Relacionadas co drdorienta: 

- Facilitar, en forma e en prazo, a información que se demanda na aplicación 

informática drdorienta. 
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2-OBXECTIVOS. 
 

2.1- OBXECTIVOS XERAIS: 

 
Contribuir á formación integral do alumnado. 

Servir de instrumento e medio para a consecución das metas establecidas no colexio. 

Favorecer unha relación positiva e cooperativa entre toda a comunidade educativa: 

profesorado, alumnado, familias e entorno social. 

Favorecer o axeitado desenrolo da Acción Titorial. 

Promover a cooperación entre familia-escola. 

Contribuir ó adecuado desenrolo de elementos personalizadores de educación: 

adaptacións curriculares, programas de reforzo educativo. 

Axudar ós alumnos/as a conseguir unha boa integración no centro e no grupo de 

compañeiros. 

Desenrolar programas de integración e aprendizaxe para o alumnado procedente do 

estranxeiro. 

Dinamizar os procesos educativos e formativos inherentes ó centro escolar. 

Colaborar no desenrolo e debate do PE e PCC. 

Asesorar nas decisións relativas á promoción ou repetición de nivel dos alumnos/as. 

 

 

2.2-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 
a)-ALUMNOS/AS: 

 

Avaliación e revisión de alumnos/as con posibles problemas de linguaxe oral. 

Desenvolver programas e medidas de atención á diversidade a través de: 

Realización de informes psicopedagóxicos 

Programas específicos de intervención: atención, problemas de conducta, aprender a 

convivir etc. 

Facilitarlle ó alumnado o apoio e asesoramento necesario para enfrentar os momentos 

escolares decisivos ou de maior dificultade; así como a resolución de conflictos de 

relación interpersonal. 

Favorecer o desenvolvemento persoal, social e cognitivo de alumnado a través de: 

integración, autoestima, dinámica de grupos. 

Favorecer a integración e particiación do alumnado no seu grupo e no contexto da 

dinámica escolar. 

Desenrolar e potenciar a ORIENTACIÓN A TÓDOLOS alumnos/as en función das 

súas características, capacidades e necesidades propias, facendo fincapé naqueles 

alumnos/as que precisen unha especial atención. 

Facilitar reforzo pedagóxico a aqueles alumnos/as que o precisen colaborando na 

realización e seguimento de A.C. 

Elaboración, xunto co equipo de nivel, P.T. e Orientador, dos correspondentes 

obxectivos mínimos e probas de avaliación deses mínimos para determinar os 

criterios de promoción ou repetición . 
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b) PROFESORADO: 

 

Sensibilizar á comunidade educativa, da necesidade de colaboración de tódolos 

sectores para lograr os obxectivos fixados e contribuir a unha maior calidade da 

educación. 

Colaborar nos procesos de elaboración, aplicación, avaliación e revisión dos 

proxectos curriculares. 

Identificar ós alumnos/as con neae., valorando a súa individualidade e problemática; 

participar nas actuacións  educativas pertinentes. 

Impulsar a participación do profesorado en programas de hábitos de traballo 

intelectual, habilidades sociais, etc. 

Coordinar, asesorar e dinamizar a ACCIÓN TITORIAL. 

 

 

                                    c) PAIS/ NAIS: 

  

Fomentar e facilitar a relación familia-titores para a búsqueda de solucións ós  

problemas que todo alumno/a, en maior ou menor grao, encontra ó longo da súa 

aprendizaxe. 

Desenrolar programas que faciliten a participación destes no centro. 

Asesorar e fomentar a súa colaboración nas actividades da escola e na educación dos 

seus fillos/as. 

Orientalos nos aspectos que resulten básicos para atender ós nenos/as con neae. 

 

 

         d) COMUNIDADE EDUCATIVA: 

 

Derivar ós E.O.E. os problemas máis específicos para que así os resolvan ou 

canalicen cara ós organismos competentes. 

Establecer canles de comunicación e participación con outros servicios e institucións: 

concello, asistente social, médicos, psicólogo, pedagogos, Unidade de Saúde Mental, 

outras asociacións, etc 

 

 

3. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN:  

 

 

Serán de catro tipos: 

3.1- Preventivo- diagnóstico: 

                  .Traballo cos alumnos/as 

                  .Traballo cos profesores/as 

                  .Traballo cos pais/nais 

 

 



 13 

3.2- Intervención-recuperación: 

                 .Na aula 

                 .No Departamento 

                 .Na aula de apoio 

 

3.3- Asesoramento e información: 

                  .Ó alumnado 

                  .Ó profesorado 

                  .Ós pais/nais  

 

 3.4- Avaliación : 

                  .Seguimento dos casos 

                  .De alumnos/as en xeral 

                  .De programas desenvolvidos 

                  .Do Departamento de Orientación 

 

 

 

4. ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN: 
 

As actividades para este curso serán: 

 

4.1- 1ºTRIMESTRE: 

  
Organización do material e recursos técnicos. 

Reunión cos membros do Departamento para estudiar as necesidades educativas. 

Consensuar as liñas de actuación prioritarias.  

Revisón de expedientes e de informes de nenos/as con necesidades educativas 

especiais. 

Colaborar co E. Directivo, profesor de PT., profesora de AL. titores/as e demáis 

profesorado na elaboración dos horarios para o alumnado con neae. 

Elaboración do Plan de Orientación e Acción Titorial. 

Entrevistas  cos pais/nais, titores para recabar información pertinente. 

Realización de Avaliación Psicopedagóxica e de informes para aqueles alumnos/as 

que os titores detecten con algún tipo de déficit. 

Coordinación cos titores/as e profesorado para a elaboración, seguimento e valoración 

das ACS. e RE. Segundo as necesidades detectadas. 

Deseño e desenvolvemento de programas para traballar habilidades sociais, 

autocoñecemento e autestima, mellora da relación e o clima na aula, técnicas de 

traballo intelectual, etc,según necesidades e demanda. 

Realización de sociogramas. 

Deseño e desenvolvemento de estratexias de atención á diversidade: reforzos 

educativos, adaptacións curriculares, etc. 

Avaliar, a través da aplicación de probas específicas, aqueles alumnos/as que 

presentan posibles problemas na linguaxe oral.  
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Información ós pais/nais das medidas a seguir cos seus filloa/as e firma de súa 

autoización. 

Eectúar a petición para a intervención do E.O.E., según as necesidades que surxan. 

Participación nas sesións da primeira avaliación. 

Coordinación co Departamento de Orientación de Secundaria ó que está adscripto este    

centro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2- 2º TRIMESTRE. 

 

Estudio dos resultados acadados feitos en % de aprobados e suspensos. 

Informe ós  profesores/as dos resultados acadados e detección de  posibles 

necesidades educativas para o seu posterior estudio e consensuar medidas de apoio. 

Seguir coa elaboración e aplicación das  ACS para aqueles nenos/as que o necesiten.  

Colaborar na elaboración de programas de refuerzo para aqueles alumnos/as que 

teñen dificultades na súa aprendizaxe. 

Continuar coa avaliación psicopedagóxica e informes para aqueles nenos/as que os 

titores detecten con algún déficit na súa aprendizaxe. 

Reunirse con outros profesionais externos ó centro e que traballan co noso alumnado 

de neae. para intercambio de información e coordinación co fin de conseguir unha 

maior efectividade no traballo.   

Continuar co deseño e aplicación dos prgramas a traballar no 1º trimestre. 

Reunión cos pais/nais para informarlles do importante que é a súa colaboración na 

educación dos seus fillos/as, na adquisición de técnicas de estudio,etc. 

Participar na sesión da segunda avaliación. 

Facer un seguimento do POAT. 

Participar na reunión do 2º trimestre de coordinación entre a xefe/a  do DO. do IES.ó 

que pertencen os nosos alumnos/as.  

 

 

4.3- 3º TRIMESTRE. 

 

Valoración dos resultados obtidos na 2ª avaliación, deseño e desenvolvemento de 

estratexias de intervención. 

Seguimento e avaliación das medidas adoptadas en canto a reforzo educativo e 

adaptacións curriculares. 

Información ós pais/nais de nenos/as con neae. sobre o modo de acceder ós recursos 

asistenciais e de tratamento da zona. 

Continuar cas reunións do trimestre pasado. 

Continuación dos programas iniciados no trimestre anterior. 
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Seguimento e avaliación da aplicación destes programas. 

Cuestionario para a avaliación do Plan de Orientación e Acción Titorial (por parte da 

comunidade educativa). 

Participación na sesión da terceira avaliación.  

Colaborar na organización,  aplicación e corrección das probas de avaliavión de 

diagnóstico de 3º de EP.  e final de 6º de EP. 

Colaborar nas tarefas burocráticas dos expedientes dos nenos/as e dos informes finais 

dos titores/as, e de ciclos. 

Realización, por parte da orientadora e do titor/a, dun informe orientador ó remate da 

Educación Primaria para aqueles alumnos/as que presentan dificultades no seu 

proceso de ensinanza-aprendizaje, sean tidas en conta para os posibles agrupamentos 

específicos.   

 Elaboración da memoria final deste departamento. 

 

 

5-AVALIACIÓN. 

 

Este Plan de Orientación que elaboramos non é algo ríxido, senon que se formulou 

de forma que segundo fose transcurrindo o curso poida ser modificado e mellorado polo 

Departamento de Orientación adaptándoo á realidade educativa, ó contexto, ás necesidades 

e os alumnos/as. 

 

Para a súa avaliación teremos en conta: 

 

 

5.1-OBXECTIVOS: 

 
Pretendemos coñecer a efectividade das intervencións realizadas. 

Revisar os aspectos que son susceptibles de mellorar para o próximo ano ( obxectivos, 

estratexias de intervención, actividades, recursos,...). 

 

5.2-TEMPORALIZACIÓN: 

 
Con unha avaliación continua nos distintos programas de intervención e nas 

estratexias adoptadas. 

Trimestralmente o Departamento de Orientación comprobará o grao de realización 

das actividades programadas, introducindo os reaxustes pertinentes. 

Ó final de curso avaliaremos os distintos sectores implicados, profesorado, alumnado, 

pais/nais. 

 

 

5.3-INSTRUMENTOS: 

 

Reunións e entrevistas cos axentes implicados. 

Cuestionarios e escalas de control destinados a mestres, alumnado e familias. 

 



 16 

5.4-CRITERIOS: 

 

Adecuación dos diversos programas ás necesidades dos destinatarios. 

Adecuación das actividades realizadas. 

Adecuación e suficiencia dos recursos disponibles. 

Grao de participación nas actividades realizadas. 

Grao de participación de tódolos responsables na elaboración e desenrolo dos 

programas. 

 

 

A información de todo o anterior presentarase en forma de síntese sobre os logros 

obtidos, as dificultades atopadas, os factores que pudieron influir e os aspectos que será 

necesario mellorar, modificar ou reforzar cara o ano seguinte. 

 

Lugo 28  de Novembro de 2017. 

 

A XEFA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

 

 

 

ASDO: BLANCA EULALIA GONZÁLEZ GARRIDO. 
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