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XUSTIFICACIÓN  DO  PLAN  

 

Hoxe en día, cada vez son máis as opcións que podemos asumir e tamén aumentan as 

espectativas do ser humano. Polo tanto os nosos alumnos están abocados a tomar decisións. 

Temos claro que esto xustifica calquera intervención por parte do centro cara a facilitar as 

axudas que temos dispoñibles para ofrecer a maior información ás familias e ós alumnos. 

Consideramos importante informar, orientar e axudar ó alumnado e máis ás familias ó 

finalizar a E. Primaria, xa que é un momento de cambio tanto a nivel persoal (adolescencia) 

como escolar (cambio de centro e de etapa) importante na vida dos alumnos. 

 

OBXECTIVOS   DO  PLAN 
 

1. Facilitar a información ás familias sobre a nova etapa educativa e dos cambios legais 

que se están a debater. 

2. Informar ó alumnado do que atoparán no Instituto 

3. Valorar o que supuxo a súa escolarización en E. Primaria e a súa estancia no centro. 

4. Eliminar posibles temores e incertezas con respecto ó cambio. 

5. Favorecer o sentido de lealdade e agradecemento mutuo entre as familias, o colexio e o 

alumnado. 

6. Fomentar hábitos de autonomía dos alumnos. 
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TRABALLO   COAS   FAMILIAS 
 

1. REUNIÓN INFORMATIVA DO PLAN  

Durante o segundo trimestre realizarase unha reunión de titoría para exponer ós pais a posta 
en marcha do plan, que se fará durante o 3º trimestre. 

Explícaraselles en qué consiste tanto cara ós nenos como a súa implicación no mesmo. 

2. INFORMACIÓN  BÁSICA  SOBRE  O  SISTEMA  EDUCATIVO  E  O IES  
SATURNINO  MONTOJO  

Durante o mes de maio realizarase unha reunión dos pais coa orientación e co equipo 

directivo do IES Saturnino Montojo na que se tratarán os seguintes temas: 

� Información do centro en xeral 
� Titulacións de ESO 
� Obradoiros 
� Repeticións, apoios, ACIS.... 
� Pasar de curso:¿Que ten de bo e que ten de malo? 
� Situación actual 

3.  A  E.S.O: ACLARACIÓN  DE  DÚBIDAS .  

Mandaremos un documento de consulta que recollerá toda a información que de palabra se lles 

vai ofrecendo e que pode ser de gran interese para as familias (Anexo 1) 

4. A MATRICULA:   

Propoñemos que o feito da matriculación se faga por parte dos alumnos, como feito simbólico 

da súa maduración e autonomía: ¡Xa son maior para facer este tipo de cousas! Esto terá que ser 

explicado tamén ás familias para que valoren a importancia que ten en si un feito tan pequeno. 

5. ENTREVISTA  PERSOAL  CON  ALGÚNS PAIS 

O profesor titor de 6º recibirá individualmente ós pais dos alumnos que necesiten acudir no 

vindeiro ano ós obradoiros de matemáticas ou de expresión oral para expricarlles o motivo de tal 

necesidade. Do mesmo xeito cubrirá un papel onde indique tal necesidade, que deberán entregar os 

rapaces cos correspondentes sobres de matrícula (Anexo 5) 

6. A DESPEDIDA  DAS  FAMILIAS.   

Sería conveniente que do mesmo xeito que se recibiron cando chegaron ó centro tamén se lles 

despida por iso realizarase un acto no que estarán presentes as familias, o alumnado e o 

profesorado que impartiu clase durante a E. Primaria a ese grupo de alumnos. 
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TRABALLO  COS  ALUMNOS/AS 
 
 

Iníciase o traballo cos alumnos co desenrolo dunha unidade didáctica titulada: 

“6º....... e despois ¿que? 

 

MOTIVACIÓN : 

 Iníciase a proposta do plan cun conto no que dous nenos atópanse na mesma situación 

de inseguridade cando teñen que pasar ó Instituto. O título do conto sería: “Carlos e Lola 

incorpóranse óInstituto.” 

 

CONTIDOS 

� O sistema educativo. Itinerarios 

� A  E.S.O.: significado, áreas, optativas, promoción... 

� IES: sercicios, profesorado......... 

� Visita ó IES (cuestionario de dúbidas e resume das impresións e espectativas) 

� A matriculación no IES 

� Festa de despedida e entrega de recordos (orla). 

    

ACTIVIDADES  A  REALIZAR  

En cada capítulo do conto ocorre un acontecemento que logo eles realizarán tamén na súa aula, 

o que lles vai fixando as actividades que terán que facer. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

Realizarase durante o terceiro trimestre do curso escolar en 8 sesións. 
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1ª SESIÓN 

O conto 
Lola acompaña a Carlos ó Instituto en busca do seu irmán. A Carlos non lle gusta nada a 

idea de pasar de curso e cambiar de colexio, pois ata agora vivira moi ben sen o pesado do seu 
irmán que sempre lle estaba a mandar. En cambio a Lola parecíalle xenial iso de estar cruzándose 
polos corredores con nenos maiores. Plantexabase ligar moito ese ano, o que lle facía pensar a 
Carlos que se ía así de tola pola vida ía suspender todo para o curso que ven. 
 

Actividades a realizar 

• Falar da situación na que se atopan os nenos do contos 

• Falar do que a eles lles parece que deixan atrás 

• Cubrir unha enquisa do que foron as súas vivencias ata agora  

• Facer un cartel que de xeito simbólico reflexe os pasos que imos dar cara o 
achegamento ó cambio de colexio (cadro simbólico) 

 

2ª SESIÓN 

O conto. 

Estamos na clase de Carlos e Lola. É o día da avaliación do 2º trimestre. Hai de todo: os que 

suspenden, os que aproban, ...como en tódalas clases, pero en 6º non é tan igual, porque cando 

remate o curso, todo será diferente. 

− ¡Non podo suspender porque non quero estar máis anos no colexio! 

− A min o que me fastidiaría é quedar cos de 5º que son máis pequenos, aínda que 
xogan ben ó futbol 

− Pois se fose por iso, a min non me importaría estar un ano máis no colexio pois 
aquí o paso ben. Ademais din que no instituto por nada xa che poñen unha falta de 
orde. 

 

Actividades a realizar 

• Falar do que a eles lles parece que é o instituto 

• Cubrir o cuestionario de espectativas (avaliación Inicial) (Anexo 2) 

• Facer un panel cos resultados da 1ª actividade: ¿Que significou para min o meu 
colexio? 

• Facer un cartel que de xeito simbólico reflexe os pasos que imos dar cara o 
achegamento o cambio de colexio (cadro simbólico) 

 



 Plan de Acción Titorial- C.E.I.P. Isaac Peral – Ferrol  6 

3ª SESIÓN 

� Aclaración de dúbidas con respecto a ESO: Entrega ós rapaces dun documento de 
consulta. (Anexo 1) 

 

4ªSESIÓN 

Visita ó IES Saturnino Montojo, incluindo: 

� Presentación do equipo directivo 
� Visita ás instalacións 
� Presentación dos profesores que lles han de dar clase o vindeiro curso 
� Clase nas aulas  
� Información de quén era “Saturnino Montojo” 
� Resumir por escrito a visita 

 

5ª SESIÓN/ 6º SESIÓN 

� Realizar un exemplo de cómo  hai que facer a matriculación e dos papeis que se 
precisan (Anexo 3) 

� Realiza-la matrícula o día convido 

 

7ª SESIÓN 

� Os alumnos deberán facer unha avaliación do plan para comprobar se a información 
recibida foi suficiente para aclarar as súas dúbidas. ((((Anexo 6). 
 

8ª SESIÓN  

� Festa de despedida (os pais tamén estarán presentes) 
� Entrega de lembranzas (orlas, diplomas) 
 

 

TRABALLO   CO   PROFESORADO   DE   SECUNDARIA 
 

1. Coordinación e colaboración na preparación do presente plan 

2. Coordinación na formación dos grupos. 

3. Informacións sobre os alumnos de dificultades especiais: A orientadora do C.E.I.P 
Isaac Peral, xunto co profesorado de 6º de E. Primaria, realizarán un informe 
individualizado dos alumnos que teñan dificultades especiais (Anexo 4) 
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¿Que  é  a  E.S.O.? 
    

    
Información   para   a   orientación  do  

alumnado  cara  a  nova  etapa  educativa 
    

 

C.E.I.P. C.E.I.P. C.E.I.P. C.E.I.P.     

 Isaac Peral Isaac Peral Isaac Peral Isaac Peral    

 
 
I.E.S. Saturnino I.E.S. Saturnino I.E.S. Saturnino I.E.S. Saturnino 

MontojoMontojoMontojoMontojo    

Anexo 1 



 Plan de Acción Titorial- C.E.I.P. Isaac Peral – Ferrol  9 

 

 

XUSTIFICACIÓN    E   OBXECTIVOS   

 

O colexio, dende o punto de vista da Orientación titora do noso alumnado, recolle 

neste folleto informativo todo aquelo que consideramos importante e que deben de saber 

os alumnos, cara a súa incorporación  á ESO. 

 

 

 

Obxectivos 
 

1. Descubrir as diferencias que hai entre o colexio e o instituto  

2. Coñecer o itinerario educativo da Educación Secundaria Obrigatoria así como 

algunha das súas características 

3. Conseguir unha visión global do sistema educativo 

4. Coñecer cómo é o instituto onde  vai cursar os seus estudios 
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¿QUE  É  A  ESO? 
 

O significado das siglas é: Ensino Secundario Obrigatorio. Cubre a etapa que vai 

dende os 12 anos os 16. Estructúrase en 2 ciclos: 

• 1º ciclo: comprende o 1º e 2º da ESO (dos 12 ós 16 anos) 
• 2º ciclo: comprende 3º e 4º curso (dos 14 ós 16 anos) 

 

É unha etapa con carácter terminal: o alumno que queira ou ben que non teña título pode 

finalizar os seus estudios 

É unha etapa con carácter preparatorio: Para continuar os estudios de Bacharelato 

(en calquera modalidade) ou de Formación Profesional (ciclos formativos de Grao Medio) 

O alumno que acade os obxectivos alcanza o título de Graduado en Educación 

Secundaria . Sen el non pode continuar os estudios de Bacharelato ni Ciclos Formativos. 

A quen non alcance os obxectivos entregaráselle unha acreditación de onde consten os 

estudios realizados e as cualificacións obtidas. 

Cando os alumnos finalizan satisfactoriamente a escolarización obrigatoria e o 

acreditan co título de graduado, teñen dúas opcións que afectarán na súa carreira 

profesional: 

• Acceder ó mercado de traballo e acceder ó seu primeiro emprego, xa que teñen 
a idade mínima para comezar a cotizar á seguridade social(16 anos). 

• Ampliar a súa formación mediante estudios postobrigatorios. 

En estes momentos só é posible repetir un curso, se ben de xeito extraordinario, 

pódese repetir un curso máis. 

A avaliación realízase en termos de Sobresaínte, Notable, Ben, Suficiente ou Insuficiente. 

 



 Plan de Acción Titorial- C.E.I.P. Isaac Peral – Ferrol  11 

 
 

ESTRUCTURA  DA  ESO 
 
 

Estructúrase en dous ciclos, cada un deles abarca dous cursos académicos. 

 

Os contidos de esta etapa se organizan en: 

� Lingua castelá e literatura 

� Lingua galega e literatura 

� Lingua estranxeira 

� Ciencias da natureza 

� Ciencias sociais 

� Educación física 

� Tecnoloxía 

� Educación visual e plástica 

� Música 

� Matemáticas 

� Relixión/ 

� Obradoiro de matemáticas/lingua/francés 

 
 
Os Obradoiros do 1º ciclo 
 
Aínda que aparecen como optativas, non son entendidas como tal, senón máis ben 

unha opción para aqueles alumnos que atopando dificultades nas áreas de lingua e 

matemáticas, precisan un apoio específico para a súa aprendizaxe. O titor de 6º de Primaria 

recomenda a inclusión dos alumnos en estes obradoiros, e o resto do alumnado dará a 

disciplina de Francés.  
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SAÍDAS  E  CONEXIÓNS  CON  OUTROS  ESTUDIOS 
 
Coa ESO aprobada 
 

• Bacharelato 

• Ciclos formativos de grao medio 

• Ciclos formativos de grao medio de artes plásticas e deseño 

• Estudios non regrados 

 

 
 

Sen a ESO aprobada (sen título da ESO) 
 

• Formación ocupacional 

• Programas de garantía social 

• Preparación para o acceso ós ciclos formativos de grao medio 

• Formación especial regrada en academias privadas. 

 

 

Os obxectivos de todas estas alternativas sen a ESO aprobada son basicamente: 

1. Facer posible a reincorporación ó sistema educativo e evitar a ruptura definitiva coa 

formación 

2. Aprender una actividade profesional para insertar as persoas a vida laboral 
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DATOS  DO  INSTITUTO  “SATURNINO MONTOJO ” (ano 2001-2002) 
 

• Nº de alumnos/as: 484 
• Nº de profesores: 48 
• Organización: Os profesores están distribuídos en 18 Departamentos. 
 

Lingua galega   
Lingua castelá 
Lingua inglesa  
Lingua francesa 
Latín e Grego 
Filosofía 
Xeografía e Historia 
Física e Química 
Bioloxía  

 

Matemáticas 
Tecnoloxía 
Educación Física 
Educación Plástica 
Música 
Relixión 
Economía 
Imaxe 
Orientación 

• Equipo directivo: directora, xefe de estudios, secretaria, vicedirectora. 
• Órganos colexiados: Consello escolar e claustro 
• Órganos de coordinación docente: 

-Departamento de Actividades Extraescolares 
-Departamento de normalización lingüística 
-Departamento de Orientación 
-Comisión de Coordinación Pedagóxica 

• APA  
• Xunta de Delegados 

   
Niveis que imparte: 

• ESO (1º e 2º ciclo) 
• Bacharelato: 

� Humanidades e Ciencias Sociais 
� Ciencias da Natureza e da Saúde 

• Ciclo Medio de Imaxe 
 

Nº de unidades: 20 
 
Aulas: 

• 20 aulas para cada unha das 
unidades 

• 3 aulas pequenas para desdobres 
• Aula de Plástica 
• Aula de Música 
• 2 aulas de Informática  
• Aula de Tecnoloxía 

Laboratorios:  

• Ciencias 
• Física 
• Química 
• Inglés 
• Fotografía 
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MEDIDAS DE ATENCION A DIVERSIDADE  
 

O departamento deorientación  dirixese nesta ocasión ós pais  dos alumnos 

desde centro  para explicarlles  dunha manera sinxela en que consisten as medidas de 

Atención a diversidade, a quén van dirixidas e cómo se organizan no centro . 

A ESO organizase en catro cursos distribuidos en dous ciclos : 

� Primeiro Ciclo: 1º e 2º Curso 

� Segundo Ciclo: 3º e 4º Cursos. 

Na ESO os alumnos soamente poden repetir unha vez en : 2º,3º ou 4º de ESO 

(excepcionalmente poderán repetir dúas vez). Pero isto non quere decir que cando un 

alumno suspenda se lle pase de curso sen tomar medidas para solventar a situación. 

Candfo un alumno presenta dificultades de aprendizaxe e o seu rendimento 

académico non se axuste  o esperado estableceránse medidas para poder atendelo. 

Estas medidas son:  

1. REFORZO EDUCATIVO  

Esta  e unha medida ordinaria que consiste en cambiar a metodoloxía, as 

técnicas, os procedementos, en darlle máis tempo para facer as cousas e para alcanzar 

os obxectivos, en deseñar actividades específicas de recuperación.... 

Estas medidas levaranse a cabo na área ou áreas nas que o alumno presente 

dificulatades. 

Consta no expediente académico do alumno como: RE 

Tamén se considera Reforzo Educativo cando en algún curso da ESO se 

estableza, para determinadas áreas, agrupamientos específicos de alumnos (esta é 

unha medida coa que non contamos  actualmente neste instituto). 

Departamento de Orientación do I.E.S. Saturnino Montojo 
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2. ADAPTACIÓNS CURRICULARES  

É unha medida que se realiza cando o Reforzo Educativo non foi efectivo e 

cando o alumno vai quedando moi rezagado respecto os seus compañeiros da clase. 

Serán alumnos que aínda que se esforcen teñen serios problemas para seguir o ritmo 

da clase . 

Neste caso cambiaranse: obxetivos, contidos e criterios de avaliación. 

Esta medida realizaraa o profesor de área na que o alumno presente problemas. 

As adaptacions curriculares requiren unha avaliación psicopedagóxica do 

Departemento de  Orientación e a aprobación da Inspección. 

O alumno que segue unha Adaptación Curricular será avaliado según os 

obxetivos da súa adaptación curricular, pero o criterio para dar o título de Graduado 

de Educación Secundaria será o mesmo que para os seus compañeiros e o referente 

serán os obxectivos de etapa. 

As adaptacions reflíctanse no Expediente Académico do alumno, nos informes 

ós pais e no Libro de Escolaridade. 

3. DIVERSIFICACIÓN  CURRICULAR  

En 3º e 4º da ESO pódense establecer Programas de Diversificación 

Curricular  para alumnos maiores de 16 anos que repetirán na ESO, que tivesen 

dificulatades para acadar os obxectivos xerais que estean en risco de non conseguir o 

título de Graduado en Educación Secundaria a pesares de ter suficiente capacidade 

para conseguilo. 

Estes programas abarcaran:  

� 2º Ciclo da ESO (3º e 4º) 

� Soamente 4º da ESO 
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Nos programas da diversificación cambiarase a estructura das materias, 

estableceranse dous grandes ámbitos: Científico-matemático e linguístico-social, que 

xunto co idioma estranxeiro cursará o alumno no grupo de diversificación (nunca 

maior de 15 alumnos). As outras materias cursaraas cos seus compañeiros do grupo 

ordinario. 

Os alumnos que sigan estes programas serán propostos polo profesorado que 

lles imparta a clase, avaliados polo Departamento de Orientación e tanto alumnos 

como pais aceptarán a súa inclusión no Programa. A proposta definitiva de alumnos 

será aprobada pola Inspección Educativa. 

Os alumnos que seguindo este programa acaden os obxectivos mínimos de 

etapa conseguirán o título de Graduado en Educación Secundaria. 

No instituto temos actualmente funcionando dous programas de Diversificación 

Curricular de dous anos de duración (3º e 4º). 

 

O  PROFESOR  DE  PEDAGOXÍA  TERAPÉUTICA 

No instituto para axudar nestas medida de atención a diversidade contamos 

cunha profesora de apoio (especialista en Pedagoxía Terapéutica) que pertenece ó 

Departamento de Orientación. Esta profesora imparte clases en grupos reducidos a 

alumnos que presentan dificultades en materias instrumentais. Estes alumnos poden 

ser, alumnos que precisan un reforzo educativo e que por condicions da aula 

(excesivo número de alumnos) o profesor da area non os pode atender debidamente; 

ou alumnos con Adaptación Curricular, moi descolgados do grupo que precisan unha 

atención máis individualizada, ou calquera alumno que nun momento dado precise 

axuda nalgunha área concreta . (Haa que ter en conta que soamente contamos cunha 

mestra de Pedagoxía Terapéutica para todo o instituto polo tanto soamente atenderá a 

os alumnos que prioritariamente o necesiten). 
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OUTRAS MEDIDAS 

Outra medida coa que polo de agora non contamos no instituto, son os 

Programas de Garantía Social. Están pensados para alumnos que non acaden o 

título de Graduado en Educación Secundaria, ou abandonen a ESO antes de acabar. 

Serían alumnos maiores de 16 anos (ou que os cumplan no ano en que se matriculen) 

e menores de 21. Estarían destinados a aprendizaxe nalgún campo profesional básico, 

que lles prepara para exercer un traballo profesional, ó mesmo tempo que os prepara 

para a Proba de Acceso os Ciclos de Grao Medio. 

Os alumnos que non acaden o título de Graduado en Educación Secundaria, se 

son maiores de 18 anos (ou os cumplen no ano en que se matriculen) poden 

matricularse en Educación de Adultos para tentar de sacar o título. Este título 

requirese para matricularse nos Ciclos  de Formación Profesional de Grao Medio. 

Outra posibilidade é pasar unha proba de acceso a estes ciclos, co o mesmo requisito 

de idade, agás para aqueles alumnos que teñan cursado con aproveitamento un 

Programa de Garantía Social, que poderán matricularse aínda que non teñan 

cumplido os 18 anos. 
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O  SISTEMA  EDUCATIVO 
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Cuestionario sobre as espectativas do alumnado con respecto á 

nova etapa e ao novo centro 

 

Alumno:  

Data:....................................................... 

Curso escolar:....................................... 

 

Respecto á ESO 
 

• Atráeche a idea de cambiar de colexio? Por que?  

..................................................................................................................................  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
• Asústache, inqueta ou preocupa algo con respecto ao Instituto?  

..................................................................................................................................  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
• Cantos cursos son?......................................................................................... 

 

• Cantas veces se pode repetir? .................................................................... 

 

• Que titulación recibes ao final? 

.................................................................................................................................. 

 

Anexo 2 
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• Para que serve? 

.................................................................................................................................. 

 

• Sen título, que podes facer? 

.................................................................................................................................. 

 

• Que che gustaría facer cando remates a ESO?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

• Que profesión che gustaría ter no futuro?  

.................................................................................................................................. 

 

• Tes algunha pregunta que facerlle ao Departamento de 

Orientación? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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A  MATRICULACIÓN  

 
 
 

OBJECTIVOS 

� Familiarizar ós alumnos cos papeis oficiais 

� Aprender a cubrir os impresos das matrículas. 

� Adquirir a autonomía e responsabilidade necesarias para a vida escolar futura 

como alumno de Instituto. 

 

Actividades 

� Cubrir os papeis da matrícula explicándolles ós rapaces a utilidade dos datos que 

se lles pide neses papeis. 

� Fixarase unha data para a súa matriculación no Instituto facendoa coincidir, se é 

posible, coa festa de despedida do centro. Nese día eles mesmos realizarán a súa 

matriculación no I.E.S Saturnino Montojo. 

Anexo 3 
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Informe individualizado do  alumno/a  que se incorpora á E.S.O.  

Alumno/a:  

Titor/a:  
 

� ¿O alumno ten coñecementos suficientes para poder seguir o ritmo normal das clases en 
Educación Secundaria Obligatoria?

�  SI �  NON
 

� Presentou neste curso dificultade en: 

�  Expresión oral 

�  Comprensión 

�  Ortografía 

�  Razonamento lóxico 

�  Expresión escrita 

�  Vocabulario 

�  Cálculo 

�  Outras: ....................................... 
 
� Pódese calificar o/a alumno/a como: 

�  Extrovertido 

�  Reflexivo  

�  Impulsivo 

�  Motivado polo estudio    

�  Desmotivado 

�  Pasivo  

�  Hiperactivo 

�  Outras cualidades a destacar: 
..................................................................

 
� Recibíu algún tipo de reforzo?........................¿De que tipo?:........... ..............................  

...............................................................................................................................................  

 
� Segue unha ACI?

�  SI �  Non
 
 

Ferrol, a .............de Xunio de 200..... 
 

       A  Xefa do Departamento de Orientación 
 
 
 
 
 
 

Asdo.Esperanza González Pino 

Anexo 4 

Departamento de Orientación 



 

Valoración do Plan da  Finalización  da  Primaria 
      

 

Alumno/a  

Data: .............................................. 

Curso: ............................................ 

 

1. Resalta o máis interesante da información que recibiche, 

cara ao paso ao Instituto :  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

2. Que eliminarías? 

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

Anexo 5 
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3. Que cousas non che quedaron aclaradas? 

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

 

4. Que che gustaría que fixesemos para mellora-la túa 

formación?  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

 

 

 

 

 
 


