
PLAN DE ORIENTACIÓN

CEIP “ M A N UEL RO DRÍGUEZ SI N DE”

1.INTRODUCIÓN



2.XUSTIFICACIÓN BASEADA NA CONTORNA
2.1 O CEIP “MANUEL RODRÍGUEZ SINDE”
2.1.1 INFRAESTRUTURAS
2.1.2 SERVIZOS QUE OFRECE
2.1.3 PROFESORADO

2.2 COLEXIOS COMPARTIDOS
2.3 DESCRICIÓN DA ZONA ATENDIDA

2.4 NECESIDADES-POSIBILIDADES DE ORIENTACIÓN

3.OBXECTIVOS
3.1 XERAIS
3.2 ESPECÍFICOS
•Con relación aos alumnos/as
•Con relación ás familias
•Con relación ao profesorado
•Con relación a outras institucións

4. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN

5. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN
5.1 O PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
5.2 O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

6. CRITERIOS E FORMAS DE AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN
6.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
6.2 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DO PO

7. APROBACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN

1.INTRODUCIÓN
Na actualidade,  debemos destacar  a  capacidade do sistema educativo para
actuar  como  elemento  compensador  das  desigualdades  tanto  sociais  como
persoais  e  tamén  debemos  salientar  a  súa  flexibilidade  para  adaptarse  ás
particularidades individuais.
Para isto é fundamental a orientación educativa, como algo inherente a propia
educación, tratando de contribuír á formación integral das alumnas e alumnos,
á implicación e ao asesoramento das nais  e pais  e  do resto de axentes da
comunidade educativa.
Por todo isto, a lexislación educativa actual concédelle a función orientadora
unha especial relevancia, xa que a considera un elemento fundamental e básico
do sistema educativo, e que ten unha importante incidencia na calidade dos



procesos que nel teñen lugar.
•A  orientación  educativa  e  profesional  dos  alumnos/as  debe  ser  un  dos
principios que inspira a actividade educativa como medio necesario para o logro
dunha  formación  personalizada  que  propicie  unha  formación  integral  en
coñecementos,destrezas e valores.
•A  orientación  educativa  e  profesional  é  un  dos  factores  que  favorecen  a
calidade  do  ensino,  aos  que  os  poderes  públicos  prestarán  unha  atención
prioritaria.
•A orientación educativa, académica e profesional do alumnado, como función
do profesorado, en colaboración, no seu caso, cos servizo ou departamentos
especializados.
•O dereito básico do alumnado de recibir orientación educativa e profesional e o
dos pais e nais a ser escoitados naquelas decisións que afecten a orientación
académica e profesional das súas fillas e fillos.
Neste senso, queremos para o noso centro un tipo de orientación que repercuta
sobre  a  comunidade  educativa  no  seu  conxunto  (alumnado,  familias  e
profesorado), que atenda aos problemas e dificultades de aprendizaxe e preste
apoio e asesoramento, contribuíndo a impulsar a acción escolar, as relacións
entre os seus elementos e coa contorna, cooperando para lograr unha mellora
dos procesos que nela se desenvolven.
A  orientación  é  un  deber  compartido  por  todos  os  mestres  e  mestras  que
traballamos no centro, cada un coas súas diferentes responsabilidades, e debe
estar  planificada  axeitadamente,  partindo  dun  análise  da  realidade,
programando  actuacións  concretas,  deseñando  estratexias  específicas  e
organizando tanto os espazos coma os tempos nos que se levará a cabo o
anteriormente planificado. Dita previsión debe levar aparellada unha avaliación
e seguimento, para ver se se van satisfacendo os obxectivos, e se é preciso, as
propostas de mellora.  
O Plan de Orientación é o instrumento vertebrador das actuacións relacionadas
coa  orientación  e  a  acción  titorial.  Esta  planificación  non  pode  facerse  de
maneira  illada,  é  parte  da  organización  pedagóxico-educativa  do  centro  e,
consecuentemente debe incardinarse coa actividade e estrutura xeral deste.
O  Plan  de  Orientación  é  un  epígrafe  propio  do  PE,  como  documento  que
planifica a estrutura e acción orientadora dos equipos docentes e do centro
educativo no seu conxunto, con especial énfase na atención á diversidade, na
orientación persoal e académica e na acción titorial, sendo o DO o responsable
de elaborar a proposta do mesmo de acordo cos criterios fixados polo claustro
de profesores e as directrices establecidas pola CCP.
O noso PO, estrutúrase en varios bloques:
•Descrición da contorna na que se desenvolve o proceso orientador.
•Obxectivos da orientación para o conxunto do sistema.
•Accións de orientación prioritarias.
•Estratexias de intervención.
•Criterios e formas de avaliación do PO.
•Aprobación do PO.

Dentro das estratexias de intervención figuran o Plan Xeral de Atención á
Diversidade e o Plan de Acción Titorial.  

2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NA CONTORNA
O presente Plan de Orientación pretende ser un documento real e dinámico,
polo que teremos que planificar atendendo a unha realidade con características



singulares. Así, para programar a nosa acción de xeito eficaz, debemos coñecer
as  peculiaridades  da  contorna:  características  do  alumnado,  profesorado  e
familias,  organización  do  centro  educativo,  medios  materiais,  recursos
humanos, etc.
A continuación presentamos algúns destes datos, que debemos ter presentes:

2.1 O CEIP “Manuel Rodríguez Sinde”
2.1.1 Infraestruturas
O CEIP “Manuel Rodríguez Sinde” conta cos seguintes espazos:

Planta Baixa:
◦Sala do profesorado de EP
◦Sala de material
◦Secretaría
◦Despacho de Dirección
◦Despacho de orientación
◦Local ANPA
◦Sala de caldeiras
◦Cadro eléctrico
◦Aseo profesorado
◦Aseo nenas
◦Aseo minusválidos
◦Aseo nenos
◦Vestiario
◦Aula psicomotricidade
◦Aula 11
◦Aula 12
◦Aula 13
◦Comedor

Primeiro Andar:
•Aula de música
•Aseo nenas
•Aseo nenos
•Aula de PT
•Aula de AL
•Biblioteca
•Aula inglés
•Aula de usos múltiples
•Aula 20
•Aula 21
•Aula 22
•Aula 23
•Aula 24
•Aula 25

 Soto:
•Vestiario nenos
•Vestiario nenas
•Vestiario monitor
•Almacén



•Almacén material deportivo
•Cuarto de máquinas
•Cuarto limpeza
•Cuarto basura
•Ximnasio

2.1.2 Servizos que ofrece:
•Educación Infantil:
- Unha aula de alumnas e alumnos de 3 anos
- Unha aula de alumnas e alumnos de 4 anos
- Unha aula de alumnas e alumnos de 5 anos
•Educación Primaria:
- Unha aula de alumnas e alumnos de 1º de educación primaria
- Unha aula de alumnas e alumnos de 2º de educación primaria
- Unha aula de alumnas e alumnos de 3º de educación primaria
- Unha aula de alumnas e alumnos de 4º de educación primaria
- Unha aula de alumnas e alumnos de 5º de educación primaria
- Unha aula de alumnas e alumnos de 6º de educación primaria

2.1.3 Profesorado:
▪3 profesoras de EI
▪1 profesora de apoio a EI
▪6 profesoras/es de EP
▪1 profesor de música
▪1 profesor de EF
▪1 profesora de lingua inglesa
▪1 profesora de PT
▪1 profesora de AL compartida co CEIP As Solanas
▪1 profesora de relixión compartida co CEIP As Solanas
▪1 orientadora compartida co CEIP As Solanas

2.2 Colexios compartidos
O CEIP “As Solanas-Nicolás Gutierrez Campo” e o CEIP Manuel Rodríguez Sinde
teñen un Departamento de Orientación compartido ao ser ambos colexios que
non teñen o número suficiente de unidades para contar cun posto de traballo
catalogado con horario completo.
A  orientadora  exerce  a  xefatura  do  departamento  de  cada  un  dos  centros
realizando  o  seu  traballo  neles  cun  reparto  do  horario,  recursos,  etc,
proporcional ao número de unidades e organizando o seu traballo para prestar a
debida atención a cada un dos centros asignados.

2.3 Descrición da zona atendida
O CEIP Manuel Rodríguez Sinde sitúase na vila da Guarda, no seu casco urbano.
Polo que respecta a actividade económica, no sector primario destaca a pesca
tanto continental, arredor do río Miño, como marítima. Na actualidade a frota
pesqueira guardesa, unha das máis modernas está adicada á pesca do peixe
espada nos caladeiros máis diversos do mundo.
No sector  secundario  hai  pequenas industrias  e  hai  moitos  traballadores  do
concello  que  se  desprazan  diariamente  a  Vigo  e  ao  Porriño  a  traballar  en
grandes industrias.
No  sector  terciario  localízanse  a  hostalería,  os  servizos  administrativos,
entidades financeiras, actividades profesionais...



2.4 Necesidades-posibilidades da orientación
Tendo en conta os datos aportados, vemos que é precisa unha orientación que
teña  en  conta  unha  intervención  sobre  todos  os  ámbitos  da  comunidade
educativa: alumnado, profesorado e familias, no marco das actuacións que se
establecen dende a propia Administración educativa.
Partindo  desta base,  e  coa intención de  ser  realistas,  eficaces e  funcionais,
formularemos os obxectivos do presente Plan de Orientación, que se explicitan
no seguinte apartado.

3. OBXECTIVOS
Aínda que o Plan de Orientación é un documento aberto que se transforma e
evoluciona ao mesmo ritmo que a escola e a comunidade educativa, nace coa
intención de ofrecer un marco estable que guíe a acción orientadora do centro.
De aí que os obxectivos formulados delimitarán unha proposta de traballo a
medio-longo  prazo,  esta  proposta  irase   enriquecendo  todos  os  anos  coas
distintas aportacións, pero sen perder a súa función de eixo vertebrador que a
labor orientadora precisa.
Debemos ter en conta:
•O papel relevante que outorga á función orientadora no sistema educativo a
Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación,como a Lei Orgánica 8/2013,
do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
•As funcións e os ámbitos de actuación do Departamento de Orientación e da
xefatura do departamento que se regulan no Decreto 120/1998, do 23 de abril,
polo que regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma
de Galicia. (DOG 27/04/98). Corrección de erros, (DOG 14/05/1998) e a Orde do
24 de xullo de 1998 pola que  se establece a organización e funcionamento da
orientación  educativa  e  profesional  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia
regulada polo Decreto 120/1998. (DOG 31/07/98).
•A  análise  das  necesidade,  características  e  recursos  da  realidade  do  noso
centro e a súa contorna.
•Os valores, obxectivos e prioridades de actuación e as decisións e opcións da
comunidade educativa referidas ao ámbito pedagóxico, académico e educativo
concretados no PE.
•Os criterios fixados polo claustro de profesores e as directrices da CCP.

3.1.Xerais
1.Participar  na  elaboración,  seguimento  e  avaliación  do  PE  e  demais
documentos do centro,  incidindo nos criterios organizativos,  metodolóxicos e
curriculares de carácter inclusivo para a atención á diversidade do conxunto do
alumnado  e  asesorando  nas  decisións  relativas  á  potenciación  das  áreas
instrumentais, avaliación, recuperación, criterios de promoción, etc.
2.Participar  no  deseño  e  desenvolvemento  de  medidas  de  atención  á
diversidade que optimicen a atención educativa proporcionada ao alumnado.
3.Contribuír á identificación e detección temperá das dificultades ou problemas
de desenvolvemento e aprendizaxe e potenciar a posta en marcha de medidas
e accións de carácter preventivo.
4.Apoiar  a  convivencia  no  centro  coa  implicación  de  toda  a  comunidade
educativa.
5.Promover  a  comunicación,  colaboración  e  coordinación  coas  familias,
potenciando a súa implicación no proceso educativo dos seus fillos/as e na vida



do centro.
6.Establecer  canles  de  comunicación  e  coordinar  actuacións  cos  diferentes
servizos e institucións.
7.Facilitarlle á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios
para favorecer o desenvolvemento persoal, social e cognitivo dos alumnos e
alumnas e axudarlles a  enfrontar  axeitadamente  os  momentos escolares  de
maior dificultade ou decisivos.
8.Asesorar e apoiar ao conxunto da comunidade educativa e aos órganos de
goberno do colexio en particular, para impulsar ao desenvolvemento do centro
educativo en todos os ámbitos.
9.Proporcionar apoio psicopedagóxico ao alumnado e deseñar, desenvolver e
avaliar programas específicos de intervención.

3.2. Específicos
•Con relación aos alumnos e alumnas:  
Desenvolvemento persoal e social:
1.Favorecer  e  orientar  a  adaptación  do  alumnado  á  contorna  escolar  e  a
integración no grupo-clase.
2.Axudar a tomar conciencia dos propios sentimentos e emocións, favorecendo
un desenvolvemento emocional axeitado que facilite a integración dos alumnos/
as no grupo.
3.Facilitar a inclusión educativa e a integración escolar e social do alumnado
con necesidade específica de apoio educativo.
4.Contribuír a desenvolver no alumnado un axeitado coñecemento e valoración
de si mesmo, facilitando a progresiva toma de conciencia sobre as súas propias
capacidades, posibilidades e intereses.

Atención á diversidade e apoio aos procesos de ensino aprendizaxe
1.Asesorar no desenvolvemento de estratexias e elaboración de instrumentos
para o coñecemento de características persoais, familiares, sociais e escolares
dos alumnos e alumnas.
2.Contribuír a mellorar a atención educativa proporcionada ao alumnado con
NEAE.
3.Realizar unha exploración psicopedagóxica coa totalidade do alumnado que
se precise.
4.Promover a busca de estratexias que favorezan a adquisición de aprendizaxes
instrumentais, competencias básicas, estratexias de aprendizaxe e técnicas de
traballo intelectual.
5.Asesorar  na  posta  en  marcha,  seguimento  e  avaliación  de  adaptacións
curriculares,  medidas de reforzo educativo e calquera actuación destinada á
mellora de aprendizaxe.

Orientación académica
1.Potenciar a adquisición de competencias relevantes no ámbito educativo tales
como a responsabilidade, a toma de decisións, o traballo en equipo.

Convivencia
1.Contribuír  á  socialización  do  alumnado  promovendo  unha  formación  en
valores en consonancia coa realidade social  e comprometida cunha serie de
principios  como  a  cooperación  a  convivencia  o  respecto,...,empregando  o
diálogo como ferramenta fundamental para a resolución de conflitos.
2.Impulsar actividades destinadas a adquirir as habilidades sociais necesarias



para relacionarse, expresar os propios sentimentos e ideas.
Transición e coordinación entre etapas educativas

1.Orientar axeitadamente o proceso de acollida do alumnado de novo ingreso,
con especial énfase no inicio da EI e co alumnado inmigrante.
2.Apoiar o proceso de transición entre etapas educativas, poñendo en marcha
as medidas necesarias para facilitar dito proceso.

•Con relación ás fa milias:  
1.Asesorar  ás  familias  para  enfrontar  as  dificultades  que  se  presenten  na
educación dos seus fillos e fillas.
2.Orientar ás familias sobre os servizos que lles proporcionan a asistencia e o
apoio  que  poidan  precisar  por  atoparse  en  situación  de  desvantaxe
socioeducativa.
3.Asesorar e colaborar na procura de axudas e asistencia para alumnado con
NEAE.
4.Fomentar a participación, colaboración e formación das familias a través de
charlas, coloquios, conferencias, etc, que lles poidan proporcionar información
para a mellor educación das súas fillas e fillos.

•Con relación ao profesorado:  
1.Asesorar na elaboración dos documentos do centro.
2.Proporcionar información acerca da normativa de desenvolvemento da LOEe
da LOMCE e da relacionada co proceso educativo, a institución escolar e, en
xeral, co seu ámbito de traballo.
3.Apoiar e asesorar no desenvolvemento da acción educativa e das actuacións
que forman parte do desempeño da función docente: programación, avaliación,
etc.
4.Acadar  a  colaboración  do  profesorado  nos  procesos  de  avaliación
psicopedagóxica e na organización da atención a diversidade do alumnado.
5.Asesorar no deseño, posta en marcha e avaliación dos distintos programas
que se elaboren.
6.Promover a coordinación, o traballo compartido e a innovación educativa.
7.Asesorar  na  elaboración,  desenvolvemento  e  avaliación  das  medidas  de
atención á diversidade.
8.Colaborar no deseño dos documentos que forman parte do expediente do
alumno/a: informe fin de etapa, etc.

•Con relación a outras institucións e órganos externos  
1.Colaborar  cos  servizos  de  orientación:  Equipo  de  orientación  específico,
Departamento de Orientación do IES e Departamentos de Orientación doutros
centros de EP.
2.Coordinar  actuacións  cos  servizos  e  axentes  externos:  servizos  sociais,
concello, etc, aproveitando os recursos socioeducativos que nos poidan ofrecer.

4. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
A  determinación das liñas prioritarias de actuación e o primeiro e necesario
paso para unha planificación realmente efectiva.
En concordancia coas finalidades da orientación establecidas na normativa e
tras  a  análise  da  nosa  realidade,  fixamos  os  obxectivos,  tanto  xerais  como
específicos, que van guiar a acción orientadora no noso centro.
Chegados a este punto e preciso analizar a 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,  que  define  as  liñas  prioritarias  de  actuación  que  deben  ser  tamén
referente  da  nosa  acción  orientadora,  no  senso  de  establecer  ámbitos  de
actuación preferente dentro das accións que o centro ten determinadas.
Estas actuacións preferentes sumadas ás características e necesidades do noso
centro, son os criterios que guían o establecemento das accións prioritarias.

Podemos subliñar:
1.Asesorar e colaborar na elaboración e revisión dos documentos que integran
o Proxecto Educativo.
2.Asesorar e colaborar no desenvolvemento das accións titoriais e das medidas
contempladas no PAT.
3.Deseñar actuacións que teñan como obxectivo a promoción da convivencia e
a resolución pacífica de conflitos.
4.Artellar propostas para mellorar as canles de coordinación co orientador/a do
centro  de  secundaria  e  facilitar  o  tránsito  do  alumnado  entre  estas  etapas
educativas.
5.Realizar a avaliación psicopedagóxica de todo o alumnado que o precise.
6.Manter actualizado o PO concretando no PAADO as actuacións previstas para
o curso.

5. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN
O  sistema  escolar  debe  funcionar  coma  un  todo  polo  que  é  precisa  a
organización e colaboración de todos os seus membros para dar unha resposta
o máis eficaz posible ás necesidades da comunidade educativa.
Para que isto sexa posible e poidan acadarse os obxectivos plantexados son
precisas unhas estratexias de intervención, que complementan ás establecidas
nos diversos subplans:
•É fundamental a relación de asesoramento, coordinación, colaboración e apoio
co equipo directivo.
•A importancia da participación activa dos mestres e mestras para desenvolver
as accións planificadas no Departamento.
•A importancia dos coordinadores/as, que contribúen a unha acción común máis
eficaz.
•As especialistas en PT e AL, co seu vital traballo tanto na atención ao alumnado
con NEAE como na coordinación das accións, na sensibilización, etc.
•O  establecemento  dunha  relación  titorial  permanente  co  alumnado  e  coas
familias.
Como  xa  sinalamos  na  introdución  deste  documento,  son  estratexias  de
intervención o Plan Xeral de Atención á Diversidade e o Plan de Acción Titorial.

5.1 O Plan Xeral de Atención á Diversidade
Dar resposta a diversidade implica que a escola se adapte ás necesidades de
todos os alumnos e alumnas, facendo os axustes e adaptacións precisas en
todos os elementos do proceso educativo.
Así as decisións que se toman na escola tratan de dar resposta á totalidade do
alumnado, asumindo o tratamento da diversidade e establecendo estratexias e
medios  educativos que permitan o seu óptimo desenvolvemento, adaptando
para iso os  elementos  do currículo  e  dotándoo dos servizos  necesarios  que



deben articularse mediante o Plan Xeral de Atención á Diversidade.

5.2 A Acción Titorial. O PAT
A  acción  titorial  debe  ser  unha  tarefa  na  que  se  implique  todo  o  centro,
planificada  e  consensuada  polos  membros  da  comunidade  educativa.
Deberíamos  ter  en  conta  que,  aínda  sendo  función  do  Departamento  de
Orientación a elaboración de propostas de acción titorial, compre subliñar que a
súa concreción e implementación  debe ser responsabilidade da totalidade do
profesorado, especialmente dos titores e titoras.
Dada a importancia destas actuacións é preciso estructuralas arredor dun plan,
o PAT.

6. CRITERIOS E FORMAS DE AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN  
A avaliación constitúe un elemento fundamental para a mellora e a evolución
de  calquera  actividade.  A  reflexión  común  sobre  a  posta  en  práctica  das
actividades levadas a cabo é o único camiño para descubrir os erros e iniciar o
proceso de cambio.
Polo  que  respecta  o  Plan  de  Orientación  é  preciso  avaliar  tanto  o  seu
desenvolvemento coma o do Plan Anual de Actividades do Departamento de
Orientación  (PAADO).  Para  isto  é  preciso  fixar  tanto  uns  criterios  xerais  de
avaliación  como  os  procedementos  e  instrumentos  para  levar  a  cabo  dito
proceso.

6.1 Criterios de avaliación
Os criterios que nos van a permitir realizar a avaliación do Plan de Orientación
están relacionados cos obxectivos que nel se plantexan e están definidos por:
- A resposta ás demandas da comunidade educativa
- A resposta á diversidade
- A realización das actuacións previstas
- O grao de adecuación ás necesidades do colexio
- A relación cos axentes externos
- A resposta e satisfacción das necesidades de orientación do centro e das
familias.
- O apoio ao alumnado para contribuír ao seu desenvolvemento integral
- A promoción da convivencia
6.2 Procedementos e instrumentos de avaliación do plan

a) Reunións de coordinación
b) Cuestionarios
c) Análise dos resultados escolares e das probas externas
d) Entrevistas
e) Memorias finais
f) Análise de documentos

Isto proporcionaranos información sobre:
•O desenvolvemento de accións prioritarias
•O que estaba previsto e non se levou a cabo
•As modificacións introducidas
•As reunións celebradas
•Participación nas reunións do DO
•O número de demandas recibidas e atendidas
•Os documentos elaborados
•O desenvolvemento do PAADO



7. APROBACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN
Este plan conta coa aprobación do claustro e do consello escolar do centro.

 


