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¿QUE É
O DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN?

¿QUEN O FORMAN?

É un servicio que forma parte esencial da
actividade educativa co fin de ao
alumnado, ás familias e ao profesorado.

-A orientadora.

-A profesora de Pedagoxía Terapéutica.

-Os/as corodinadores/as de ciclo.

asesorar

¿QUE SERVICIOS PRESTA?

-Valorar as necesidades educativas do
alumnado e deseñar estratexias de
intervención para favorecer a atención á
diversidade.

-Facilitar a colaboración centro-familia no
proceso educativo dos seus fill@s.

-Colaborar co profesorado na mellora da
calidade educativa.

Acudindo ao centro. Convén concertar hora
previamente, ben por teléfono 981620337 ou
persoalmente.

Atención ás familias por parte da
orientadora:



FAMILIA E ESCOLA:
UNHA FRONTE COMÚN.

Para que a escola e as familias marchen
xuntas:

-As discrepancias familia-escola, de
habelas, deben tratarse polos cauces
axeitados(tit@r).

-As familias farán chegar ao centro as
suxerencias que poidan redundar nunha
mellor convivencia e mellora educativa.

-A familia debe estar aberta á
participación nas distintas actividades no
centro: reunións, festas,
conmemoracións,…

-Cómpre que as familias manteñan unha
presencia periódica no centro, sobre todo
co tit@r, para estar adecuadamente
informado sobre a evolución do seu fill@.

FAMILIA E ESCOLA:
COMPLEMÉNTANSE.

A escola e o que sucede nela non serán de
interese para o nen@.

As actitudes da familia cara a aescola son
captadas polo nen@ e traducidas no seu
comportamento:

-Se a escola non é importante para a
familia…

Se o profesorado e o seu traballo non son
valorados como algo necesario e
importante…

-Se ás normas do colexio non se lles da a
consideración necesaria nin unha
continuidade na casa…

-

FAMILIA E ESCOLA:
COLABORACIÓN.

¡ TRABALLEMOS XUNTOS!

Só deste xeito @ alumn@ non verá a
escola como algo totalmente alleo a súa
familia e notará a continuidade e
coherencia entre a educación na casa e no
colexio.


