
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ADAPTACIÓN DO PLAN DE 
ORIENTACIÓN PARA O TERCEIRO 
TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020 

 

CENTRO: CEP CARLOS CASARES 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
DATA: 12 DE MAIO DE 2020 



Tendo en conta o recollido  na Instrución do 27 de abril de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia, establécese que os   Departamentos de Orientación continuarán 

co desenvolvemento das actuacións, medidas e programas para a 

atención á diversidade establecidas no Plan Xeral de Atención á 

Diversidade do seu centro, adaptándoas á situación de confinamento de 

alumnado e profesorado, e asesorando os diferentes membros da 

comunidade educativa, preferentemente, para o coidado do seu benestar 

emocional. 

Por este motivo ao longo deste terceiro trimestre dende o Departamento 

de Orientación estableceremos unha serie de estratexias para favorecer o 

desenvolvemento emocional tanto dos nenos e nenas, como das familias e 

dos propios mestres cando a situación o requira, así como o 

establecemento de medidas e técnicas para seguir co reforzo educativo e 

apoio daqueles nenos e nenas en seguimento polo Departamento de 

Orientación, xa sexa por parte da orientadora como polos especialistas de 

Audición e linguaxe e de Pedagoxía terapéutica. 

Para o tratamento e desenvolvemento emocional  daquelas familias que o 

requiran empregarei como ferramentas, o correo electrónico, no cal as 

familias se poden poñer en contacto comigo,  por teléfono a través de 

chamadas e de vídeochamadas e por videoconferencias. 

Ademais do tratamento e desenvolvemento emocional tanto dos nenos e 

nenas, familias e compañeiros e compañeiras que o precisen, levarei a 

cabo reunións co resto do Departamento de Orientación para programar , 



organizar e decidir acerca de cuestións e aspectos que favorezan o 

seguimento e tratamento dos nenos e nenas con dificultades que estaban 

sendo atendidos e atendidas polo Departamento de Orientación, ou os 

que vaian  xurdindo  ao longo deste trimestre, modificando ditas 

estratexias sempre que sexa necesario en favor da evolución dos e das  

nenos e nenas. Estas reunións vanse levar a cabo a través de 

videoconferencias así como proporcionar asesoramento en tódolos 

aspectos relacionados co Departamento de Orientación, aos membros do 

DO e mestres e mestras que o requiran. 

Dende o Departamento de Orientación levarase a cabo un asesoramento 

tanto as titoras e especialistas para a modificación neste terceiro trimestre 

das ACS dun alumno e unha alumna do noso centro. 

Dado que a miña labor como xefa do Departamento de Orientación, 

debido a este estado de confinamento, vaise ver moi limitada nas miñas 

tarefas, dende o inicio deste 3º trimestre levarei a cabo ademais do 

exposto con anterioridade, a función de cotitora  da aula máis numerosa 

do noso centro ,3º de EP,concretamente dos nenos e nenas que presenta 

unha maior dificultade nas diferentes áreas curriculares (8 alumnos/as), os 

cales seguen a mesma programación que os demais nenos e nenas da súa 

aula. Dita programación de tarefas é proposta pola titora da aula  

contando co meu asesoramento e material facilitado das diferentes 

materias. Estas tarefas serán colgadas na páxina web do colexio, onde as 

familias poden acceder a elas, imprimir ou copiar as tarefas propostas por 

semana e distribuídas por días para facilitarlle a súa organización. 

En relación a esta función, fundamentalmente encargareime do 

seguimento das dificultades dos nenos e nenas aos que corrixo  así como 



asesoramento as familias de cara a favorecer o traballo e o estado de 

ánimo dos seus fillos e fillas. O contacto con eles realizarémolo a través do 

correo electrónico, onde eles e elas enviarán as súas tarefas , 

corrixirémosllas e devolvémosllas a través do correo electrónico. Ademais  

as familias tamén se poden poñer en contacto con nós por teléfono ou 

videoconferencia. 

Ademais das tarefas diarias, colaborarei coa titora en tarefas xa propostas 

para levar a cabo dende o inicio do curso escolar para este trimestre, 

como é o Concurso  Matemático e a elaboración de documentos, xunto 

cos nenos e nenas, para a revista do centro. 

Outras das tarefas a desenvolver para este trimestre son: 

- A elaboración dos informes de final de etapa dos alumnos e 

alumnas matriculadas en 6º de EP para o IES, así como as posibles 

exencións de francés xunto coa titora e mestres e mestras que 

imparten nesta aula. 

-  A previsión de alumnos e alumnas con NEAE  para o curso escolar 

2020-2021 sempre en consenso cos/coas titores/as e especialistas. 

- A recollida de información acerca daquel alumnado que sexa 

obxecto dunha futura intervención por parte do DO do centro de 

cara ao próximo curso escolar. 

- Así como toda a documentación a cubrir a final deste terceiro 

trimestre como memorias, informes, DRDADI. 

 


