
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quen somos? 

 
O Departamento de Orientación é un servizo de atención, e acompañamento ao 

alumnado. E,  de asesoramento e colaboración co profesorado e ás familias, da  comunidade 
educativa.     Está composto  por: 

 A  Xefa do Departamento de Orientación: Coordina e xestiona todo o relacionado co 
Departamento.  

 As  especialistas en Audición e Linguaxe: Potencia as habilidades comunicativo-
lingüísticas e intervén nos problemas da Linguaxe e comunicación do alumnado que o 
precise. 

 As  especialistas en Pedagoxía Terapéutica: Traballan co alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoio Educativo, que precisen desta medida extraordinaria. 

 Coordinadores de nivel. Responsables de comunicar aos resto de docentes do nivel a 
información do Departamento, tras as reunións ás que son convocados. Así como 
trasladar a éste as súas inquedanzas, propostas,…. 

 TRABALLANDO EN COORDINACIÓN CON Titorías dos diferentes grupos, e especialistas. 



 
 

Cales  son  as  nosas  principais   funcións? 

 Valorar as necesidades educativas do alumnado , e deseñar, desenvolver e avaliar programas 
específicos de intervención. 

 Establecer medidas ordinarias e extraordinarias de atención ao alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoio Educativo 

 Valorar en realizar os correspondentes Informes Psicopedagóxicos 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades e problemas 
de aprendizaxe. 

 Ofrecer soporte técnico ao profesorado. 

 Favorecer á adaptación aos cambios de curso e de etapa educativa. ( Prestarase especial 
atención a 1º e  6º de Primaria) 

 Colaborar no establecemento de medidas para fomentar a CONVIVENCIA no centro. 

 Participar na elaboración, seguemento e avaliación do Proxecto Educativo do centro. 

 Elaborar, as propostas do  Plan de Orientación académica e profesional,, e do Plan de Acción 
Titorial dos centros, incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo 

 Orientar e asesorar ás familias en relación ao desenvolvemento persoal e educativo do seu 
fillo-a. 

 Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo dos seus 
fillos, especialmente no relativo á motivación, a construcción do autoconcepto e da autoestima e no 
proceso de toma de decisións 

 Manter a relación e coordinación necesaria con servizos externos ao colexio ( gabinetes 
psicopedagóxicos, servizos médicos , Equipo de Orientación Específico….) 

  HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: 

                ( Sempre con cita previa) 

- Luns - Mércores-Venres .  9:30 h- 10:30 h 

- Xoves. 13:00h-14:00 h 

- Martes tarde . 16:00 h. -17:00 h 


