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1.INTRODUCIÓN.

De conformidade co establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que 

se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia

(DOG, 27/04/98) e na 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 Decreto120/1998 (DOG, 31/07/98), en relación á 

organización e funcionamento do departamento de orientación, establécense varios 

niveis de concreción na determinación das accións do departamento:

Os ámbitos de actuación establecidos nas funcións do departamento e que se 

explicitan na referida normativa.

As instrucións da Administración Educativa que se concretan ata finalizar o período de 

implantación da LOMCE, agás novidades significativas, na Circular 10/2010 das 

Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e

Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e 

establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional 

das ensinanzas escolares de Galicia. 

O Plan de Orientación do noso centro co correspondente Plan anual de actividades do 

Departamento de Orientación.

A elaboración do PAADO ven recollida na Orde do 24 de xullo de 1998, que no seu 

artigo 11º .b) determina que é función da xefatura do departamento de orientación 

“responsabilizarse da redacción do plan anual de actividades do departamento, velar 

polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso”.

Neste PAADO establécense as actuacións a desenvolver polo Departamento e a 

pertinente temporalización. Inclúe tamén o horario da orientadora e a avaliación do 

propio Plan.
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2.ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

Este ano, o departamento de Orientación contará coas seguintes integrantes: 

- Xefa do Departamento: Susana Espinar Moure

- Profesora de Pedagoxía Terapéutica: Rosa Mª Ojea Rodríguez

- Profesor de Audición e Linguaxe: Sandra Álvarez Riesgo

- Coordinadoras de Ciclo: 

1º Ciclo: María Judit Rodríguez Verísimo

2º Ciclo: Susana Cobas González

3º Ciclo: Mª Cristina Rodríguez Abalde

En relación ás reunións do Departamento de Orientación para este curso escolar, 

establécese se levarán a cabo os segundos martes de cada mes con todos os 

membros do Departamento. Os xoves na 5ª sesión terán unha reunión de 

coordinación as mestras de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe coa 

Orientadora. A periodicidade destas reunións poderá ser modificada en función das 

necesidades do centro e dos requirimentos do propio Departamento. 

3.ACTUACIÓNS E TEMPORALIZACIÓN.

ACTUACIÓNS RESPONSABLE/S DESTINATARIAS TEMPORAL

Constitución do DO Orientadora Membros do DO Setembro

Asesoramento á Comunidade
Educativa nos procesos de 
identificación das 
necesidades educativas do 
alumnado, na súa valoración 
e nas medidas educativas a 

Orientadora. Comunidade 
educativa.

Todo o 
curso.
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adoptar.

Colaboración na elaboración 
implementación e memoria 
dos proxectos dos Contratos 
programa

 IGUALA-T

CONVIVE-T

INCLÚE.T

EMOCIONA-T

Equipo directivo

Orientadora.

Profesorado 
implicado

Comunidade 
educativa.

Todo o 
curso.

Colaboración na elaboración 
do Plan de Mellora, no 
proxecto, na memoria, na 
implementación e 
coordinación do Plan 
Recupera-T : ARCO

Equipo directivo

Departamento de 
Orientación

Profesorado 
implicado

Alumnado de 4º e 
5º

1º Trimestre

Colaboración na elaboración 
do Plan de Mellora, no 
proxecto, na memoria, na 
implementación e 
coordinación do Plan 
Recupera-T : PROA +

Equipo directivo

Departamento de 
Orientación

Profesorado 
implicado

Alumnado de 6º Todo o 
curso

Proposta de adquisición de 
material do Departamento

Orientadora. Dirección. Todo o 
curso.

Proposta de organización dos
apoios do profesorado de AL 
e PT.

Orientadora 
eprofesorado de AL 
e PT.

Titoras do ANEAE. 1ª quincena 
de 
setembro.

Redacción da proposta 
definitiva dos servizos de 
apoio; Elaboración de 
horarios.

Orientadora e

profesorado de AL e
PT.

Xefatura 

de estudios.

(Dirección)

2ª quincena 
de 
setembro.

ACTUACIÓNS RESPONSABLE/S DESTINATARIOS TEMPOR.
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Elaboración dos Plans de 
Intervención para alumnado 
con necesidades educativas 
especiais.

Orientadora, 
profesorado de PT e
AL e titor/a 

Alumnado con 
necesidade 
específica de 
apoio educativo

Setembro/
outubro

Tramitación das becas para 
alumnado con necesidade 
específica de apoio 
educativo.

Orientadora Familias alumnado
con neae.

Setembro

Revisión e actualización do 
Plan de Orientación, e do 
Plan de atención a 
diversidade

Orientadora Departamento de 
Orientación, 
Claustro de 
Profesores e 
Consello Escolar

Setembro/
outubro

Elaboración e aprobación do 
Plan Anual de Actividades do
Departamento de Orientación
e a concreción anual do Plan 
xeral de atención á 
diversidade

Orientadora. Departamento de 
Orientación, 
Claustro de 
Profesores e 
Consello Escolar

Setembro/

Outubro.

Cumprimentación do 
cuestionario drdadi

Orientadora Servizos Centrais 
da CEOU

Xuño

Reunións de coordinación 
cos profesores especialistas 
en Pedagoxía Terapéutica e 
en Audición e Linguaxe.

Orientadora Profesorado de PT
e AL

Xoves, última 
sesión

Reunións de coordinación no 
IES 

Orientadora do IES Orientadoras Ao longo do 
curso.

Realización das avaliacións 
psicopedagóxicas 
demandadas, e dos 
correspondentes informes.

Orientadora. Demandantes, 
equipos docentes, 
propio alumnado e
familias.

De outubro 
a maio.

Asesoramento na realización 
e seguimento das AC

Orientadora. Equipos docentes,
profesorado de 
apoio, xefatura de 

Todo o 
curso.
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estudos.

Colaboración na elaboración 
dos protocolos de avaliación 
inicial  

Orientadora Titores/as 
implicados/as 

Setembro e 
1ª quincena 
de outubro

Valoración do novo alumnado
e seguimento do alumnado 
doutros anos, toma de 
decisións

Departamento de 
Orientación.

Equipos docente , 
propio alumnado e
familias

Outubro.

ACTUACIÓNS RESPONSABLE/S DESTINATARIas TEMPORAL

Programa de mediación entre
iguais

Orientadora Alumnado de 1º e 
2º

Novembro-
decembro

Reunións do Departamento. Orientadora. Membros do DO Segundos 
martes de 
cada mes

Realizar unha exploración 
psicopedagóxica coa 
totalidade do alumnado de 3º
e 6º de Ed. Primaria.

BADYG

Orientadora. Alumnado de 3º.e 
6º

2º-3º 
trimestre 

Informar da exploración 
psicopedagóxica realizada ao
alumnado de 3º e 6º de Ed. 
primaria.

Orientadora. Profesorado titor, 
alumnado e 
familias.

3º trimestre

Asistir ás sesións de 
avaliación.

Orientadora. Equipos docentes. Decembro, 
marzo e 
xuño.

Elaboración e 
desenvolvemento de diversos
programas (como por 
exemplo o de prevención 
contra o acoso escolar, de 
habilidades sociais, de 
técnicas de estudo,…) en 

Departamento de 
Orientación

Claustro de 
profesores e 
Consello Escolar

Ao longo do 
curso
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función das necesidades do 
centro. 

Asesoramento e 
presentación de distintos 
recursos educativos, 
materiais, didácticos, 
programas ou metodoloxías 
(ortografía, cálculo...)

Orientadora Profesorado Ao longo do 
curso

ACTUACIÓNS RESPONSABLE/S DESTINATARIAS TEMPOR.

Deseño e posta en práctica 
do Programa de Preparación 
para a ESO

Orientadora do IES 
e do centro. 

Alumnado e 
familias de 6º

3º trimestre

Coordinación e traslado de 
información do alumnado da 
escola infantil “paso a 
Primaria”)

Orientadora Alumnado de 5 
anos

3º trimestre

Deseño do proceso a seguir 
para a elaboración dos 
informes para o alumnado 
obxecto de RE e/ou de apoio.

Departamento de 
Orientación.

Profesorado titor e
profesorado de 
apoio.

Maio.

Elaboración e posta en 
práctica dos procedementos 
e instrumentos de avaliación 
dos programas do PO e do 
propio DO. 

Orientadora Membros do 
Departamento.

Maio

Avaliación do desenvolmento
Plan Anual de Actividades do
Departamento

Departamento de 
orientación.

Membros do 
Departamento.

Xuño

Avaliación do PO: PXAD e 
PAT 

Departamento de 
Orientación.

Membros do 
Departamento.

Xuño.

Elaboración dos informes do 
alumnado que remata 
Primaria e foi obxecto 

Orientadora. Xefe de estudios 
(Dirección) 
Expediente 

Xuño.
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dalgunha avaliación 
psicopedagóxica.

persoal do 
alumnadoOrientad
ora do IES

Redacción da memoria do 
Departamento de 
Orientación.

Orientadora.  Departamento, 
Claustro de 
Profesores e 
Consello Escolar.

Xuño.

Cumprimentación do 
cuestionario drdorienta

Orientadora Servizos Centrais 
da CEOU

Xuño

Continuar co Plan de 
Igualdade do centro.

Equipo directivo Comunidade 
educativa

Setembro/
outubro

4.HORARIO DA XEFA DO DEPARTAMENTO.

 O horario elaborouse tendo en conta as seguintes prioridades: 

- Coordinación coas titorías dos diferentes niveis educativos.

- Coordinación coa P.T. e A.L. do centro.

- Traballo no Departamento, concreto en: elaboración de actas, informes e avaliacións 

psicopedagóxicas, atención e exploración do alumnado, coordinación con servizos 

externos como Servizos Sociais, atención temperá, atención ás familias,.... etc.

A coordinación con servizos externos e a atención ás familias realizarase con cita 

previa e flexibilidade dentro do horario segundo as posibilidades. 

O horario quedaría como a continuación se presenta: 

HORAS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE
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09:15 – 10:10 X.D.O X.D.O X.D.O X.D.O

10:10 – 11:00 X.D.O X.D.O X.D.O X.D.O

11:00 – 12:00 X.D.O X.D.O G X.D.O

12:00 -12:25 RECREO RECREO* RECREO RECREO*

12:25-13:15 COORD.
EXTRAESCOL

X.D.O G X.D.O

13:15- 14:15 X.D.O ITINERANCIA R.D.O. ITINERANCIA

5. AVALIACIÓN.

No mes de xuño realizarase  a  avaliación  deste plan,  que se incorporará  á

memoria do Departamento de Orientación.
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