
 

ADAPTACIÓN DO PLAN  ANUAL DE ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN E DO PLAN DE ACTUACIÓNS DO PROFESORADO DE 
APOIO Á INCLUSIÓN (PT E AL) PARA O TERCEIRO TRIMESTE DO CURSO 
2019-20. 

 

1. PLAN DE ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN  (Adaptado ao terceiro trimestre) 

 

 

No  Plan  Anual de Actividades do Departamento de Orientación do 

Centro recollido na Programación Xeral Anual (PXA), para o  actual curso 

2019-20,  establécense as actuacións a desenvolver , os/as  responsables de 

cada actuación, as persoas ás que van dirixidas e a pertinente 

temporalización. Non figuran os obxectivos porque xa están establecidos 

no Plan de Orientación (documento pedagóxico-didáctico que articula,  a 

medio  prazo, as actuacións relacionadas coa orientación, coa a atención a 

diversidade (PXAD) e coa acción  titorial (PAT)).  

 Na adaptación do Plan de Actividades do DO para o terceiro 

trimestre  manteranse de maneira xeral as  actuacións recollidas na 

Programación Xeral Anual para o curso 2019-20, tendo en conta a 

situación educativa actual, seguindo as instruccións establecidas dende as 

Administracións e a Dirección do Centro e  facendo posible a realización 

das mesmas a través de diferentes  vías de comunicación e recollida de 

información como son: webex, web do centro, correo electrónico 

corporativo, blogues, abalarmóbil, e-dixgal, vía telefônica..., mentras non 

se poida priorizar a comunicación presencial. Entre as actuacións xa 
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recollidas na PXA para o curso 2029-20,  reflectimos para o terceiro 

trimestre, entre outras mais xerais, as seguintes: 

 

ACTUACIÓNS REPONSABLE/S DESTINATARIOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Elaboración de informes 

para os médicos 

especialistas, Servizo de 

Menores, Servicios 

Sociais… 

 

 

Departamento de 

Orientación 
Profesorado 

Servizos externos, 

Familias 

Terceiro Trimestre 

Revisión e seguimento 

dos correspondentes 

informes 

psicopedagóxicos e 

ditamens de 

escolarización 

 

 

Departamento de 

Orientación 

Alumnado NEA 

Profesorado 

Familias 

 

 

Terceiro Trimestre 

 

Asesoramento na 

proposta, realización, 

seguimento das ACS  

Departamento de 

Orientación 

Profesorado   

Xefatura de 

Estudos 

Alumnado NEAE 

Familias 

 

 

Terceiro Trimestre 

Coordinación co DO do 

IES na preparación do 

proceso de transición do 

alumno de 6º de EP para 

a ESO 

Orientador 

e Titoras de 6º EP 

 

Alumnado de 6º EP 

Familias 

 

 

Xuño 

Colaboración nos 

diferentes procesos de 

avaliación do Centro 

 

Departamento de 

Orientación 
Comunidade educativa Terceiro Trimestre 

Implementación e 

seguimento do Plan 

Xeral de Atención á 

Diversidade (PXAD). 

 

Departamento de 

Orientación  

 

 

Profesorado 

Alumnado 

Familias 

 

Terceiro Trimeste 

 

Cumprimentación do 

Drorienta. 

 

Orientador 

Servizos de Orientación 

Educativa e Profesional 

da Comunidade 

Autónoma de Galicia 

Xuño 

 

Implementación e 

seguimento do programa 

de acollida ao alumnado 

que inicia a etapa de 

Educación Primaria. 

Departamento de 

Orientación e 

Equipo Directivo 

Alumnado 

Profesorado 

Familias 

Xuño 

 



 

2. PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓNS DO PROFESORADO 

DE APOIO Á INCLUSIÓN  (PT/AL)  (Adaptado ao terceiro 

trimestre). 

2.1. A ATENCIÓN ÁS NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOIO EDUCATIVO 

As necesidades educativas especiais actualmente están 

atendidas polos/as respectivos/as titores/as de maneira directa co seu grupo 

e polas mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe. 

 

2.2.  PROFESORADO DE APOIO Á INCLUSIÓN 

(PT/AL) 

Este curso, por primeira vez, o centro conta con dúas mestras 

especialistas en Pedagoxía Terapéutica e en Audición e Linguaxe en 

comisión de servizos de atención preferente ao alumnado con NEAE  

Ademais doutra mestra especialista en P.T. e unha A.L. a tempo 

compartido co CEIP Serra Vincios. 

 

2.3.  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E OBXECTIVOS 

XERAIS  

Na situación actual de confinamento que estamos vivindo, cada 

alumno/a presenta unha situación persoal e familiar diferente. Por iso, as 

actuacións programadas dende o D.O son acordes a ditas situacións 

personais. 

As posibles variacións dependen da progresión semanal de cada 

alumno/a en concreto e da súa situación. 

De forma xeral, os obxectivos elexidos para desenvolver este 3º 

trimestre serán os seguintes:  



 Facilitar recursos, materias de traballo e orientacións básicas aos 

titores/as e as familias. 

 Desenvolver programas de atención vencellados co desenvolvemento 

emocional do alumnado. 

 Posibilitar o acceso ao currículo do alumnado, adaptando os contidos ás 

necesidades e ás circunstancias actuais do alumnado. 

 Coordinar semanalmente o traballo e as propostas que se levan a cabo 

cos titores e titoras. 

 Colaborar na realización, modificación, aplicación e seguemento das 

ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.  Alumnado con NEAE e MODALIDADES DE 

APOIO 

 

CURSO 3º TRIMESTER CURSO 2019/20 APOIOS PT/AL 

1º PT: actuación global con todo o alumnado. 

AL: actuación con 7 alumnos/as 

2ºA AL: actuación con 2 alumnos. 

2ºB PT: actuación con 1 alumno. 

AL: actuación con 1 alumo. 

3ºA PT: actuación global con todo o alumnado. 

AL: actuación con 1 alumno. 

3ºB PT: actuación global con todo o alumnado e específica cunha alumna. 

AL: actuación con 4 alumnos/as. 

4ºA PT: actuación global con todo o alumnado e específica cunha alumna. 

AL: actuación con 5 alumnos/as. 

4ºB PT: actuación global con todo o alumnado  

AL: actuación con 1 alumno. 

5ºA AL: actuación global con todo o alumnado. 

5ºB PT: actuación específica con 1 alumno. 

6ºA PT: actuación específica con dous alumnos/as. 

6ºB PT: actuación específica con 1 alumno. 

AL: actuación específica con 1 alumno. 

 

 

2.5. COORDINACIÓN  

 Unha boa coordinación é fundamental para o seguimento e 

valoración tanto das familias como do alumnado. Para elo empregamos 

todas as canles que permiten o traballo específico (webex, web do centro, 

correo electrónico, cortizas virtuais, blogues, abalar, e-dixgal, vía telefónica 

e colaboración través do concello). 



Por outra banda, destacar a coordinación que estamos levando a cabo 

cos titores e titoras, que, ás veces fan de intermediarios/as entre nós e o 

alumnado a través dos medios citados anteriormente.  

Por último, resaltar que as dúas PT e as dúas AL creamos un grupo 

de coordinación diaria a través do cal intercambiamos materiais, nos 

informamos sobre o alumnado, modificamos as ACS e elaboramos distintas 

propostas conxuntas. Tamén realizamos todas as reunións que 

consideramos necesarias a medida que falamos sobre o alumnado. 

 

 

2.6.  METODOLOXÍA 

Desenvolvemos unha metodoloxía aberta e flexible según as NEAE e 

as familias. Usamos a modelaxe partindo de exemplos próximos sempre 

que nos é posible para así facilitarlle a comprensión das tarefas ao noso 

alumnado. 

Piorizamos actividades o máis atractivas e manipulativas posibles, 

que teñan en conta e permitan desenvolver a máxima creatividade dos 

nosos alumnos e alumnas. Do mesmo xeito, propoñemos actividades 

sinxelas para que as poidan realizar coa máxima autonomía posible.  

En todo momento buscamos unha achega cara ó alumnado, para que 

sintan o noso acompañamento neste momento de inquedanza no que 

xorden tantas dúbidas. 

Un dos obxectivos principais versa en propor ao alumnado 

actividades de gozo e disfrute. Non pretendemos agobiar senón facilitarlles 

xogos e propostas divertidas que lles axuden no proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 



Respectamos en todo momento o ritmo e a progresión do alumnado 

na realización das tarefas e estamos a súa disposición tanto para acompañar 

como para solventar as dúbidas que lles vaian xurdindo.  

 

 

3.   SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

No mes de xuño realizarase a avaliación deste Plan, que se 

incorporará á memoria do Departamento de Orientación e formará parte 

da memoria Xeral do Centro.  

As reunións de coordinación  do Departamento de Orientación coa 

dirección do Centro lévanse a cabo na actual situación de confinamento, os 

luns  de 10 a 11:30 a través da plataforma Webex.  

E a coordinación do Orientador cos especialistas de PT , AL e a 

Directora do CRA “Antía Cal “,  lévanse a cabo os mércores de 10 ata ás 

13h. a través da plataforma Webex. 

 

 

 


