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XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

O CPI de San Sadurniño sitúase no Concello do mesmo nome, que ten unha extensión 

de 99,7 km², situado no nordeste da provincia de A Coruña, na comarca de Ferrolterra, a unha 

distancia duns 15 km de Ferrol. Dende un punto de vista socio-xeográfico o único que se pode 

considerar como núcleo semiurbano é a capital municipal pois o que predomina é a 

configuración rural diseminada. A meirande parte das vivendas, unifamiliares, son de boa 

calidade pero presentan un grao de dispersión elevado con respecto ao Centro, o que fai 

necesario que o 95% do alumnado utilice o transporte e o comedor escolar. A poboación 

distribúese en 7 parroquias, o que dá unha idea da grande diseminación, cunha densidade 

moi baixa (31 hab/km²).  

Nos últimos 60 anos houbo un descenso importante de poboación, debido ao intenso 

éxodo rural. O crecemento vexetativo dos últimos anos é, polo tanto, negativo, o que provoca 

un envellecemento paulatino da poboación. Na actualidade, máis dun 30% da poboación ten 

máis de 65 anos. Tamén é certo que nos últimos anos obsérvase unha estabilización da 

poboación debido ás melloras nas comunicacións e nos servizos ofertados polo Concello.  

En canto á actividade económica, a distribución dos traballos se produce entre os 

seguintes sectores:  

❖ agricultura e gandería: máis dun 99% do solo do Concello son de uso rústico; servizos: 

máis dun 75% das empresas do Concello pertencen a este sector que ocupa 

aproximadamente a un 40% dos traballadores;  

❖ industria: nela traballan case un 30% do total, pero concéntrase nunhas poucas 

empresas; salientar tamén a explotación dos recursos forestais con importantes 

empresas dedicadas á transformación da madeira, e á construción. A taxa do paro 

sitúase arredor do 5%.  

Sobre o nivel socioeconómico das familias, podemos dicir que, en xeral, é medio, 

xurdindo os maiores ingresos do sector secundario, ao que temos que sumar pensións de 

familiares maiores que viven na mesma casa. Ademais a súa economía vese favorecida polo 

consumo dos seus cultivos e a cría dalgún animal. A maioría das familias son propietarias de 

terras dedicadas ao cultivo para consumo propio, contando con cortes para o gando. A cría 

de animais, sobre todo de equinos, é importante.  
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Apréciase unha preocupación importante por parte das familias tanto na alimentación, 

que é bastante variada, como na vestimenta. Os rapaces reciben unha atención sanitaria 

correcta na maioría dos casos. Ademais, moitas familias preocúpanse de mandalos ás 

actividades extraescolares que se ofertan no contorno. A maioría dos rapaces e rapazas do 

concello prosegue estudos no bacharelato ou en ciclos formativos, rematando moitos deles 

na Universidade.  

Todas estas características, tanto do propio concello como da poboación, son tidas en 

conta na organización das ensinanzas deste centro educativo.  

O centro conta con, aproximadamente, 360 alumnos/as, distribuídos nas etapas de 

Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. Conta con unha 

liña na maioría dos niveis, agás en 3º, 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO. 

Estas etapas inclúen alumnado de entre 3 e 16 anos. A mayoría do alumnado comeza 

no noso centro en Educación Infantil ou incorpórase máis tarde procedente do CEIP adscrito 

de San Ramón de Moeche.  

MARCO LEGAL 

A orientación ten un importante valor como elemento que contribúe a alcanzar a meta 

última da educación; o desenvolvemento integral do alumnado. O noso sistema educativo, 

regulado pola Lei Orgánica, 2/2006, de Educación (LOE) modificada pola Lei Orgánica, 8/2013, 

para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) e a Lei Orgánica 3/2020 de Modificación da 

LOE (LOMLOE), considera á orientación educativa e profesional como un principio educativo, 

un dereito do alumnado e un medio que permite ofrecer unha formación personalizada 

(Artigo 1 da LOE). A orientación contribúe, segundo o artigo 2 da LOE, a acadar a calidade no 

ensino, favorecendo o logro dos obxectivos e o desenvolvemento das competencias clave por 

parte do alumnado.  

Na nosa Comunidade Autónoma a orientación educativa está lexislada polo Decreto 

120/98, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma 

de Galicia, e pola Orde do 24 de Xullo de 1998, na que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional en  Galicia, regulada polo Decreto 
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120/98. No caso dos Centro Públicos Integrados, a composición e función do Departamento 

de Orientación aparecen no Decreto 7/99, polo que se implantan e regulan os centros 

públicos integrados de ensinanzas non universitarias. Nestas normas, a orientación é 

presentada como un conxunto de actuacións integradas na actividade educativa, 

desenvolvidas por todo o profesorado, e inseridas no contexto socioeconómico e cultural que 

rodea ao alumnado. É un proceso global, que se explica a partir de catro perspectivas. Por 

unha banda, porque ten lugar durante todo proceso educativo, sen menoscabo de que se 

intensifique en momentos críticos como, por exemplo, a chegada ao centro. En segundo 

lugar, porque implica a toda a comunidade educativa e ao seu contexto, respondendo ás súas 

necesidades. En terceiro lugar, porque abrangue a todo o alumnado, con independencia das 

súas necesidades e características. Por último, porque considera a cada alumno/a como un 

todo, levando a cabo actuacións para apoiar o seu desenvolvemento persoal, os procesos de 

ensino-aprendizaxe e a toma de decisións de cara á elaboración dun proxecto profesional.  

A Circular 10/2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e 

estabelecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia, contempla a orientación como un recurso proactivo e 

fundamental para a inclusión, a mellora da intervención educativa e para as políticas 

educativas e de emprego.  

A orientación cobra grande importancia na Educación Secundaria Obrigatoria e no 

Bacharelato, tal e como aparece recollido no artigo 22 da LOMLOE e nos artigos 16 e 25 do 

Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato en Galicia. No desenvolvemento das súas funcións incorpora unha perspectiva 

de xénero (Artigo 22 da LOMLOE), promovendo a igualdade efectiva entre homes e mulleres 

(Artigo 16 do Decreto 86/15). 

A orientación educativa está estruturada en tres niveis, tal e como dispón o Decreto 

120/98 e a Orde do 24/7/98. A titoría conforma o primeiro nivel, de xeito que todo/a 

profesor/a é titor/a. Así e todo, cada grupo de alumnado terá un/ha titor/a, encargado/a de 

coordinar a acción docente e orientadora do resto do equipo docente. De acordo co artigo 

91 da LOMLOE, o profesorado terá como funcións a orientación académica, profesional e 
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educativa (xunto cos Departamentos de Orientación). A función titorial e a orientación do 

alumnado forma parte da función docente. Na educación primaria levarase a cabo de forma 

integrada no proceso de ensino- aprendizaxe. Na educación secundaria, ademais, o 

profesorado titor desenvolverá a dita función de xeito máis específico na hora destinada a tal 

fin no horario de cada grupo de alumnos  (Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan 

instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999). 

O segundo nivel está formado polos Departamentos de Orientación (DO), un órgano 

de coordinación docente encargado de garantir en cada centro que a orientación forme parte 

da acción educativa e de establecer unha vía de asesoramento permanente ás familias e ao 

profesorado. A composición dos DO nos Centros Públicos Integrados (CPI) aparece recollida 

no Decreto 7/99: 

a) Os/as funcionarios/as de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, da 

especialidade de psicoloxía e pedagoxía existentes no centro.  

b) O profesor ou profesora de pedagoxía terapéutica e, naqueles centros nos que estea 

catalogado, o especialista de audición e linguaxe, que exercen a función de apoio á 

atención ó alumnado con necesidades educativas especiais, destinados no centro 

público integrado.  

c) O/a xefe/a de departamento de orientación, se é o caso, de cada un dos colexios de 

educación infantil e primaria e de educación primaria adscritos ó centro público 

integrado.  

d) Unha persoa titora por cada un dos ámbitos lingüistico–social e científico–

tecnolóxico, designados polo director, por proposta da comisión de coordinación 

pedagóxica. Na designación procurarase que existan profesores de cada unha das 

etapas educativas que imparte o centro ou, cando corresponda, de distintos niveis 

educativos.  

e) No suposto de impartirse a formación profesional específica, incorporarase ó 

departamento de orientación un profesor ou profesora que imparta a área de 

formación e orientación laboral designado polo director por proposta da comisión de 

coordinación pedagóxica.  
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f) Os/as coordinadores de ciclo e, se é o caso, un/ha mestre/a de educación infantil, 

designado pola dirección, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica.  

g) O/a Mestre/a responsable ou director/a de cada un dos centros incompletos de 

educación infantil, educación primaria e educación infantil e primaria incluídos dentro 

da zona educativa que se determine para os efectos da escolarización de alumnos. 

As funcións xerais do Departamento aparecen no artigo 39 do mesmo Decreto, sen 

menoscabo doutras recollidas nas normas que regulan a convivencia ou a atención á 

diversidade, entre outras. As funcións contempladas no Decreto 7/99 son: 

a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos do seu 

contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.  

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas comisións de coordinación 

pedagóxica, así como coordinar ao profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o 

desenvolvemento destes plans.  

c) Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo 

nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención ó alumnado con 

necesidades educativas especiais e nos principios de avaliación formativa, e, cando 

cumpra, na adecuación dos criterios de promoción.  

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou 

problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións 

desfavorables como de altas capacidades que presenten os alumnos. 

 e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de 

medidas de atención á diversidade.  

f) Facilitarlle ó alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para enfronta–los 

momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no centro, 

o cambio de ciclo ou etapa e, cando corresponda, a elección de optativas ou de 

itinerarios formativos, a resolución de conflictos de relación interpersonal ou a 

transición á vida profesional.  
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g) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación 

educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar 

a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e calquera outro 

relacionado co seu ámbito de actuación.  

h) Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos.  

i) Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado 

sobre as súas posibilidades académicas e profesionais así como as ofertas do seu 

contorno que lle faciliten elixir responsablemente.  

j) Nos centros públicos integrados onde se imparta formación profesional específica, 

coordinar a orientación laboral e profesional con outras administracións ou institucións.  

k) Asesorar a comisión de coordinación pedagóxica nos aspectos psicopedagóxicos do 

proxecto curricular.  

l) Realizar a avaliación psicolóxica e pedagóxica necesaria previa á incorporación ós 

programas de garantía social.  

m) Participar na elaboración do consello orientador que, sobre o futuro académico e 

profesional do alumnado poida formularse ó remate da educación secundaria 

obrigatoria.  

n) Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito das 

súas funcións. 

As funcións específicas da Xefatura de Departamento de Orientación aparecen no 

artigo 41 do Decreto 7/99. Tamén a persoa que exerce a Xefatura do DO desenvolverá as 

funcións que lle corresponden como membro do claustro (artigo 10 do Decreto 7/99 e artigos 

128 e 129 da LOMLOE) e da Comisión de Coordinación Pedagóxica (Capítulo IV do Decreto 

7/99). Desde o DO priorizaranse as accións contempladas na Circular 10/2010, referidas á: 

inclusión e diversidade; á acción titorial; á convivencia e á educación en valores; á elaboración 

do plan de orientación, do plan anual e da memoria; aos procesos de avaliación e calidade; e 

á cumprimentación do DrdOrienta. 
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En canto á actuación do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e do 

especialista en Audición e Linguaxe ten por destinatario, de acordo co artigo 57 da Orde do 8 

de setembro do 2021, ao alumnado con necesidades educativas especiais, sen prexuízo de 

que, excepcionalmente, atenda outro alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. As intervencións serán directas ou indirectas, segundo as necesidades. A atención 

docente directa realizarase, con carácter xeral, dentro da aula ordinaria do alumnado a que 

apoia. Fóra da aula ordinaria esa atención terá carácter excepcional, deberá constar no 

informe psicopedagóxico, terá unha distribución semanal equilibrada e non poderá exceder 

a terceira parte dos períodos lectivos semanais, que en ningún caso suporá a totalidade do 

horario lectivo semanal dunha determinada área ou materia, 

Tanto o horario como o alumnado e as medidas que se propoñan a principio de curso 

para a atención do alumnado con NEAE poden e deben sufrir cambios ao longo do curso 

escolar adaptándonos ás posibles necesidades que poidan xurdir ou remitir ó longo do curso.  

Será a Orientadora, xunto coa Xefa de Estudos e a autorización da Directora, quen 

determine o horario e alumnado que vai ser atendido pola PT e AL, ao igual que o tempo de 

asistencia e duración das sesións, contando sempre coa opinión do profesor-titor e das 

mestras de apoio. As familias serán debidamente informadas e contarase coa súa 

conformidade.  

As funcións do profesorado especialista en PT e AL aparecen na Orde 8/9/21 e na orde 

do 24/7/98. No caso da actuación da especialista en Audición e Linguaxe centrarase 

prioritariamente nos ámbitos da comunicación, da linguaxe e da fala (Artigo 57 da Orde 

8/9/21). 

 O terceiro nivel da orientación son os Equipos de Sector, que en Galicia reciben o nome 

de Equipos de Orientación Específicos (EOE) (artigo 2 e 8 do Decreto 120/98 e artigo 18 da 

O.24/7/98). Son servizos especializados de carácter provincial, encargados de responder ás 

necesidades de intervención externa ligadas a aspectos psicopedagóxicos específicos e a 

cuestións sociais ou mesmo familiares que teñen incidencia no ámbito educativo. 

 A orientación, nos seus tres niveis, asume unha serie de principios que, para Vidal e 

Manjón (2002), son: planificación, prevención, sistematicidade, curricularidade, cooperación, 
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desenvolvemento persoal e intervención social. Ademais destas propostas teóricas, a 

orientación recolle os principios xerais da atención á diversidade: inclusión, normalización, 

equidade, igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal. 

CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Segundo a normativa vixente, o Departamento de Orientación queda constituído, 

para o actual curso académico, cos membros que se nomean a continuación:  

❖ Xefa do Departamento de Orientación: Clara Nogueira Prego.  

❖ Mestra especialista de Pedagoxía Terapéutica (PT) (ESO): Yolanda Ares Comba.  

❖ Mestra especialista de Pedagoxía Terapéutica (EI e EP): Mª del Carmen Vázquez 

López.  

❖ Mestra especialista en Audición e Linguaxe (AL) (EI e EP): Inés Veiga Fernández.  

❖ Representante de Educación Primaria: María Isabel Seijas Morandeira. 

❖ Coordinadora de Educación Infantil: Yolanda Reimonde Martínez. 

❖ Titora do ámbito científico-tecnolóxico: Carmen Álvarez Rey. 

❖ Titor do ámbito socio-lingüístico: Fernando García Casal 

❖ Xefa do Departamento de Orientación do CEIP adscrito (San Ramón de Moeche): 

Alba María Puentes Loureiro.  

Para facilitar a coordinación entre os membros do Departamento de Orientación, 

estableceranse reunións semanais entre os membros con destino no CPI. Coa Orientadora do 

centro adscrito as reunións serán trimestrais. Ademais destes mecanismos formais, a 

coordinación e organización levarase a cabo a través de encontros  e canles informais entre 

os distintos membros, así como co resto do profesorado, familias e axentes externos.  

OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DO PROGRAMA XERAL DE INTERVENCIÓN 

Obxectivos xerais:  

❖ Favorecer e apoiar unha práctica docente baseada nos principios de prevención, 

desenvolvemento persoal e intervención social, tratando de compensar aquelas 

situacións de partida que sexan desfavorables, así como desenvolver ao máximo as 
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potencialidades do alumnado.  

❖ Colaborar na coordinación entre as titorías e os órganos de coordinación didáctica das 

distintas etapas para conseguir unha maior eficacia no seguimento e atención ao 

alumnado.  

❖ Mellorar a detección de necesidades educativas e prevención do fracaso escolar, a 

inadaptación, o absentismo e o abandono escolar. 

❖ Acadar unha maior personalización da educación recoñecendo a diversidade non só 

do alumnado NEAE. 

❖ Favorecer o desenvolvemento persoal, emocional e social do alumnado para a mellora 

da convivencia no centro e na comunidade. 

❖ Desenvolver actuacións para acompañar ao alumnado na definición do seu proxecto 

vocacional desde unha perspectiva de xénero. 

Obxectivos específicos:  

 

 Alumnado:  

❖ Favorecer o desenvolvemento de valores democráticos e habilidades e competencias 

sociais para a convivencia no alumnado. 

❖ Mellorar a inclusión, baseándonos nos principios de normalización e no paradigma do 

“é capaz. 

❖ Impulsar o desenvolvemento da competencia de aprender a aprender, a lectoescritura 

e o cálculo. 

❖ Mellorar no alumnado as habilidades para a toma de decisións e a elaboración de 

proxectos vocacionais, libres de estereotipos de xénero. 

❖ Favorecer a integración escolar e a participación do alumnado no seu grupo e no 

centro. 

❖ Detectar as dificultades de aprendizaxe que xurdan ao longo dos procesos de ensino-

aprendizaxe, así como dispoñer das medidas educativas axustadas ás necesidades 

educativas do alumnado, tendo moi en conta a atención temperá do alumnado 

escolarizado na etapa de Educación Infantil.  

❖ Desenvolver programas de adquisición de competencias socioemocionais.  
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Profesorado:  

❖ Reforzar a consulta colaborativa ao profesorado para o desenvolvemento da acción 

titorial e a orientación académica –profesional. 

❖ Sensibilizar ao profesorado na atención á diversidade máis aló da atención ao 

alumnado con NEAE. 

❖ Dar apoio no referido á avaliación inicial para a detección precoz de necesidades e o 

desenvolvemento das MAD necesarias.  

❖ Informar e asesorar ao profesorado sobre os aspectos didácticos, metodolóxicos e de 

avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe.  

❖ Informar sobre os cambios lexislativos que se produzan.  

❖ Coordinar a actuación dos/as titores/as, do profesorado de apoio e da orientadora, 

para dar resposta ás NEAE do alumnado.  

❖ Colaborar co profesorado no seguimento continuo ao alumnado con NEAE e asesorar 

sobre as MAD máis adecuadas.  

Familias:  

❖ Informar e orientar ás familias sobre a educación dos seus fillos e fillas, e sobre as 

diferentes opcións académicas e vocacionais que podan solicitar, así como as 

preocupacións que sobre eles puideran xurdirlles, principalmente no caso do 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo.  

❖ Consensuar actuacións coas familias para transmitir ao alumnado valores de 

igualdade, tolerancia, inclusión e resolución pacífica de conflitos. 

❖ Promover a implicación familiar no proceso educativo con actividades informativas e 

orientadoras. 

❖ Reforzar a comunicación coas familias do alumnado con NEAE.  

Centro:  

❖ Mellorar as relacións dentro do centro e cos axentes da contorna, especialmente coas 

familias, centros educativos e outros centros que atenden ao alumnado. 

❖ Asesorar aos órganos do centro na elaboración dos diferentes documentos de 

organización do centro axeitados ao novo marco legal. 
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❖ Mellorar o asesoramento ao centro na organización e concreción da atención á 

diversidade priorizando as medidas de carácter ordinario e atendendo ás necesidades 

e talentos.  

❖ Definir mecanismos para unha axeitada coordinación entre as etapas que se imparten 

no centro.  

❖ Impulsar o tratamento transversal da acción titorial e a orientación académico-

profesional nos distintos documentos do centro.  

❖ Asesorar nas actuacións para a mellora da convivencia desde a perspectiva do 

desenvolvemento de competencias sociais e emocionais. 

 Centro adscrito:  

❖ Mellorar a fluidez nos intercambios de información co centro adscrito.  

❖ Reforzar a comunicación e a coherencia pedagóxica entre o IES e o centro adscrito. 

PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS.  

A seguinte planificación está baseada no Proxecto Educativo, nas directrices 

aprobadas na Comisión de Coordinación Pedagóxica, nas necesidades identificadas, na 

programación do curso pasado e na Memoria do Departamento. Baseámonos, tamén, nas 

funcións establecidas para o DO, prestando especial atención á Circular 10/2010, e sen 

esquecernos doutras funcións que debemos contemplar por aparecer recollidas noutros 

referentes legais e Protocolos da Consellería. As actuacións recollidas fan referencia aos tres 

ámbitos de actuación do DO: atención á diversidade, acción titorial e orientación académico-

profesional.  

PROPOSTA DE ACTUACIÓNS PRIORITARIAS DESDE O ÁMBITO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

Accións prioritarias da atención á diversidade no primeiro trimestre 

Reunións co profesorado titor, con especial atención ao de 1º de primaria e 1º ESO e ao 

alumnado con NEAE, para o intercambio de información psicopedagóxica. 

Reunións coas familias de alumnado NEAE de nova incorporación. 
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Previsión, organización e posta en marcha das MAD, informando ás familias (e recollendo a súa 

opinión ou conformidade, de ser o caso) e solicitude das correspondentes autorizacións. 

Cumprimentación en forma e prazo de DRDadi. 

Asesoramento na elección do alumnado proposta para a exención da 2º lingua estranxeira e o 

alumnado participante no PROA. 

Presentación da proposta dos apoios específicos de PT e AL á Xefatura de Estudos e 

asesoramento ao PT na elaboración dos programas de intervención. 

Asesoramento aos Departamentos Didácticos nos procesos de axuste das programacións e nas 

actividades de recuperación e reforzo. 

Asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes medidas e recursos para a 

atención do alumnado con NEAE, incluídos os Protocolos da Consellería e bolsas (desenvolverase 

ao longo do curso, especialmente no primeiro trimestre). 

Realización da avaliación psicopedagóxica e do informe psicopedagóxico, comunicando os 

resultados e medidas ás familias e ao profesorado (desenvolverase ao longo do curso, 

preferentemente no primeiro trimestre). 

Deseño de actuacións para traballar o aprender a aprender. 

Actualización do PXAD ao marco normativo da Orde 8.9.21. 

Accións prioritarias da atención á diversidade no segundo trimestre 

Avaliación continua e formativa do PXAD. 

Revisión das MAD en función dos progresos e necesidades do alumnado. 

Accións prioritarias da atención á diversidade no terceiro trimestre 
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Valoración do ANEAE de forma individualizada para a revisión de MAD e elaboración de listado do 

alumnado proposto para MAD para o próximo curso . 

Concreción das MAD a desenvolver o vindeiro curso, informando ás familias e solicitando as 

correspondentes autorizacións a Inspección e ás familias, de ser o caso. 

Coordinación cos centro adscrito e demais centros de procedencia do alumnado. 

Realización das entrevistas iniciais ás familias do alumnado que se incorpora a infantil.  

Asesoramento sobre criterios de promoción e titulación. 

Desenvolvemento, coordinación e avaliación dos programas do PXAD. 

Coordinación a elaboración dos informes individualizados do PT e AL.  

Avaliación e Memoria do PXAD con proposta de mellora. 

Accións prioritarias da atención á diversidade ao longo do curso 

Seguimento específico do alumnado con NEAE, en colaboración coas familias, profesorado de apoio 

e o equipo docente. 

Asesoramento á comunidade educativa sobre medidas e recursos para a atención á diversidade.  

Axuste e/ou posta en marcha das MAD necesarias como resultado das sesións de avaliación e 

colaboración co profesorado tutor na información ás familias. 

Apoio ao profesorado na prevención e detección de necesidades, no deseño de actividades 

integradas e no desenvolvemento de metodoloxías activas para a adquisición das competencias 

clave. 

 

No centro atopamos alumnado con distintas necesidades específicas de apoio 

educativo como: retraso madurativo, trastornos do desenvolvemento da linguaxe e da 

comunicación, trastornos da atención ou da aprendizaxe, alumnado en situación de 
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vulnerabilidade socioeducativa, altas capacidades intelectuais, ou por condicións persoais ou 

de historia escolar. Para dar resposta a estas necesidades, definimos unha serie de medidas 

de atención á diversidade, priorizando aquelas de carácter ordinario, como: 

❖ Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

❖ Plan específico personalizado. 

❖ Plan específico de reforzo. 

❖ Plan de recuperación. 

❖ Adecuación da estrutura organizativa do centro, e da organización e a xestión da aula 

ás características do alumnado. 

❖ Adecuación das programacións didácticas ao alumnado e ás circunstancias do seu 

contorno. 

❖ Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

❖ Adaptación dos tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación 

❖ Aulas de atención educativa e convivencia. 

❖ Programas de habilidades e competencias sociais. 

❖ Exención da segunda lingua estranxeira. 

Unha vez aplicadas estas medidas ou cando resulten insuficientes para atender ás 

necesidades do alumnado, adoptaremos outras de carácter extraordinario: 

❖ Adaptacións curriculares. 

❖ Apoio do profesorado especialista en PT e AL. A elección do alumnado que vai recibir 

apoios basearase nun criterio de prioridade, é dicir, deberase decidir quen, de entre 

todos os alumnos e alumnas con NEAE, requiren en maior medida da nosa actuación. 

Outros criterios e principios da intervención son a prevención, a detección precoz, a 

normalización e a inclusión.  

PROPOSTA DE ACTUACIÓNS PRIORITARIAS DESDE O ÁMBITO DA ACCIÓN TITORIAL 

 

Accións prioritarias da acción titorial do primeiro trimestre 
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Colaboración co Equipo Directivo e o profesorado titor nas accións de acollida do alumnado e 

das familias (Primeiro e terceiro trimestre). 

Asesoramento na avaliación inicial, así como na elección de instrumentos para a recollida de 

información. 

Asesoramento para que no PE se inclúan criterios de organización temporal que posibiliten a 

coordinación entre o profesorado das distintas etapas co Departamento de Orientación. 

Reunións co profesorado para adoptar criterios comúns relativos á acción titorial. 

Asesoramento ao Equipo Directivo para a revisión e posible actualización da concreción anual 

do Plan de Igualdade. 

Colaboración coa Comisión de Convivencia na concreción anual do Plan de Convivencia e 

revisión do plan de actuación do DO na aula de convivencia inclusiva. 

Elaboración da concreción anual do PAT.  

Desenvolvemento de actuacións para a mellora da convivencia e a cohesión grupal. 

Posta en marcha do servizo de mediación. 

Programa de educación afectivo-sexual polo 25-N. 

Apoio ao profesorado titor na definción de normas de aula e elección do alumnado delegado. 

Accións prioritarias da acción titorial do segundo trimestre 

Colaboración co profesorado titor na información ás familias sobre acordos da sesión da 1º 

avaliación. 

Avaliación do clima da aula e desenvolvemento de programas de habilidades e competencias 

socioemocionais. 



18 
 

Celebración de datas relevantes vencelladas á igualdade, por exemplo, coa exposición “Cartas 

de Amor”. 

Avaliación continua e formativa da programación da acción titorial, introducindo as 

modificacións que sexan precisas.  

Participación no “Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade dos Centros” sobre 

acoso escolar. 

Accións prioritarias da acción titorial do terceiro trimestre 

Recollida de información do alumnado de novo ingreso e posta en común cos/as 

titores/as (Primeiro e terceiro trimestre). 

Avaliación dos programas e do PAT e propostas de mellora. 

Accións prioritarias da acción titorial ao longo do curso 

Colaboración co profesorado titor e a Comisión de Convivencia na análise da convivencia e no 

desenvolvemento de actuacións para a súa mellora. 

Apoio ao profesorado titor na súa relación coas familias. 

Organizar e desenvolver programas de intervención e prevención e as actividades 

complementarias e extraescolares do DO. 

Asesoramento ao profesorado para o tratamento dos temas transversais nas materias. 

Colaboración e asesoramento cos/as titores/as no desenvolvemento das titorías, participando 

na aula cando sexa preciso. 

Coordinacións cos equipos docentes para responder ás demandas das familias. 
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Creación de novas colaboracións con recursos da contorna e potenciación da coordinación das 

relacións xa existentes no ámbito da acción titorial. 

Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ao profesorado nas distintas fases do 

desenvolvemento do Plan de Acción Titorial, Plan de Igualdade e Plan de Convivencia. 

PROPOSTA DE ACTUACIÓNS PRIORITARIAS DESDE O ÁMBITO DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

E PROFESIONAL 

 

Accións da orientación académico- profesional no primeiro trimestre 

Actualización do POAP para o curso académico actual. 

Orientación ás familias e ao alumnado sobre bolsas e axudas para o estudo. (no primeiro e 

terceiro trimestre) 

Asesoramento ao profesorado para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa 

e espírito emprendedor desde as distintas programacións. 

Desenvolvemento de actuacións que favorezan o autocoñecemento do alumnado. 

Accións da orientación académico- profesional no segundo trimestre 

Información sobre a proba de acceso a CFGM. 

Creación dun dossier con exames de anos anteriores das probas de acceso aos ciclos formativos 

e ensinanzas de réxime especial. 

Información e asesoramento á comunidade educativa sobre os diferentes itinerarios educativos 

e saídas profesionais, con maior intensidade nos momentos críticos das eleccións. (segundo e 

terceiro trimestre). 

Realización de actividades para o adestramento no proceso de toma de decisións. 
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Accións da orientación académico- profesional no terceiro trimestre 

Propostas de actividades complementarias e extraescolares con centros de FP e 

empresas. (no segundo e terceiro trimestre) 

Participación no proceso de selección e admisión do alumnado proposto para a incorporación á 

formación profesional de grado básico.   

Difusión da oferta educativa do centro para o próximo curso, tendo en conta os cambios no 

currículo derivados da implantación da LOMLOE. 

Apoio a titores/as de 2º e 4º nas propostas de itinerarios do Consello Orientador. 

Asesoramento en 4° na elección dos itinerarios a través da exploración das distintas alternativas 

e dos seus intereses. 

Asesoramento ao Equipo Directivo na definición dos itinerarios formativos. 

Accións da orientación académico- profesional ao longo do curso 

Actualización do taboleiro informativo sobre a oferta educativa na Comunidade Autónoma e 

prazos de interese. 

Asesoramento e apoio aos titores/as en relación coa orientación vocacional. (especialmente a 

partires do segundo trimestre) 

Orientacións individualizadas ao alumnado e ás familias, cando sexa preciso. 

Asesoramento ao profesorado na eliminación de estereotipos de xénero asociados ás 

profesións. 

Impulso da formación do profesorado na orientación académica-profesional. 
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ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN  

A actuación do DO levarase a cabo dende un enfoque psicopedagóxico, empregando o 

modelo de programas, apoiado no de consulta colaborativa, sen prexuízo das intervencións 

individuais que sexa preciso desenvolver cando as circunstancias así o requiran.  

O enfoque psicopedagóxico fai referencia á intervención sobre os factores do contexto 

escolar que inflúen na aprendizaxe do alumnado, principalmente nos referidos á actuación e 

planificación docente (obxectivos, contidos, metodoloxías…) e á cultura e organización 

escolar (clima do centro, crenzas, participación e formas de interacción dos membros da 

comunidade educativa…). Incide nas situacións interactivas nas que participa o alumnado 

para que teñan lugar nas mellores condicións. Para desenvolver este enfoque, adoptamos un 

modelo de consulta colaborativa. Este baséase nunha relación simétrica entre persoas con 

status similares, na que se formulan distintas actividades para axudar/asesorar a unha 

terceira persoa.  Trátase dunha relación triádica, na que o consultor/a actúa de mediador/a, 

pois quen presta a axuda directa é, con carácter xeral, o consultante. Porén, derivado dese 

compromiso compartido entre quen consulta e quen é consultado/a, en cada unha das fases 

da intervención, pode contemplarse actuacións directas da persoa consultora. Neste 

contexto de corresponsabilidade, a orientación e a titoría son dirixidas e coordinadas pola 

Xefatura de Estudos, en colaboración co DO e de acordo co Proxecto Educativo (PAT, POAP, 

PXAD e demáis documentos) e ca Programación Xeral Anual. A orientadora realiza a labor de 

consultora e formadora do profesorado facilitando a súa adaptación ás demandas da práctica 

profesional no referente á docencia e á intervención titorial. Tamén exerce de consultora e 

formadora coa organización educativa e coa comunidade, contribuíndo á organización dos 

distintos servizos e ao funcionamento eficaz dos centros, optimizando a súa capacidade de 

ensinar.  

A coordinación entre o profesorado e o Departamento de Orientación centrarase nos 

seguintes aspectos:  

❖ Coordinar as actividades de titoría.  

❖ Ofrecer recursos e instrumentos educativos.  

❖ Orientar en relación á atención á diversidade.  

❖ Coordinar as adaptacións curriculares.  
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❖ Asesorar en técnicas grupais e en metodoloxías innovadoras e que fomenten o 

traballo en equipo.  

❖ Orientar en relación ás actividades de avaliación e promoción.  

❖ Axudar no proceso de coñecemento do grupo.  

❖ Potenciar a acción titorial.  

❖ Colaborar e asesorar na elaboración de informes individualizados de alumnos con 

necesidade específica de apoio educativo.  

As funcións de asesoramento e colaboración esténdese ás familias, como primeiras 

responsábeis da educación dos seus fillos e fillas. As familias participarán de xeito activo nas 

actividades e decisións, e recibirán información e asesoramento para exercer o seu rol 

educador, promovendo os cinco tipos de participación recollidos na estratexia Includ-ED da 

Comsión Europea (2006-2011): informativa, avaliativa, consultiva, educativa e decisiva. Aínda 

que a relación coas familias será, con carácter xeral, a través do profesorado titor, tanto a 

orientadora como o profesorado de apoio dispón de tempos para a atención ás familias. Estes 

tempos serán flexibles para facilitar a conciliación. 

Todas estas tarefas de asesoramento e mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe 

serán debidamente planificadas a partir dun modelo de programas. Para garantir a presenza 

da orientación no currículo apoiámonos na infusión curricular a través dun enfoque mixto. 

Esta estratexia consiste, segundo Bisquerra (2001), na integración transversal da orientación 

ao longo das materias e niveis educativos, xunto co seu tratamento nas sesións lectivas de 

titoría. Nesta relación da orientación co currículo, incorporamos a perspectiva de xénero 

(LOMLOE e D.86/15) e as orientacións metodolóxicas previstas na LOMLOE e nos decretos e 

reais decretos que desenvolven o currículo das distintas etapas 

A atención á diversidade está presente en todas as nosas actuacións, recoñecendo a 

diversidade de necesidades e tamén de talentos. Desde unha perspectiva inclusiva e 

normalizadora, recollemos os principios do Deseño Universal para a Aprendizaxe, ofrecendo 

diferentes formas de presentar e representar a información e permitindo distintos modos de 

implicarse na resolución das tarefas (LOMLOE e Orde 8/9/21). Así pois, empregamos gran 

variedade de recursos e materiais, considerando especialmente a integración das TIC, tal e 

como se recolle no Plan Tic. 
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A diversidade no alumnado, profesorado e familias pode facer que, en determinadas 

casuísticas, ben pola súa especificidade, gravidade ou imprevisibilidade, os programas non 

resultan suficientes. Nestes casos é precisa unha intervención de carácter individualizado, 

baseada nunha relación persoal, directa e individual entre a persoa orientadora e a orientada. 

Posúe un carácter certamente reactivo e puntual, polo que a súa aplicación será subsidiaria 

ao desenvolvemento dos programas. A técnica de intervención fundamental é a entrevista 

coa que se analizará a situación, definiranse as actuacións e avaliaranse os resultados. Así 

pois, por non estar prevista non deixará de estar planificada, aparecendo no PXAD o 

procedemento de solicitude de atención individualizada. 

Por último, non podemos esquecer a relación con outras entidades externas ao centro 

como: Servizos Sanitarios, os Servizos Sociais, o Concello, a Deputación, a Garda Civil e todas 

aquelas Asociacións e Organismos que traballan na atención aos mozos e mozas do noso 

centro. Especial relevancia teñen os centros de orixe do alumnado que chega novo ao noso 

centro. Nestes casos solicitaremos información sobre o alumnado a través do DO, coidando 

que este intercambio responde ao principio de confidencialidade. Do mesmo xeito, 

procederemos no caso do alumnado que abandona o noso centro.  

 AVALIACIÓN DO PLAN 

Contemplamos á avaliación como unha ferramenta ao servizo dos obxectivos 

educativos; calidade que exixe que sexa continua e formativa, abranguendo non só os 

resultados, senón tamén o deseño e a implementación do Plan.  

A información é a base da avaliación, é por iso que coida asegurar que  sexa útil e 

rigorosamente recollida, asegurando que as fontes sexan fiábeis e válidas para que os datos 

sexan útiles. Empregaranse diferentes fontes de información e tamén distintos instrumentos 

para triangular os datos e conseguir unha visión panorámica e profunda dos distintos 

momentos de aplicación do Plan e do seu resultado. A avaliación do Plan será criterial e 

interna, desenvolvida polas propias persoas implicadas nel, combinando a autoavaliación, a 

heteroavaliación e a coavaliación.  

No mes de setembro propoñemos a análise do deseño Plan, relacionada coa 

avaliación do contexto e das necesidades xunto coa memoria do DO do curso pasado.  Para 
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iso é preciso avaliar criterios como: a calidade técnica, a atención á diversidade, a súa 

adecuación ao contexto, documentos de centro e aos/as destinatarios/as, e a suficiencia dos 

recursos.  

Unha vez posto en marcha o Plan é momento de avaliar a súa aplicación coa finalidade  

de procurar a mellora instantánea do Plan. Será necesario recoller información sobre os 

criterios de: consecución parcial dos obxectivos, desenvolvemento e adecuación das 

actividades, adecuación da temporalización, suficiencia de recursos e os sucesos imprevistos 

e a maneira na que se resolveron. Na avaliación continua empregamos a información obtida 

da observación, nas reunións do DO, reunións co profesorado titor, sesións de avaliación, o 

claustro, a CCP e as entrevistas coas familias. 

No mes de xuño, é o tempo de avaliar os resultados empregando criterios de:   logro 

dos obxectivos, desenvolvemento e adecuación das actividades, axuste da temporalización, 

suficiencia de recursos, coordinación interna e externa, participación dos distintos axentes, e 

satisfacción e interese. Neste caso, empregaremos unha rúbrica, unha escala de estimación 

para cada un dos participantes no Plan e teremos en conta as aportacións dos membros da 

comunidade educativa recollidos na caixa de suxestións. 

As conclusións da avaliación concretaranse no Plan de Mellora. A Xefatura do DO 

redactará a Memoria do DO na que participarán todos os membros do DO. 

REFERENCIAS LEXISLATIVAS, PLANS, PROTOCOLOS E GUÍAS 

Lexislación xeral:  

❖ Lei Orgánica 3/2020 que Modifica á Lei Orgánica 2/2006, de Educación.  

❖ Lei Orgánica 8/2013 de Mellora da Calidade Educativa.  

❖ Lei Orgánica 2/2006 de Educación.  

❖ Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos 

integrados de ensinanzas non universitarias. 

❖ Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento 

do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de 

ensinanzas non universitarias. 
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❖ Real Decreto 95/2022, do 1 de febrero, polo que se establece a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da Educación Infantil. 

❖ Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo 

da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

❖ Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da Educación Primaria. 

❖ Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

❖ Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obligatoria. 

❖ Real Decreto 1105/2014, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.  

❖ Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

❖ Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

❖ Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato no curso académico 2022-2023. 

❖ Real Decreto 984/2021, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación 

Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria 

Obligatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional.  

❖ Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de ESO e de bacharelato no sistema educativo de 

Galicia. 

Lexislación referida ao DO:  

❖ Decreto 120/1998, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

❖ Orde 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e o funcionamento da 
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Orientación Educativa e Profesional en Galicia regulada polo Decreto 120/1998.  

❖ Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as 

accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional en Galicia.  

Lexislación e protocolos referidos á atención á diversidade:  

❖ Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes de Galicia nos que se imparten os ensinos establecidos na LOE.  

❖ Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011.  

❖ Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades 

específicas da aprendizaxe.  

❖ Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais.  

❖ Protocolo para a atención educativa do alumnado coa Síndrome de Down e/ou 

discapacidade intelectual.  

❖ Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do 

Autismo. 

❖ Protocolo para la intervención psicoeducativa de la dislexia y/u otras dificultades 

específicas del aprendizaje. 

❖ Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos 

educativos e sanitario.   

Lexislación e protocolos referidos á convivencia:  

❖ Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa.  

❖ Decreto 8/2015, polo que se desenvolve a Lei 4/2011.  

❖ I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.  

❖ Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de 

identidade de xénero.  

❖ Protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e 

ciberacoso.  

❖ Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo.  

❖ Plan de Benestar Emocional.  

❖ Guía Coeducativa para os centros escolares de Galicia 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2016/03/14/5b7a09f72e369a40b7d319634a159b49.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2016/03/14/5b7a09f72e369a40b7d319634a159b49.pdf
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San Sadurniño, de setembro de 2022.  

 


