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1 INTRODUCIÓN

A orientación educativa é unha práctica inherente á función educativa e un dos seus

principios,  tal  e como se recolle na LOMLOE que modifica a lei  Orgánica do 2/2006

( LOE), artigo 1, apartado f) : “ a orientación educativa e profesional de estudantes como

medio  necesario  para  o  logro  dunha  formación  persoalizada,  que  propicie  unha

educación integral en coñecementos, destrezas e valores”.  O seu obxectivo é contribuír

ao  desenvolvemento  integral  do  alumnado,  capacitar  para  realizar  aprendizaxes

autónomos  e  fomentar a  participación activa, crítica  e  transformadora da sociedade.

Non se pode considerar  a  orientación como unha actuación periférica,  levada a

cabo  de  forma  solitaria  polo  Departamento  de  Orientación  xa  que,  tanto  na  súa

planificación  como  no  seu  desenvolvemento,  vense  comprometidos  a  totalidade  dos

docentes e órganos do centro.

Por tanto, entendemos a orientación como un proceso sistemático e planificado de

apoio, axuda e asesoramento a toda a comunidade educativa .

Dende o Departamento de Orientación formulamos a nosa labor baixo as seguintes

premisas: 

• EDUCAR PARA A VIDA: o proceso de ensino - aprendizaxe debe ser funcional,

estar en conexión co entorno e enfocado cara o futuro.

• APRENDER A APRENDER:  a sociedade actual está caracterizada pola existencia

de perfís en continuo cambio, o obxectivo principal será o de procurar un proceso

de aprendizaxe autónomo, curiosidade por aprender e constante actualización.

• EDUCAR NA CAPACIDADE PARA A TOMA DE DECISIÓNS,  para o que será

imprescindible:

-  Facilitar  o  coñecemento  das  propias  aptitudes,  capacidades,  intereses  e

motivacións así como os posibles condicionantes.

-  Axustar  o  proceso de aprendizaxe ás  características  particulares  de cada

alumno e alumna.

 - Asesorar sobre diferentes camiños e as correspondentes opcións que poidan

emprender.

    
3



EPAPU Albeiros

Parque da Milagrosa s/n.   27003  LUGO 
982 828 106  

epa.albeiros.lugo@edu.xunta.gal

www.epalugo.org

Referente  ó  noso  modelo  de  intervención, trataremos de  adecuarnos ás

necesidades que van xurdindo (tendo en conta a quen van dirixidas as actuacións e o

contexto no cal se desenvolven), introducindo un modelo ou enfoque de intervención a

través  de  programas  (onde  estean  presentes  os  tres  principios  fundamentais  de

prevención,  desenvolvemento  e  intervención  social)  ademáis  do  modelo  de consulta-

colaborativa.

O Departamento actuará en tres ámbitos:  Acción Titorial,  Apoio ó proceso de

Ensino-Aprendizaxe  e  Orientación  Académica-Profesional.  En  cada  un  deles,

especificaranse as actuacións a levar a cabo.

2 MARCO LEGAL

As escolas de educación permanente de adultos proporcionan unha oferta pública

de  educación  para  persoas  adultas  que  posibilite   que  poidan  adquirir,  actualizar,

completar ou ampliar os seus coñecementos e aptitudes para o desenvolvemento persoal

e profesional. 

As súas ensinanzas ampáranse na seguinte normativa: 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación modificada pola Lei 3/2020, do

29  de decembro.

 Decreto 88/1999,  do 11 de marzo,  polo que se regula a ordenación xeral  das

ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.

 Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos. 

 Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan as ensinanzas de bacharelato

para persoas adultas pola modalidade presencial na Comunidade Autónoma de

Galicia. 

 Orde do 26 de abril de 2007 pola que se ordenan e organizan as ensinanzas de

bacharelato para adultos a distancia na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as

persoas  adultas  e  se  establece  o  seu  currículo  na  Comunidade  Autónoma de

Galicia.

    
4



EPAPU Albeiros

Parque da Milagrosa s/n.   27003  LUGO 
982 828 106  

epa.albeiros.lugo@edu.xunta.gal

www.epalugo.org

 Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se autorizan as ensinanzas de educación

para  persoas  adultas,  nas  modalidades  presencial  e  a  distancia,  en  centros

específicos  de  educación  e  promoción  de  adultos  e  institutos  de  educación

secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do

título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma

de Galicia.

 Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro

de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para

persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia

 Resolución do 18 de Xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de

educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas

non regradas mo curso académico 2022-23

A esta esta normativa engadimos normas concretas relacionadas directamente coa

labor orientadora: 

 Decreto 120/1998 do 23 de abril,  polo que se regula a orientación educativa e

profesional  na  Comunidade Autónoma de Galicia  e  a  Orde 24 de xullo  que o

desenvolve e que regula a organización e funcións dos servizos de orientación na

nosa comunidade.

 Circular 18/2007 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. 

Destacamos entre as actuacións propias da orientación educativa: 

o Actuacións en relación á promoción da convivencia e á resolución pacífica

de conflitos.

o Actuacións que teñan como eixe nuclear o plan de acción titorial.

o Actuacións  que  teñan  como  obxecto  a  atención  a  toda  a  diversidade

presente nos centros educativos.
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o Actuacións  referentes  ao  asesoramento  xeral  de  saídas  profesionais  e

elección vocacional así como aquelas referentes á orientación vocacional e

profesional  que  fomenten  a  igualdade,  a  cultura  emprendedora,  o

autoemprego e a transición da formación ao mundo laboral ou viceversa. 

o Actuacións  relacionadas  co  asesoramento  ás  persoas  adultas  sobre  as

diferentes  oportunidades  de  aprendizaxe,  incidindo  principalmente  nos

seguintes colectivos:

 Menores de idade que non conseguiron a titulación básica e seguen

ensinanzas para a obtención do graduado en educación secundaria

obrigatoria. 

 Mocidade menor de idade que segue programas de garantía social e

que busca a inserción no mundo laboral. (agora  ciclos de Formación

Profesional Básica).

 Mocidade maior de idade e persoas adultas, sen o título básico, e

que teñen como obxectivo a obtención do graduado en educación

secundaria obrigatoria para mellorar a súa empregabilidade.

 Persoas  adultas  de  idade  media  e  avanzada,  maioritariamente

mulleres, que precisan formación básica, sexa alfabetización, niveis

equivalentes á educación primaria, ou formación non regrada. 

 Persoas  inmigrantes  que  demandan  a  aprendizaxe  das  linguas

galega e castelá como medio de integración social e laboral.

 Persoas  adultas  que  desexan  recoñecer  as  competencias

profesionais adquiridas a través da experiencia laboral  ou doutras

vías formais e non formais de aprendizaxe.

 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 na CCAA de Galicia. Incide en que os Departamentos de Orientación

prestarán especial atención as actuacións relacionadas coa inclusión e atención á

diversidade; a acción titorial; a convivencia e a educación en valores; o plan de
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orientación, o plan anual e a memoria de cada curso; os procesos de avaliación e

calidade;  o  drdorienta;  a  aprendizaxe  permanente  e  as  saídas  profesionais;  a

coordinación dos Departamentos de Orientación.

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade

do alumnado na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Decreto  8/2015  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  4/2011,  do  30  de  xuño,  de

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia

escolar.

3 XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

Á hora de planificar  a nosa intervención e establecer as necesidades e accións

prioritarias teremos en conta, como non pode ser doutro xeito,  o contexto no que se

enmarca o noso traballo.

A escola EPAPU Albeiros está situado no parque da Milagrosa en Lugo. É o único

centro na provincia dirixido en exclusiva ao ensino de persoas adultas. 

Distribúese nun único edificio que consta dunha planta soto onde se atopa unha

aula  utilizada  para  exames  e  outra  para  idiomas,  amais  do  laboratorio  conxunto  de

bioloxía  e  xeoloxía  e  física  e  química.  Na  planta  baixa  atópanse  os  servizos  xerais

(secretaría,  conserxería,  sala  de  profesores),  os  distintos  departamentos,  a  aula  de

informática, a aula Mentor e unha aula destinada a docencia. No primeiro andar atópanse

as  aulas,  a  biblioteca  e  os  despachos  de  dirección.

        A oferta educativa divídese en :

• Ensinanzas Básicas Iniciais I e II 

• Galego e castelán para inmigrantes 

• ESA – 1º, 2º, 3º e 4º presencial e semipresencial 

• Bacharelato 1º e 2º semipresencial 

• Aula Mentor 

Entre  o  noso  alumnado  existe  unha  gran  disparidade  en  canto  ao  seu  nivel

socioeconómico e cultural. 

    
7



EPAPU Albeiros

Parque da Milagrosa s/n.   27003  LUGO 
982 828 106  

epa.albeiros.lugo@edu.xunta.gal

www.epalugo.org

En  liñas  xerais  podemos  indicar  que  se  trata  dun  nivel  baixo  nos  niveis  de

Ensinanzas Básicas Iniciais e Ensinanza Secundaria Obrigatoria. 

No caso do bacharelato existen grandes diferenzas entre os casos dos rapaces e

rapazas máis novas que proceden cun marxe de pouco tempo do sistema ordinario e

aqueloutros que deciden retomar os seus estudos bastantes anos despois de os teren

abandonado. Os primeiros, en liñas xerais, non son rapaces e rapazas emancipados do

seu  contorno  familiar,  que  podemos  cualificar  de  medio  desde  o  punto  de  vista

económico;  os  segundos,  pola  contra,  son  persoas  emancipadas  familiarmente  cuns

niveis  de  ingresos  normalmente  baixos  e  con  necesidade  de  mellorar  o  seu  nivel

académico e cultural para teren maiores posibilidades de éxito no mundo laboral.

As motivacións máis frecuentes do noso alumnado son as seguintes:

 No caso do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a motivación máis frecuente

é acceder a unha formación básica  que lles proporcione máis autonomía para á

vida diaria ( moito deste alumnado ten varias dificultades na lectoescritura e nas

matemáticas) ou lles permita continuar ós seus estudos cara a realización da ESA.

A media de idade destes homes e mulleres é alta e, en xeral, non proseguen os

seus estudos.

 Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para Inmigrantes teñen

como finalidade acadar competencia lingüística en castelán e, en menor medida,

en  lingua  galega  a  fin  de  mellorar  a  súa  inclusión  na  sociedade  e  a  súa

empregabilidade.

En liñas xerais o seu nivel cultural  é baixo dado que moitos deles carecen de

estudos tamén no seu país de orixe.

 O  alumnado  matriculado  en  Ensinanza  Secundaria  Obrigatoria  na  modalidade

presencial  presenta dous perfís  e motivacións moi  diferentes. Por unha banda,

están os rapaces e rapazas que acaban de acadar  a maioría de idade e que

proceden do sistema ordinario que se matriculan para a acadar a titulación de

Ensinanza Secundaria Obrigatoria coa finalidade de acceder a un ciclo formativo

de grao medio. Por outra banda, e dun xeito crecente nos últimos anos debido

seguramente á falta de emprego, están persoas adultas que deciden continuar os
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seus estudos ben para promocionar no seu traballo, ben para poder cursar un ciclo

formativo ou simplemente para mellorar o seu nivel cultural.

 O  alumnado  matriculado  en  Bacharelato  ten  dúas  motivacións  principais,  ben

acceder a un ciclo formativo superior, ben acadaren a titulación necesaria para

presentarse a algún proceso selectivo de emprego convocado pola administración.

Unha porcentaxe moi escasa preséntase ás Probas de Acceso á Universidade e

continúan estudos universitarios.

A inmensa maioría comparten que non tiveron no seu día a posibilidade de acceder

a unha educación formal suficiente que lles permita hoxe utilizar a cultura para conseguir

unha  integración  e  unha  promoción  satisfactoria  no  mundo  social  e  do  traballo.

4 DETECCIÓN DE NECESIDADES

A avaliación de necesidades toma como fontes básicas a observación , memoria do

Departamento de Orientación do curso anterior,  lectura dos documentos institucionais

existentes e as demandas trasladadas pola comunidade educativa. 

A nivel xeral as necesidades do centro poderían sintetizarse nas seguintes:

a Deseñar actuacións que teñan como eixo nuclear o desenvolvemento da Acción

Titorial:   asesoramento,  colaboración  e  incorporación  de  contidos  relacionados

coas  habilidades  sociais,  autocoñecemento,  benestar  emocional,  igualdade,

técnicas de estudo e orientación académica e vocacional.  

b Deseñar actuacións que teñan como obxecto a atención á diversidade:

 Identificación de necesidades.

 Seguimento do Plan Xeral de Atención á Diversidade.

 Revisión e/ou modificación das medidas de apoio e/ou reforzo que estea a

recibir o alumnado para avanzar na loita contra o fracaso escolar.

 Asesoramento  sobre  recursos  educativos  que  axuden  na  resposta  ás

necesidades educativas do noso alumnado. 

c Actuacións concretas referentes á orientación vocacional e profesional:
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 Actuacións  que  fomenten  o  autocoñecemento  e  análise  das  variables

persoais e contextuais.

 Actuacións  que  fomenten  unha  toma  de  decisións  académicas  e

profesionais acordes as características e intereses individuais.

 Actuacións relacionadas coa mellora da empregabilidade. 

 Actuacións  relacionadas  co  fomento  da  cultura  emprendedora  e  o

autoemprego.

d Continuar coas actuacións en relación á promoción da convivencia e a resolución

pacífica de conflitos no marco dunha escola plural colaborando na diagnose sobre

o estado da convivencia no centro en base á información ofertada polos distintos

sectores  da  comunidade  educativa  e  proposta  de  medidas  que  redunden  na

mellora da mesma.

5 ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

5.1 Constitución do Departamento de Orientación

Seguindo as directrices establecidas no Decreto 120/98 e a Orde do 24 de xullo de

1998 formarán parte do Departamento de Orientación do centro:

Macarena Carballeira Cabana Xefatura do Departamento

M.ª Jesús Díaz Armesto Mestra  especialista  en  Pedagoxía
Terapeútica

M.ª Auria Bóveda Morandeira Docente do ámbito sociolingüístico

Sonia Gónzalez Chao Docente do ámbito científico

5.2 Funcionamento 

As integrantes do Departamento reunirémonos de forma ordinaria unha vez ó mes e

extraordinariamente cando sexa preciso ante diversas situacións que poidan xurdir. 

A posta en marcha do plan anual de orientación levarase a cabo implicando non só

ás integrantes do Departamento de Orientación, senón tamén a todo o profesorado do

centro en maior e menor medida.
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Nesta mesma liña, sinalar tamén que gran parte da nosa actuación desenvolverase

mediante a participación en diversas estruturas do Centro:

 Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  :  a  Xefa  do  Departamento  e  mestra

especialista en Pedagoxía Terapéutica asistirán a todas as reunións da CCP

que se convoquen, asesorando cando corresponda respecto aos temas que se

traten na orde do día. 

 Xuntas de avaliación  :  a Xefa do Departamento asistirá a todas as xuntas de

avaliación.

 Equipo Directivo  :  manteremos un contacto constante co Equipo Directivo, ao

que  se  comunicarán  as  actuacións  que  levamos  a  cabo,  así  como  a  súa

finalidade e desenvolvemento. 

 Coordinación  das  titorías  da  ESA presencial  :  a  Xefa  do  Departamento  de

Orientación coordinarase cos titores/as da ESA presencial para establecer plans

de traballo,  asesorar nos temas que se considere oportuno e proporcionar o

material necesario para  as  titorías. 

Dende orientación tentarase, en todo momento, favorecer un clima de cooperación,

diálogo e participación tanto na relación entre o alumnado como entre o profesorado. O

departamento de orientación pretende ser unha entidade colaboradora en todo momento

con calquera membro da comunidade educativa, así como estar dispoñible para calquera

iniciativa proposta por profesorado e/ou alumnado.

O referido  anteriormente  non  exime de  que  haxa  situacións  que  requiran  unha

atención  máis  individual.  Ambas  perspectivas,  o  traballo  en  grupo  e  a  atención

personalizada serán complementarios.

6 OBXECTIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

6.1 Obxectivos xerais

A nivel xeral, os obxectivos que pretende acadar o Departamento de Orientación

son:
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 Continuar impulsando o funcionamento do Departamento de Orientación, así coma

dar  a  coñecer  cales  son  as  súas  funcións  e  a  relevancia  que  ten  para  o

desenvolvemento  integral  do  alumnado e  para  optimizar  o  proceso de ensino-

aprendizaxe.

 Equipar o Departamento de Orientación con diferente material  didáctico xeral e

específico así como recursos bibliográficos.

 Contribuír  ó  axuste  persoal  da  educación  favorecendo  desenvolvemento  de

integral do alumnado.

 Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se produzan,

axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado.

 Coordinar as accións de orientación do centro.

 Resaltar os aspectos orientadores da educación: “Orientación en e para a vida”,

atendendo ó contexto real do alumnado e ó futuro que poidan proxectar para si

mesmos, favorecendo a adquisición de aprendizaxes funcionais.

 Colaborar  no  proceso  de  toma  de  decisións  do  alumnado,  principalmente  no

ámbito académico- vocacional.

 Planificar, coordinar e desenvolver as actuacións que se organicen no centro para

atender  á  diversidade  do  alumnado,  tanto  nas  súas  capacidades,  intereses  e

motivacións como nas diferencias individuais que poidan darse entre eles debido a

súa traxectoria vital.

 Potenciar a colaboración con outros Departamentos de Orientación das EPAPU e

centros con educación de adultos de Galicia así como con servizos educativos e

asistenciais de diferentes administracións e con calquera outra institución pública

ou privada que poida contribuír á mellor formación do alumnado.

6.2 Obxectivos específicos 

Para  acadar  ditos  obxectivos  xerais,  propoñémonos  unha  serie  de  obxectivos

específicos. Estes emanan directamente das necesidades detectadas no centro e a súa

comunidade educativa. 

• Obxectivos específicos referidos ao alumnado.
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o Detectar  e  facer  un  seguimento  das  dificultades  de  aprendizaxe  e  das

necesidades educativas en xeral, e establecer en consecuencia, os apoios

necesarios,  evitando  no  posible  o  abandono,  fracaso  ou  inadaptación

escolar. 

o Desenvolver técnicas de estudo e traballo intelectual.

o Favorecer no alumnado o coñecemento, a aceptación de si mesmo e a súa

autoestima.

o Desenvolver habilidades sociais que favorezan a convivencia, a expresión

de diferentes puntos de vista e opinións propias respectando sempre as dos

demais. 

o Facilitar ao alumnado a orientación, apoio e asesoramento necesarios para

que  adquiran  as  estratexias  necesarias  para  enfrontarse  con  éxito  ós

momentos escolares máis críticos e decisivos.

o Orientar  ao  alumnado  sobre  as  súas  posibilidades  académicas  e

profesionais,  así  como fomentar  a  madurez  vocacional  para a toma de

decisións respecto o seu futuro académico e profesional.

o Desterrar estereotipos de xénero e condutas discriminatorias e homófobas .

o Fomentar unha actitude reflexiva cara as diferentes capacidades, a empatía

e a axuda e respecto ao outro. 

o Promover  actividades  que  favorezan  a  integración  e  a  participación  dos

estudantes nas actividades do centro e do entorno.

• Obxectivos específicos referidos ao  profesorado.

o Colaborar co equipo directivo e co equipo docente na posta en marcha das

medidas necesarias para asegurar a continuidade e coherencia da acción

educativa nos diferentes cursos. 

o Asesorar  ao  profesorado  no  tratamento  de  dificultades  de  aprendizaxe,

intervención con alumnos/as con baixo rendemento, deseño, aplicación e

avaliación de medidas de atención á diversidade, seguimento e avaliación

do proceso de E-A.
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o Fomentar a colaboración no asesoramento e orientación sobre os itinerarios

formativos ou de inserción laboral do alumnado. 

o Dinamizar a función titorial, proporcionando asesoramento e facilitando os

recursos e materiais necesarios, formulando novas temáticas, etc.

• Obxectivos específicos referidos ás familias do alumnado menor de idade.

o Colaborar co/a titor/a no asesoramento ás familias sobre aspectos relativos

ao  comportamento  e  ao  rendemento  académico  do  alumnado.  Traballar

coas  expectativas,  necesidades  e  problemas,  non  só  en  base  ás

cualificacións obtidas, senón tendo en conta a evolución persoal de cada

un/unha.

o Establecer canles de comunicación fluída para informar das posibilidades

académicas e profesionais das súas fillas e fillos.

o Coordinación  con  servizos  externos  que  interveñan  co/coa  alumno/a

( Psicólogos, Traballoras/es Sociais, etc)

• Obxectivos Específicos referidos ao Centro

o Demandar colaboración nas actividades promovidas polo DO, e a inserción

da orientación nos diferentes deseños curriculares de forma interdisciplinar.

o Colaborar  na  planificación  e  organización  de  toda  clase  de  actividades

educativas. 

o Fomentar a coordinación do centro co seu entorno.

o Potenciar a asunción de medidas de carácter preventivo en tódolos eidos:

dificultades de aprendizaxe, problemas de conduta e/ou convivencia, toma

de decisións vocacionais, etc.

• Obxectivos do Departamento de Orientación e contribución ás Competencias

Clave.

As competencias clave son os desempeños que se consideran imprescindibles para

que  o alumnado poida progresar con garantías de éxito  no seu itinerario  formativo  e
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afrontar  os  principais  retos  e desafíos  globais e locais.  Son  a  adaptación  ó sistema

educativo  das competencias  clave  establecidas  na   Recomendación  do Consello  da

Unión  Europea  do 22  de  maio  de  2018,  relativa  ás competencias  clave  para  a

aprendizaxe permanente.

O Departamento de Orientación contribuirá ás mesmas da seguinte maneira:

1.  Competencia  na  comunicación  lingüística (CCL):  nas  actividades  planificadas

fomentaremos  a  linguaxe  (en  todas  as  súas  formas:  oral  escrito,  signado)  como

instrumento  para  favorecer  a  comunicación  e  o  intercambio  de  coñecementos  e

necesidades  nas  relacións  próximas  (a  familia,  os  amigos,  e  os  compañeiros)

asertividade e empatía. A linguaxe como medio de expresión de emocións e sentimentos,

e como medio de diálogo e negociación, para resolver os conflitos.

2.  Competencia  Plurilíngue  (CP):formación  no  respecto  e  recoñecemento  da

pluralidade lingüística e cultural de España y doutros países do mundo como un elemento

enriquecedor da sociedade. 

3. Competencia dixital  (CD): A utilización das TIC como medio para coñecemento dun

mesmo/a  (intereses,  capacidades,  valores  e  necesidades).  Tamén  para  coñecer  o

entorno social, cultural, educativo e laboral (recursos e direccións útiles).

4.  Competencia  ciudadana (CC): Por  medio  da nosa  metodoloxía,  indagaremos na

conciencia das propias habilidades e destrezas sociais, así como das nosas dificultades. 

Favoreceremos a experiencia directa da participación democrática e da responsabilidade

social.

5. Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): Dende as actividades

propostas, buscaremos, dun xeito transversal, que o alumnado explore a súa capacidade

para expresarse a través das diferentes posibilidades artísticas que temos na sociedade.

6.  Competencia  persoal,  social  e  de   para  aprender  a  aprender  (CPSAA):

Traballaremos aspectos relacionados  coas habilidades e destrezas socioafectivas  para

traballar  e  relacionarse  con  distintos  tipos  de  persoas  e  grupos.  Nos  programas  a

desenvolver tamén se tratarán  as habilidades cognitivas. Características que definen a

unha  persoa  aberta  a  aprender:  autoesixencia,  responsabilidade,  confianza,  vontade,

fortaleza, apertura ao cambio, mentalidade creativa e innovadora.
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7.  Competencia  emprendedora  (CE): Na  orientación  vocacional  traballaremos  o

proxecto de vida persoal. Os seus compoñentes (entorno social, familiar e académico-

laboral). Actitude e afán de superación e mellora dos diferentes tipos de capacidade. O

emprendemento: creatividade, planificación e xestión de proxectos.

8.  Competencia  matemática  e  competencia   en  ciencia,  tecnoloxía  e  inxeñaría

(STEM): Son competencias máis curriculares, pero dende o Departamento de Orientación

faremos  fincapé  nas  profesións  emerxentes,  nas  tecnoloxías  da  aprendizaxe,  e  nas

vocacións científicas.

7 ACCIÓNS PRIORITARIAS PARA O CURSO 2022/23

A actuación do Departamento de Orientación levarase a cabo a través de tres eixos:

acción titorial, apoio ó proceso de Ensino-Aprendizaxe e orientación académica e

vocacional. 

7.1 Plan de acción titorial 

No ámbito da acción titorial establecemos os seguintes obxectivos: 

 Favorecer  a  participación  do  alumnado  no  contexto  escolar  tanto  de  maneira

presencial como a través da aula virtual a fin de facilitar a relación coa comunidade

educativa e co centro.

 Axudar  individual  e  colectivamente  ao  alumnado  na  adopción  de  hábitos  e

estratexias apropiadas para o estudo e a organización do traballo, de acordo coas

características singulares da súa situación persoal.

 Contribuír á personalización do ensino, proporcionando información relevante do

alumnado recollida no Departamento de Orientación e procurando unificar criterios

para unha acción coordinada e unha atención educativa de calidade que teña en

conta as características, tanto individuais como colectivas, dos grupos aos que se

dirixe.
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 Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado dotándoo de ferramentas e

habilidades que lle permitan participar e integrarse nunha sociedade plural e en

continuo cambio como a actual.

 Potenciar a acción titorial e acción coordinada do equipo educativo, asesorando ao

profesorado no exercicio das súas funcións e proporcionando os materiais que

precisen para unha acción titorial de calidade na educación de persoas adultas.

Planificamos  polo  tanto  as  seguintes  actuacións  prioritarias  para  o  curso

2022/23: 

 Recollida de información individual e grupal a través dos titores/as, de entrevistas

persoais, telefónicas ou a través da aula virtual, si fose preciso. 

 Proposta de actividades a través das titorías e  da aula virtual encamiñadas a

procurar  o  autocoñecemento  do  alumnado  e  identificar  as  súas  debilidades  e

fortalezas a fin de procurar solucións construtivas que lle sirvan para desenvolver o

seu proxecto de vida.

 Proposta  de actividades que promovan as  habilidades metacognitivas  e  o  uso

estratéxico das técnicas de estudo e traballo intelectual a través da aula virtual e

nas sesións de titoría.

 Fomentar a participación en actividades que apoien o desenvolvemento persoal do

alumnado,  conmemorando  datas  importantes,  actividades  que  fomenten  a

equidade, a igualdade, o respecto e a empatía.  

 Proporcionar a través da aula virtual  recursos e tarefas que axuden a traballar

diferentes dificultades que pode presentar sobre todo o alumnado de educación de

adultos (memoria, atención...) 

 Facilitar  información  sobre  o  alumnado  e  asesoramento  ao  profesorado   en

aspectos  psicopedagóxicos,  estratexias  metodolóxicas,  etc;  procurando  a

coordinación das acción e a unificación de criterios.

 Colaborar  cos  servizos  de  emprego,  sociais  e  de  saúde  no  seguimento  das

necesidades específicas do alumnado do centro.
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 Colaborar  cos  servizos  externos  que  promovan  actuacións  de  prevención  nos

centros educativos e participar nas actividades organizadas desde os mesmos.

 

7.2 Apoio ao proceso de Ensino- Aprendizaxe (PXAD)

No Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD) recóllense actuacións e propostas

co obxectivo de atender a heteroxeneidade de capacidades, motivacións e intereses, ou

o que é  o  mesmo,  dar  unha resposta  educativa  persoal  e  adaptada a cada un dos

alumnos e alumnas que se escolarizan nos diferentes grupos. 

Dende o Departamento de Orientación tratarase de proporcionar un asesoramento

directo ó profesorado para o desenvolvemento das correspondentes medidas de atención

á diversidade e das estratexias a levar a cabo.

Formulamos os seguintes obxectivos para este curso académico: 

 Optimizar os procesos de ensino-aprendizaxe.

 Proporcionar ao alumnado estratexias de aprendizaxe para que poidan seguir con

éxito o seu proceso educativo.

 Evitar  fenómenos  indesexables  como os de abandono,  fracaso  e  inadaptación

escolar.

 Previr dificultades de aprendizaxe e asistir cando xa se produciron.

 Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares dos alumnos e alumnas

mediante as oportunas MAD.

Coa  intención  de  acadar  estes  obxectivos  establecemos  as  seguintes  accións

prioritarias para o curso 2022/23: 

Actuacións respecto ó centro: 

 Colaborar  coa  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  nos  termos  que  se

establezan  para  coordinar  as  aportacións  dos  departamentos  para  que  exista

coherencia  entre  eles  e  impulsar  o  desenvolvemento  de  MAD  axustadas  e

coherentes coas necesidades detectadas. 

 Participar e asesorar nas sesións de avaliación dos diferentes grupos e reunións

de equipos docentes cando así o soliciten.

Actuacións respecto ó profesorado: 
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 Asesorar  sobre  criterios  metodolóxicos  que  poidan  previr  dificultades  de

aprendizaxe  como  agrupamentos,  organización  dos  espazos,  distribución  do

tempo, metodoloxía, técnicas de traballo intelectual, etc.

 Asesorar  sobre  diferentes  aspectos  de  atención  á  diversidade,  protocolos  de

actuacións así como diferentes MAD que se poden poñer en marcha en función

das características e necesidades do alumnado.

 Coordinación co profesorado titor.

Actuacións respecto ó alumnado: 

 Promover a crenza dos alumnos e alumnas sobre as súas propias capacidades

fomentando a súa motivación e capacidade de logro.

 Participar na avaliación inicial  para a adscrición do alumnado ao nivel e ao módulo

correspondentes da educación de adultos e realizar as entrevistas persoais que

sexan precisas para tal fin.

 Asesoramento sobre a súa situación académica, posibles apoios ou metodoloxías

a empregar para mellorar o seu rendemento, así como estratexias para promover

no alumnado semipresencial a capacidade de autorregular a propia aprendizaxe e

autoorientación.

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas de aquel alumnado que se considere

necesario.

Actuacións respecto ás familias     do alumnado menor de idade  :   

 Orientación sobre as necesidades educativas dos seus fillos e fillas, así como das

medidas e estratexias para poder superalas ou compensalas. 

 Informar ás familias sobre aqueles aspectos relacionados co futuro académico e

profesional dos seus fillos e fillas. 

7.3 Plan de orientación académica e vocacional 

A orientación académica na educación das persoas adultas comeza no momento

mesmo do acceso a estas ensinanzas e continúa ao longo de todo o desenvolvemento da

formación do alumno/a. 

    
19



EPAPU Albeiros

Parque da Milagrosa s/n.   27003  LUGO 
982 828 106  

epa.albeiros.lugo@edu.xunta.gal

www.epalugo.org

Na educación  de  persoas  adultas  é  fundamental  facilitar  a  elaboración  dun  un

itinerario formativo a todo o alumnado que o solicite, previa valoración inicial dos seus

coñecementos previos (educación regrada, non regrada e experiencias laborais e sociais)

, expectativas, intereses e necesidades.

Neste ámbito establecemos os seguintes obxectivos: 

 Contribuír a que a orientación académica e profesional se desenvolva como un

proceso de axuda continua para todo o alumnado, tanto de maneira presencial

como a distancia e promover a aprendizaxe ao longo da vida.

 Desenvolver  unha  orientación  individualizada  e  diversificada  en  relación  ás

características  persoais  do  alumnado  (intereses,  motivacións,  capacidades  e

necesidades) que lle faciliten a toma de decisións e a elaboración dun itinerario

formativo axeitado para unha adecuada inserción laboral. 

 Favorecer a apertura do centro ao contorno produtivo e a colaboración de toda a

comunidade  educativa  na  difusión  das  diferentes  accións  relacionadas  co

desenvolvemento  profesional  e  laboral  que  poidan  contribuír  a  inserción  e

integración laboral do alumnado.

 Potenciar  a  labor  orientadora  entre  o  profesorado,  asesorando  e  aportando  a

información  e  instrumentos  necesarios  para  facilitar  a  progresión  persoal  e

profesional do alumnado.

 Promover  a  participación  das  familias  no  desenvolvemento  das  actuacións,

enmarcadas  dentro  do  ámbito  da  orientación  académica  e  profesional  do

alumnado menor de idade.

 Responder  aos  desafíos  que  supón  o  avellentamento  da  poboación  e  dar  a

oportunidade  ás  persoas  maiores  de  incrementar  e  actualizar  as  súas

competencias dixitais, comunicativas e profesionais.

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres

así como o análise crítico das desigualdades entre os mesmos.

Para  isto  planificamos  as  seguintes  actuacións  prioritarias  para  este  curso

académico: 
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 Desenvolvemento da aula virtual, de información actualizada sobre as diferentes

saídas profesionais,  técnicas de busca de emprego, elaboración do currículum

vitae, entrevista persoal, espírito emprendedor e autoemprego...

 Realizar  co  alumnado  que  o  solicite  asesoramento  individualizado  sobre

orientación académica e profesional para a elaboración do seu itinerario formativo.

 Deseño  de  actividades  que  faciliten  o  coñecemento  de  si  mesmo  (aptitudes,

intereses, valores, necesidades de formación...) propostas a través da aula virtual,

para facilitar o proceso de toma de decisións e a mellora da empregabilidade do

alumnado.

 Realización de charlas informativas e presentacións sobre orientación académica

e profesional, dirixidas ao alumnado da ESA e Bacharelato. 

 Facilitar  información  ás  persoas  que  o  soliciten  sobre  o  procedemento  de

acreditación de competencias profesionais e a posta en valor dos coñecementos

formais e non formais, a fin de contribuír á capitalización dos seus saberes e ao

fomento da aprendizaxe ao longo da vida. 

 Desenvolvemento  a  través  da  aula  virtual  de  información  actualizada  sobre

itinerarios formativos e profesionais (modalidades de bacharelato,  oferta de ciclos

formativos e acceso a ciclos, ABAU,  probas de acceso a diferentes estudos...)

 Actualización constante da información de interese académico e profesional  da

aula virtual (estrutura do sistema educativo, modalidades de bacharelato,  oferta

de ciclos formativos e acceso a ciclos,  ABAU,  probas de acceso a diferentes

estudos, diferentes posibilidades de formación...).

 Expoñer no taboleiro toda a información académica e laboral de interese para o

noso alumnado.

 Colaboración  cos  diferentes  axentes  educativos  e  do  contorno  produtivo  na

difusión de información en relación a diferentes saídas profesionais e formativas

para o alumnado.

 Proporcionarlle  as  familias  do  alumnado menor  de  idade información sobre  as

distintas  opcións  educativas  e  profesionais  dos  seus  fillos  e  fillas  a  través  de

entrevistas persoais.
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8 ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

As diferentes estratexias de intervención que se levarán a cabo rexeranse por unha

serie de principios acordes coas características contextuais do centro,  así como coas

directrices que marca a lexislación vixente, non só no referente a Orientación Educativa,

senón na práctica educativa en xeral. 

Neste  sentido,  procuraranse  estratexias  que  fomenten  a  participación  activa  do

alumnado, de xeito que se sintan parte da acción educativa, implicándoos en cada unha

das  accións  planificadas.  Ao  mesmo  tempo,  procurarase  a  funcionalidade  na

aprendizaxe, seleccionando aqueles aspectos que poidan ser valiosos e aplicables á vida

diaria, e partindo dos seus coñecementos e experiencias previas. 

O obxectivo último perseguido será o desenvolvemento da capacidade de aprender

a  aprender,  fomentando  a  autonomía  do  alumnado  e  favorecendo  un  maior  e  máis

axustado coñecemento de si mesmos e das súas posibilidades.

Con este obxectivo, o modelo de orientación que rexerá toda esta práctica é o de

Programas xunto co de Consulta colaborativa. Esta intervención por programas defínese

como a acción planificada produto da identificación de necesidades, dirixida a unha meta

e fundamentada en plantexamentos teóricos que dan sentido e rigor a acción (Álvarez,

2006). Polo tanto, para o desenvolvemento da acción orientadora é necesario contar co

compromiso  dos  equipos  docentes  e  a  intervención  da  orientadora  asesorando,

dinamizando,  dando  soporte  técnico  e  facilitando  os  recursos  necesarios  para  a

planificación, execución e avaliación das diferentes actuacións. Esta necesidade de apoio

tradúcese na complementaridade do modelo de programas coa consulta colaborativa, de

forma que os diferentes axentes implicados no desenvolvemento do programa asumen

unha responsabilidade compartida en todos os procesos: na definición dos problemas,

nos obxectivos a acadar, no plan de actuación, na posta en marcha e na avaliación.

Ademais, e co obxecto de atender aquelas situacións de maior dificultade, levarase

a cabo un asesoramento individualizado que permita actuar sobre aqueles aspectos para

os que non foi suficiente a atención por programas.
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En definitiva, o fin último é atender á educación integral do alumnado, para o que se

deseñarán actuacións que abarquen as tres vertentes da orientación: a persoal, a escolar

e a vocacional. Estas tres vertentes serán as que marquen os ámbitos de intervención.

A vertente  persoal será atendida a través do ámbito de Acción Titorial, no que se

intervirá sobre aspectos que afectan ao seu desenvolvemento socioafectivo. Ademais,

neste ámbito cobra especial relevancia o tratamento de temas transversais que axuden a

xerar ou afianzar valores e actitudes baseadas no respecto aos demais, na igualdade, no

benestar persoal e social, na resolución pacífica de conflitos, ...

No referente á vertente escolar (ou académica),  atendida a través do ámbito de

Apoio ao proceso de Ensino-Aprendizaxe,  a  intervención estará dirixida á mellora da

calidade e resultados do proceso educativo. Neste sentido, será necesario intervir sobre

todos os campos  e sobre todos os axentes.

Por último, na vertente vocacional, a través do ámbito de Orientación Académica e

Profesional,  afondarase  en  temas  tamén  de  moita  importancia  e  relevancia  para  o

desenvolvemento  integral  do  alumnado,  como  o  coñecemento  de  si  mesmo,  o

coñecemento das posibilidades e opcións do mundo académico e laboral. Será, ademais,

o ámbito no que se prestará atención ao proceso de toma de decisións.

9 RECURSOS E TEMPORALIZACIÓN 

Para o desenvolvemento deste Plan de Orientación disporase de recursos tanto

persoais e materiais como organizativos e metodolóxicos. Ademais, contarase tanto con

recursos elaborados polo propio Departamento de Orientación como recursos existentes

no mercado.

Recursos humanos

• Departamento de Orientación

• Equipo Directivo

• Comisión de Coordinación Pedagóxica

• Claustro

• Alumnado
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• Familias do alumnado menor de idade

• Equipo de Orientación Específico

• Inspección Educativa

• Entidades e Institucións da comarca

Recursos materiais

• Equipamento do Departamento de Orientación.                                    

• Biblioteca do centro.

• Aulas do centro.

• Material do centro

• Páxina web e aula virtual

Recursos organizativos

• Horario de titoría grupal para alumnado.

• Horario de titoría para familias.

• Horario atención individual para alumnado.

• Reunión e comunicacións con titores/as.

• Reunións do DO.

• Reunións de CCP e Claustro.

• Reunións coa Xefatura de Estudos

A temporalización para o plan será anual, concretamente as actuacións planificadas

desenvolveranse  ó  longo  do  curso  2022/23.  Complementarase  a  implementación

presencial  das  mesmas  (nas  sesións  de  titoría  ou  noutro  momento  acordado  co

profesorado das materias) xunto coa publicación de información na páxina web do centro

así como de actividades na aula virtual. 

10 AVALIACIÓN DO PLAN 

Consideramos a avaliación como parte inherente a toda acción pedagóxica. É por

iso que estableceremos técnicas e criterios de avaliación para cada unha das accións

que levemos a cabo desde o Departamento. Así, para a avaliación deste Plan teremos en

conta tres momentos no curso académico:
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• AVALIACIÓN INICIAL: é a que nos permite saber cal é a situación de partida e as

necesidades do contexto, e con esta información establecer un plan de acción.

• AVALIACIÓN FORMATIVA: daranos información sobre a marcha e aplicación do

plan  que  nos  axudará  a  incluír  novas  metas  ou  realizar  as  modificacións

oportunas.

• AVALIACIÓN FINAL: determinará os resultados acadados ao remate do proceso. A

finalidade é medir a funcionalidade ou aplicabilidade dun plan no seu contexto.

Os criterios que estableceremos tentarán dar resposta as seguintes cuestións:

 O  Plan  de  Orientación  está  axustado  ás  necesidades  dos  destinatarios  e  as

características do contexto

 O Plan de Orientación é eficaz 

 O Plan de Orientación resultou útil

 O Plan de Orientación é pertinente

Algúns destes criterios serían:

 Grao de  consecución  dos obxectivos  fixados en cada  un dos tres  ámbitos  de

intervención.

 Grao de consecución dos obxectivos xerais.

 Grao  de  consecución  dos  obxectivos  marcados  como  liñas  prioritarias  de

actuación.

 Consonancia entre as actividades propostas e os obxectivos marcados.

 Grao de implicación da comunidade educativa nas tarefas de orientación.

 Grao de satisfacción do profesorado, o alumnado e as familias do alumando menor

de idade co traballo do Departamento de Orientación.

Nas reunións do Departamento de Orientación revisarase a posta en marcha do

Plan de Orientación a través dos distintos programas e actuacións, tamén situacións que

vaian xurdindo e que nos sirvan para reorientar a posta en marcha do mesmo.

Algúns  instrumentos  que  podemos  utilizar  son:  cuestionarios,  entrevistas,

observación, protocolos ou análise de tarefas.

Os procedementos que podemos utilizar son: a autoavaliación e a coavaliación.
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Realizarase unha avaliación que se reflexará na memoria anual  de centro e na

memoria do Departamento de Orientación. Esta memoria debe de contemplar o grao de

satisfacción dos integrantes, consecución dos obxectivos e as propostas de mellora.

En Lugo , a 15 de novembro de 2022

Asdo: Macarena Carballeira Cabana
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