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1.- DATOS XERIAS DO CENTRO 

Denominación: IES 12 Outubro   Código: 32009116 

Enderezo: Av. Santiago nº 2                  C.P.: 32001 OURENSE 

Tel./Fax :  988788211 -  988788223 

Correo electrónico:  ies.12.outubro@edu.xunta.es 

Páx. Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DA CONTORNA ESCOLAR E NECESIDADES EDUCATIVAS 

DO ALUMNADO 

O IES “12 de Outubro” de Ourense ocupa, na actualidade, dous edificios situados no 

barrio da Ponte, sendo o Centro de Formación Profesional máis antigo de Ourense.  

As nosas instalacións constan de dous edificios: 

      O  edificio orixinario (edificio A) acolle as aulas e talleres dos alumnos e alumnas de 

Formación Profesional (familia profesional de Mecanizado), de Educación Secundaria 

Obrigatoria e o Bacharelato nas modalidades de Ciencias e  Humanidades e Ciencias 

Sociais. Tamén, se atopan no antigo edificio os  servizos administrativos do Centro, a 

Biblioteca, a cafetería-comedor así coma o patio e o ximnasio para desenvolver as 

actividades físicas e deportivas. 

    Nun edificio anexo (edificio B) de nova construción, instálanse os ciclos de 

Formación Profesional pertencentes ás familias profesionais de Imaxe Persoal e 

Electricidade. 

mailto:ies.12.outubro@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro
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Neste mesmo barrio existe outro  instituto de educación secundaria (IES Eduardo 

Blanco Amor) que conta con alumnos/as de ESO e  Bacharelatos, tres centros públicos de 

Educación Primaria, dos cales o “CEIP de Prácticas” está situado a carón de nós, 

compartindo incluso algunha entrada.   

      No que respecta á situación socioeconómica do alumnado do noso centro cómpre 

suliñar que, a nivel xeral, segundo a súa procedencia os alumnos/as da ESO, son naturais 

do barrio da Ponte, barrio eminentemente obreiro,  e pertencen a familias cun nivel  

socioeconómico medio. Ademais disto hai que destacar a presenza de algún alumnado 

inmigrante procedente principalmente de Hispanoamérica. En canto ao alumnado de 

Bacharelato e Formación Profesional, non so contamos con rapaces que viven preto do 

centro senón que hai moitos que proceden de concellos limítrofes. 

3.- VALORES, PRINCIPIOS,OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE ACTUACIÓN NO 

CENTRO  

Son valores propios do noso centro: 

- O respecto mutuo entre todos os membros da comunidade educativa. 

- A participación como un valor básico para a formación de cidadáns autónomos, 

libres, responsables e comprometidos. 

- O esforzo compartido para acadarmos os obxectivos propostos. 

-O desenvolvemento dunha educación de calidade para todo o alumnado, 

independentemente das súas condicións e circunstancias. 

- A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a 

non-discriminación e actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, 

culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de discapacidade. 
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- A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidaridade, a tolerancia, a igualdade, o 

respecto e a xustiza, así como as que axuden a superar calquera tipo de discriminación. 

Son principios básicos orientadores:  

- A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se 

desenvolve ao longo de toda a vida. 

- A promoción do coñecemento da realidade social, económica, natural, histórica e 

cultural da sociedade e da contorna. 

- A flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimenta o 

alumnado e a sociedade. 

- A orientación educativa e profesional dos estudantes, como medio necesario para 

o logro dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en 

coñecementos, destrezas e valores. 

- A promoción do  esforzo individual e a motivación dos nosos alumnos. 

- A promoción da lingua galega para acadar a súa completa normalización. 

-A participación da comunidade educativa na organización, goberno e 

funcionamento do centro. 

  -A educación para a prevención de conflitos e para la resolución pacífica deles, así 

como a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

 - A implicación das familias e dos propios alumnos á hora de solucionar situacións 

conflitivas, axudando ás persoas que se atopan inmersas nelas. 

-O desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres. 
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- Fomento do espírito emprendedor dos nosos alumnos, de respeto hacia as 

persoas que deciden crear o seu propio posto de traballo como aqueloutras que deciden 

traballar por conta allea. 

- Fomento do plurilingüismo intentando mellorar as competencias lingüísticas en 

distintos idiomas. 

 Obxectivos xerais do centro: 

1. No ámbito da educación 

 Dar prioridade o desenvolvemento harmónico das dimensións intelectual, 

física, afectiva, ética e social do alumnado. 

 Espertar e fomentar no alumnado a creatividade e iniciativa. 

 Desenvolver no alumnado o seu espírito crítico construtivo, para coñecer, 

comprender e valorar o seu ámbito. 

 Fomentar no alumnado unha actitude crítica e investigadora. 

 Capacitar aos alumnos e alumnas para o exercicio de actividades 

profesionais. 

 Capacitar aos alumnos e alumnas para a adquisición das plenas 

competencias en lingua galega. 

 Capacitar aos alumnos e alumnas para a comunicación nas linguas 

estranxeiras. 

 Preparar para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural. 

 Fomentar entre os alumnos e alumnas a igualdade de xénero, a liberdade e 

respecto á diversidade. 

2. En relación ao profesorado 

 Estimular a participación activa no funcionamento e goberno do centro, 

integrándose nos diversos órganos establecidos para iso. 
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 Proporcionarlle ao profesorado os medios e condicións para desenvolver o 

seu traballo coas garantías de calidade axeitadas. 

 Potenciar o traballo en equipo e a comunicación entre todos eles, entre o 

profesorado, os órganos de goberno e equipo directivo. 

3. En relación ao alumnado 

 Obter na formación dos alumnos e alumnas todos aqueles valores que 

definen unha educación de calidade.  

 Favorecer a súa participación nas actividades do centro e estimular a súa 

participación no funcionamento e goberno, integrándose nos órganos 

establecidos. 

 Favorecer a identificación do alumnado coas finalidades do centro. 

 Promover a asunción de responsabilidades en labores colectivos no centro. 

 Promover a participación do alumnado na resolución pacífica das situacións 

conflitivas que se poidan presentar. 

 Potenciar un clima de respecto e de colaboración mutua co resto da 

comunidade do centro.   

4. En relación aos pais e nais 

 Informalos das características e avaliación. 

 Informalos dos proxectos de acción do centro. 

 Favorecer o coñecemento e a comunicación entre as diversas familias. 

 Estimular a participación activa no funcionamento e goberno do centro, 

integrándose nos órganos establecidos. 

 Favorecer os encontros no Centro. 

 Favorecer a súa organización e a proxección da súa asociación ou 

asociacións. 

 Potenciar a súa participación nas actividades do centro. 

 Conseguir o seu compromiso no labor educativo do centro para cos seus 

fillos e fillas de maneira que se reforce o labor do Centro e iso sirva de 

beneficio a todos e todas. 
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Prioridades de actuación no centro: 

 Fomentar a participación de todos os sectores que forman a comunidade 

educativa na organización e funcionamento do centro. 

 Aumentar a comunicación das persoas que participan nas actividades 

relativas ao centro. 

 Mellorar a convivencia global e intersectorial do Centro. 

 Establecer conexións coa realidade da contorna do Centro, facendo unha 

inclusión máis efectiva coa vida diaria do barrio. 

4.- SINAIS DE IDENTIDADE 

4.1 Oferta educativa 

No IES 12  de Outubro a oferta educativa é: 

-ESO 

-Bacharelato nas especialidades de Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais 

-Ciclos formativos de grao medio e superior nas seguintes especialidades: 

Ciclo Medio de Mecanizado 

Ciclo Superior de Programación de la Produción en fabricación mecánica 

Ciclo Medio de Instalacións eléctricas e automáticas 

Ciclo Superior de Sistemas electrónicos a automatizados 

Ciclo Medio de Estética e beleza 

Ciclo Medio de Peiteado e cosmética capilar 

Ciclo Superior de Estética integral e benestar 
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4.2 Especialización curricular 

Para ESO: 

- Artigo 28 LOMCE 

- Art. 12-15 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

- ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa 

oferta. 

 Para Bacharelato: 

  - Artigo 36 LOMCE 

 - Art. 28-32 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

- ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á 

organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

Para Ciclos Formativos: 

 - Artigo 43 LOMCE 

 - Decreto 144/2010 do 1 de xullo 

 - Orde  12 de xullo de 2011 
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No curso 2018-2019 temos implantada xa en todos os cursos a  nova normativa, foi 

necesario adoptar determinadas decisións en canto a oferta de materias. Estas 

medidas son sintetizadas a continuación: 

 1º e 2º curso ESO:  

Materia de  libre configuración do centro: 1 hora de afondamento e reforzo na materia 

de  primeira lingua estranxeira. 

    2ª lingua estranxeira: Francés e Portugués 

 3º curso ESO:  

Matemáticas  académicas ; non saíron as aplicadas. 

Tecnoloxía en castelán e en inglés 

2ª lingua estranxeira: Francés. 

Cultura Clásica 

 4º curso ESO:  

Ofértanse todas as materias establecidas por norma. 

Dado que non reunimos número mínimo de alumnos requirido pola normativa non foi 

posible impartir a materia Cultura Clásica, Cultura Científica, 2ª lingua estranxeira 

Portugués e Tecnoloxía. 

 1º de Bacharelato:  

Confeccionamos os seguintes itinerarios nas materias troncais de opción: 

Bacharelato Científico: 

Matemáticas, Física e Química e, a elixir, Bioloxía e Xeoloxía ou Debuxo Técnico. 

Bacharelato Humanístico: 

- Humanidades: Historia do mundo contemporáneo, Latín e Grego. 
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- Ciencias sociais: Historia do mundo contemporáneo,  Matemáticas aplicadas ás CCSS 

e Economía. 

As materias específicas están organizadas do seguinte xeito: 

- Elixirán unha materia entre as seguintes: TICS, 2ª lingua estranxeira Francés, 

Portugués e Cultura científica. 

- Elixirán unha opción: 

 opción A: elixirán unha entre Debuxo artístico, Linguaxe e práctica musical, 

Anatomía aplicada ou Tecnoloxía industrial e outra materia entre Relixión ou Valores 

éticos*. 

 opción B: Literatura Universal ou outra materia troncal de opción non cursada. 

A materia Literatura Universal xunto con Anatomía aplicada, Tecnoloxía industrial I, 

Cultura Científica e Portugués pero non se impartirán por non acadar número mínimo 

de alumnos matriculados. 

Dado que o Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da ESO e 

do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia permite que o centro propoña 

unha materia de libre configuración, o claustro e consello escolar do mesmo elevaron 

proposta  á Xefatura territorial  para ofertar a materia de Valores éticos en 1º de 

Bacharelato. Esta proposta foi acompañada do currículo da materia e a profesora 

encargada da súa impartición. Esta proposta recibiu informe favorable da Xefatura 

Territorial. 

 2º de Bacharelato:  

Confeccionamos os seguintes itinerarios nas materias troncais de opción: 

Bacharelato Científico: 

OPCIÓN A:  Matemáticas II, Física e a elixir entre: 

 *Debuxo técnico II 
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* Química 

OPCIÓN B: Matemáticas II, Bioloxía e Química. 

Bacharelato Humanístico: 

- Humanidades: Latín e Historia da Arte. 

- Ciencias sociais: Matemáticas aplicadas e Economía da empresa. 

Nos dous itinerarios ( Humanidades e C. Sociais) cursarán  Historia da Filosofía.  

Específicas que se impartirán neste curso académico para os dous bacharelatos:  

- 2ª Lingua estranxeira II Francés 

-Fundamentos de Administración e Xestión 

-Métodos Estatísticos e Numéricos. 

-Psicoloxía 

-Xeografía 

-Grego 

-Relixión 

Dado que o Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da ESO e 

do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia permite que o centro propoña 

unha materia de libre configuración, o claustro e consello escolar do mesmo elevaron 

proposta  á Xefatura territorial  para ofertar a materia de Búsqueda, tratamento  e 

exposición de información en 2º de Bacharelato. Esta proposta foi acompañada do 

currículo da materia e a profesora encargada da súa impartición. Esta proposta recibiu 

informe favorable da Xefatura Territorial. Este ano non se impartirá por non acadar 

número suficiente de alumnos matriculados. 
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Por non reunir o número mínimo de alumnos requirido non é posible impartir varias 

materias específicas ofertadas. 

4.3 Servizos 

O Instituto conta cos seguintes servizos complementarios: 

-Cafetería: Aberta de 10:30 a 11:45h 

-Comedor: Os luns 

-Transporte escolar: Tódolos días pola mañá (8:00h e  as 14:00h) excepto os luns   que o 

horario é 8:00 e as 17:40h. 

5.- DESENVOLVEMENTO CURRICULAR 

 O desenvolvemento curricular engloba toda unha serie de medidas que se pretende 

enumerar neste apartado. Unicamente esta é unha referencia básica, xa que o seu 

desenvolvemento completo realízase nos respectivos proxectos que se confeccionaron ao 

respecto, e nos cales se referencia en profundidade cada unha das medidas a adoptar no 

Centro, así coma a súa avaliación. 

 5.1 Adecuación dos obxectivos xerais ao contexto e ás características 

do alumnado 

 Os principios inspiradores da educación coincidirán cos establecidos no artigo 1º da 

Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación, é por isto que o labor do profesorado 

non debe de consistir unicamente en transmitir coñecementos, senón en organizar o 

proceso de aprendizaxe, partindo dos coñecementos previos e do nivel evolutivo do 

alumnado, de modo que os alumnos e alumnas establezan o maior número de relacións 

entre os novos coñecementos e os previos. Potenciarase no alumno sobre todo a 

autonomía e o aprender a aprender, de xeito que se acade unha formación integral da 

persoa, sabendo que é ao longo da vida o período que abrangue esta formación. 
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 Xoga un papel fundamental na adaptación dos nosos alumnos e alumnas para a 

consecución dos obxectivos formulados, todas as medidas que se propoñen no Proxecto de 

Atención á Diversidade. É o ensino inclusivo e diferenciado o fin último destas medidas, xa 

que logo se cumpre así como mandato constitucional do dereito á educación. Cobran 

especial relevancia, por seren  elementos inspiradores e guías, as actividades que propoña 

e desenvolva o Departamento de Orientación do Centro, xa que será quen estableza o 

mapa específico de actuación no proceso de adaptación dos alumnos e alumnas ao Centro 

e a metodoloxía de aprendizaxe que se practique.  

 5.2 Decisións xerais sobre metodoloxía 

 Os recursos didácticos poden contribuír  a proporcionarlles aos estudantes  

información, técnicas e motivación que lles axuden aos seus procesos de aprendizaxe, non 

obstante a súa eficacia dependerá en grande medida do xeito que o profesor ou profesora 

oriente o seu proceso no marco da estratexia didáctica que está empregando. 

 A estratexia didáctica coa que o profesor pretenda facilitar as aprendizaxes dos 

estudantes estará integrada por unha serie de actividades que contemplan a interacción 

dos alumnos con determinados contidos. 

 A estratexia didáctica debe proporcionarlles aos estudantes: motivación, 

información e orientación para realizar as súas aprendizaxes e, debe ter en conta algúns 

principios: 

 - Considerar as características dos estudantes: estilos cognitivos e de aprendizaxe. 

 - Considerar as motivacións e intereses dos estudantes. Procurar amenidade na 

aula. 

 - Organizar na aula: o espazo, os materiais didácticos, o tempo,.. 

 - Proporcionar a información necesaria cando sexa preciso: web, asesores, etc. 

 - Empregar metodoloxías activas nas que se aprenda “facendo”. 
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 - Considerar un axeitado tratamento dos erros que sexa punto de partida de novas 

aprendizaxes. 

 - Prever que os estudantes poidan controlar as súas aprendizaxes. 

 - Considerar actividades de aprendizaxe colaborativa, pero ter presente que a 

aprendizaxe é individual. 

- Facer a avaliación final das aprendizaxes.  

Todas estas consideracións teñen que terse en conta para obter aprendizaxes 

resultado dun proceso persoal de construción de novos coñecementos a partir de saberes 

anteriores, pero inseparable da situación na que se produce. Ten lugar conectando coa 

experiencia persoal e o coñecemento base do estudante e sitúase nun contexto social onde 

el constrúe o seu propio coñecemento a través da interacción con outras persoas. 

Tamén hai que facer referencia a: 

- A aprendizaxe colaborativa: onde os estudantes traballan en grupo para 

construír coñecemento compartido. 

- A aprendizaxe cooperativa: pon mais acento no produto que se obtén no 

proceso de aprendizaxe que se realiza en grupo e onde, a planificación e dirección do 

docente ten un papel máis importante. 

- A aprendizaxe distribuída: consiste nun conxunto de actividades educativas 

cun soporte TIC que permite a interacción desde diversos postos de traballo, e que se 

basea nunha síntese das pedagoxías expositivas e construtivas.   

 5.3 Tratamento da educación en valores 

 A educación é un quefacer de valores, a través dela desenvólvense  e inculcan estes 

sinxelamente porque todo proceso perfectivo  leva consigo  a transmisión de valores. Todo 

deseño educativo potencia e desenvolve unha serie axiolóxica determinada, para chegar 

así ao ideal de persoa que se quere formar. 
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 Non unicamente se axuda a descubrir valores, senón que tamén a establecer a 

necesaria xerarquización, xa que o realmente importante non é ter tal ou cal valor, senón a 

disposición xerárquica destes. 

 É imprescindible ter claro que os valores non se impoñen, débense presentar nun 

clima de liberdade, pois en definitiva estamos ante unha tarefa que cada un debe facer por 

si mesmo. Á vez de ser conscientes de que a contorna e o ambiente son condicionantes á 

hora de establecer a propia xerarquía, xa que cada cultura ten e transmite uns valores 

determinados. 

 Os valores apréndense: en cada alumno permanecerán arraigados os valores, 

actitudes que viviu como valiosos para a súa vida, antes que moitos dos coñecementos que 

se lles transmitiran. Sendo así a necesidade de achegar fundamentos aos educandos, para 

que sexan capaces de escoller os seus propios valores que, en definitiva, é ensinarlles a ser 

autónomos: 

- Ofrecéndolles a información necesaria. 

- Procurando, suscitando o recoñecemento ou estimación deses valores. 

- Fomentando a actividade, aplicación ou expresión dese valor. 

- Logrando a creación e o acento persoal e orixinal de cada un con respecto a cada valor. 

 A educación en valores sempre debe estar fundamentada na práctica, nun clima e 

cunhas relacións educativas coherentes con eles, exemplificadores da súa expresión. 

 5.4 Directrices xerais sobre a avaliación do alumnado e criterios de 

promoción e titulación 

A lexislación aplicable para a avaliación, promoción e titulación Lei Orgánica 8/2013, de 9 

de decembro, para a mellora da calidade educativa . 

R.D. 1105/2014 Disposición Adicional 6.2 
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Decreto 86/2015 Disposición Adicional 5.2 

Real decreto Lei 05/2016 que derroga a obrigatoriedade da avaliación final da ESO para a 

obtención do título de graduado en ESO. 

Resolución del 06/06/2017 Obtención do título de graduado en ESO 

Resolución 11/05/2018 Avaliación das competencias clave, Consello orientador e criterios 

para outorgar a Matrícula de Honra. 

 A avaliación adquire cada día maior relevancia nos procesos e accións de ensino-

aprendizaxe, ao constituír en si mesma un proceso, ou subsistema que afecta en todos os 

sentidos ó que se desenvolve cara ao logro dos obxectivos. Non pode existir sistema de 

aprendizaxe sen mecanismos de feedback, ou o que é o mesmo, sen avaliación continua. 

 Para Bacharelato: 

- Artigo 36 LOMCE 

 - Art. 28-32 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

- ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á 

organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

Real Decreto del 11/05/ 2018 O alumnado de 1º de Bach que non promocione repetirá o 

curso enteiro. 

Real Decreto Lei 05/2016 Elimina a avaliación final de BACH para a obtención do título. 

Decreto 562/2017 É necesario avaliación positiva en todas as materias par titular en 

Bacharelato. 

Orden 05/05/2011 Criterios para outorgar a Matrícula de Honra. 
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Para Ciclos Formativos: 

 - Artigo 43 LOMCE 

 - Decreto 144/2010 do 1 de xullo 

 - Orde  12 de xullo de 2011 

 5.5 A atención á diversidade 

Por atención á diversidade entendemos o conxunto de propostas curriculares e 

organizativas que intentan dar resposta ás necesidades educativas de todos os alumnos do 

Centro. A atención á diversidade ten, polo tanto, un dobre carácter,preventivo das 

dificultades de aprendizaxe de tratamento educativo das mesmas. 

A comunidade educativa do IES “12 de Outubro” entende o ensino como un servizo 

público, compensador das desigualdades, favorecedor da coeducación e como lugar de 

socialización, todo nun clima de convivencia libre e democrática, con vocación de mellora 

constante da súa calidade. É por todo isto que se fan unha serie de propostas no Proxecto 

de Atención á Diversidade, que pretenden acadar os fins sinalados. 

1. Medidas ordinarias 

- A acción titorial. 

- Exención da segunda lingua estranxeira. 

- Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 

espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

- Adecuación das programacións didácticas á contorna e ao alumnado. 

- Metodoloxías baseadas na aprendizaxe cooperativa, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

- Reforzo educativo e apoio por parte do profesorado con dispoñibilidade 

horaria. 

- Programas de recuperación de materias pendentes (elaborados por 

cada departamento didáctico).  



 

 
I.E.S. 12 DE OUTUBRO 
Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211   

ies.12.outubro@edu.xunta.es   

 

20 
 

- Programas específicos personalizados 

- Aula de atención educativa e convivencia. 

- Actuacións co alumnado inmigrante.  

2. Medidas extraordinarias 

- Agrupamentos flexibles 

- Programa de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento 

- Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en 

Audición e Linguaxe 

  

5.6 Ensinanza de Relixión ou Valores éticos 

 Os pais/nais ou titores legais e, se é o caso, os alumnos, a comezo de curso, poderán 

manifestar a súa vontade de que estes reciban ou non  ensinanzas de relixión.  

En todo caso, o alumnado de Educación secundaria terá opción de elixir entre Relixión ou 

Valores éticos e cívicos, o de 1º de  Bacharelato poderá elixir como materia específica 

Relixión ou a de libre configuración do centro (Valores éticos) e o de 2º de bacharelato 

poderá elixir como materia específica Relixión ou a de libre configuración do centro ( 

Búsqueda, tratamento e exposición da información). 

  5.7 A introdución de valores nas materias 

 Á hora de transmitir os valores, o educador non debe caer no adoutrinamento, 

dando por válido unicamente o propio, nin no neutralismo, co que se pretende non 

transmitir ningún valor, formular unha instrución aséptica, pois ningunha das dúas 

vertentes leva a formación da persoa. Queiramos ou non, estamos continuamente 

transmitindo valores, xa que, dunha forma ou doutra, estamos mostrando a nosa forma de 

ser e de actuar. Neste sentido, a primeira estratexia de formación en valores é o exemplo. 

Dependendo da proximidade e afectividade da persoa, aceptaranse ou non os valores que 

esta presente. As normas, o xogo, a narración de contos, as técnicas de dinámica de 
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grupos, etc. son estratexias que tradicionalmente tamén se empregan para a formación 

axiolóxica. Se ben sexan unhas estratexias ou outras, estas sempre deben atender as 

seguintes condicións: 

 - Desenvolverse dentro dunha metodoloxía que facilite situacións nas que cada 

educando se enfronte a eses valores.  

- Levarase a cabo nun clima aberto, dialogante que favoreza esas experiencias e a 

reflexión sobre as mesmas. 

- O ensino de calquera valor depende estreitamente do estilo e forma de ser de 

cada educador. 

- Favorecer a participación activa dos alumnos e alumnas, co fin de promover a 

toma de decisións, a reflexión, a responsabilidade, etc. 

- A avaliación de valores. A importancia desta avaliación  na transmisión de valores 

é decisiva, xa que o qué non se avalía deixa de ter importancia, vaise difuminando e 

deixándose ao azar. 

Valores que sustentan e posibilitan toda convivencia son: a liberdade, o respecto, a 

igualdade, a solidaridade, a xustiza, etc., sen estes a propia vida non sería posible, é polo 

que calquera actividade que se desenvolva dentro de cada unha das materias ten que ter 

presente estes valores, e adaptar os seus contidos de xeito que cada acción se envolva 

destes valores os practique e os transmita. 

 5.8 Criterios xerais para a elaboración das programacións docentes 

 Para a elaboración das programacións didácticas teñen que observarse al menos os 

seguintes elementos: 

a) Introdución 
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Para presentar e xustificar a contextualización que se vai aplicar sobre os elementos 

do currículo, poñendo este en relación co tipo de alumnado ao que se dirixe, a súa 

formación previa, características do centro, etc. 

b) Obxectivos xerais 

Os obxectivos xerais expresan as capacidades que debe desenvolver o alumno ó 

remate da etapa de que se trate. 

c) Contidos 

Os contidos de cada área ou materia veñen recollidos no currículo, organizados en 

bloques. Corresponde agora organizalos, secuencialos por cursos e ciclos, explicando o 

nivel en que se abordarán os diferentes contidos, analizando as interrelacións entre eles. 

d) Criterios de avaliación 

Os criterios de  que se empregarán para avaliar toda a actividade de 

desenvolvemento da programación así coma do proceso ensino-aprendizaxe referido aos 

alumnos e alumnas.  

e) Competencias básicas 

A contribución que cada materia fai a adquisición das competencias básicas que 

forman parte das ensinanzas mínimas. 

f) Temas transversais 

Os temas transversais son un conxunto de coñecementos, hábitos, valores.. que 

deben entrar a formar parte do desenvolvemento de todas e cada unha das materias 

básicas en que se organiza o currículo. 

g) Criterios de promoción e titulación 

Deben fixarse os criterios polos que se estimarán as expectativas favorables ou como 

se considerará que se beneficia a evolución académica ou que as dificultades non impiden 

seguir con éxito o curso seguinte. 

h) Metodoloxía 

Este apartado ten que responder a cómo ensinar. Estimando as orientacións 

metodolóxicas do currículo oficial, trátase de deixar claras as liñas directrices que van a 

seguirse na selección e deseño de actividades de ensino-aprendizaxe. 
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i) Atención á diversidade 

Recóllese o conxunto de medidas para responder ás necesidades específicas de 

calquera índole que , previsiblemente, podemos atopar nos alumnos e alumnas do Centro. 

j) Organización de recursos, espazos e tempos 

Relacionado coa metodoloxía, consiste en explicitar os criterios e estratexias que se 

empregarán á hora dos agrupamentos do alumnado, dos traballos en equipo, en gran 

grupo, do uso de espazos compartidos, da organización dos tempos, etc. 

k) Procedementos e instrumentos de avaliación 

Constitúen todo un plan de avaliación, establecendo as liñas xerais de avaliación inicial, 

dos procedementos para levar a cabo a avaliación dos aprendizaxes e a recomendación dos 

instrumentos para levala a cabo. 

 

5.9  Criterios xerais para a concesión da matrícula da Honra 

PARA ESO: 

Resolución 11/05/2018 Avaliación das competencias clave, Consello orientador e criterios 

para outorgar a Matrícula de Honra. 

No claustro do 15 de xuño de 2017 aprobouse que en caso de que o número de candidatos 

á matrícula de Honra sexa superior ao número de matrículas que se poidan conceder os 

criterios serán os seguintes: 

Establécense os seguintes criterios para resolver os posibles empates, nesta orde: 

 1º.- Nota media global de toda a etapa con dous decimais. 

 2º.- Nota media global de 4º ESO con dous decimais. 

 3º.- Nota media global de 3º ESO con dous decimais. 

 4º.- Nota media global de 2º ESO con dous decimais. 

 5º.- Nota media global de 1º ESO con dous decimais. 

 6º.- Sorteo. 
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PARA BACHARELATO: 

Orden 05/05/2011 Criterios para outorgar a Matrícula de Honra. 

No claustro do 19 de decembro de 2014 aprobouse que en caso de que o número de 

candidatos á matrícula de Honra sexa superior ao número de matrículas que se poidan 

conceder os criterios serán os seguintes: 

1º.-Nota media superior en 2º de Bacharelato 

2º.- En caso de empate, nota media de 1º de bacharelato  

3º.-En caso de empate, criterio económico: que o alumno teña beca 

PARA CICLOS: 

Os alumnos e as alumnas que obtivesen unha nota final do ciclo formativo igual ou superior 

a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención 

de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno ou a 

alumna. O número de matrículas de honra que se poderán conceder nun ciclo formativo 

nun curso académico será como máximo de dúas. No caso de que o número de alumnos e 

alumnas matriculados con opción a titular nun curso académico sexa inferior a vinte, só se 

poderá conceder unha matrícula de honra. 

No claustro do 19 de decembro de 2014 aprobouse que en caso de que o número de 

candidatos á matrícula de Honra sexa superior ao número de matrículas que se poidan 

conceder os criterios serán os seguintes: 

A xunta de avaliación será quen determine a quen se lle concede a Matrícula de Honra 
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 5.10 Modelos documentais organizativos  

5.10.1 Modelo para elaborar programacións 

 Teñen que distinguirse entre programacións de departamentos de ESO e 

Bacharelatos e as programacións dos departamentos das diferentes familias profesionais. 

 - Programacións ESO e Bacharelato: realizaranse seguindo a estrutura marcada polo 

art. 2 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño que establece o currículo da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, pola que se ditan instrucións no curso académico 

2018-2019 para a implantación do  currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 5.10.2 Modelo para elaborar as memorias finais de curso 

O modelo que se empregará para redactar as memorias de final de curso 

correspondente a cada departamento didáctico será o modelo unificado que se facilita na 

Xefatura de estudos, o cal contén os apartados necesarios para recoller toda a información 

necesaria das memorias. 

 5.10.3 Modelo para o informe de avaliacións parciais e  finais. 

 Co ánimo de que todos os acordos adoptados na sesión de avaliación queden 

recollidos por escrito e centralizados, o profesor titor elaborará un informe de avaliación 

que entregará en xefatura de estudos para a súa debida custodia. Este modelo será 

proporcionado por Xefatura de estudos. 

 Co obxecto de centralizar os resultados da avaliación final de curso de todos os alumnos e 

alumnas  establécese un modelo unificado de recollida de datos, o cal facilitará a labor da 

Xefatura de estudos.  

5.10.4 Modelo de informe individualizado de avaliación. 
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 Nos grupos de formación profesional será preciso elaborar un informe 

individualizado de avaliación previo aos períodos extraordinarios de recuperación previstos 

na Orde do 12 de xullo de 2011 no caso dos ciclos formativos, e no decreto 107/2014 e na 

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional 

básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas 

ensinanzas para formación profesional básica. A xefatura de estudos proporcionará un 

modelo. É convinte subliñar que no citado informe figurarán os resultados de aprendizaxe 

non acadados e as actividades programadas para a súa recuperación. 

A resolución  do 24 de xullo de 2018  dita as instrucións para o desenvolvemento dos ciclos 

formativos de F.P. no curso 2018-19. 

5.10.5 Modelo de informe final de curso. 

Ao remate de cada curso académico, o titor de cada grupo elaborará un informe que 

deberá conter, como mínimo, os datos que veñen recollidos na Orde do 12 de xullo de 

2011, no artigo 24.1. Unha copia será enviada ao servizo territorial de Inspección Educativa 

no prazo máximo de 15 días desde o remate do curso académico. A xefatura de estudos 

proporcionará un modelo normalizado. 

6.- PLANS E PROGRAMAS 

6.1 Liñas xerais dos plans de orientación e acción titorial 

O Proxecto de Orientación Académica e Profesional pretende os seguintes 

obxectivos xerais: 

a) Favorecer a integración e participación do alumnado na vida do instituto así 

como promover actitudes positivas de respecto cara a  si mesmo, os outros e a 

súa contorna. 

b) Realizar un seguimento personalizado do proceso da aprendizaxe do alumnado 

con énfase especial na adquisición de hábitos e actitudes positivas cara ao 
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estudo, a comprensión na fala e na escrita e a capacidade para a resolución de 

problemas. 

c) Implantar as medidas educativas necesarias para dar resposta as necesidades 

detectadas. 

d) Contribuír ao desenvolvemento dos aspectos afectivos e sociais da 

personalidade para fomentar o crecemento e a autorealización persoal. 

e) Facilitar os procesos de toma de decisións dos alumnos respecto ao seu futuro 

académico e profesional. 

f) Establecer canles de información e comunicación coas familias. 

As funcións do departamento de orientación diríxense ós tres estamentos da 

comunidade educativa: profesores, pais e alumnos. 

 1.- Alumnos:  

 Os destinatarios principais das actividades do Departamento de Orientación 

son os alumnos. Estas actividades poden dividirse en tres apartados xerais: 

a) Apoio ao proceso de aprendizaxe: Englóbase neste apartado todo o relacionado 

co rendemento académico, prevención, detección e tratamento das dificultades de 

aprendizaxe, así como a aplicación das medidas educativas axeitadas para a atención á 

diversidade. 

b) Madureza vocacional e profesional: Refírese ás cuestións de intereses e 

preferencias dos alumnos en relación ás diferentes áreas de coñecementos e ás distintas 

alternativas que se lles ofrecen ao finalizar tanto os seus estudos de ensino secundario 

obrigatorio como de bacharelato. 

c) Desenvolvemento persoal: A educación tal e como se concibe na Lei, non se 

refire só ao que podemos considerar especificamente académico, senón que o 

desenvolvemento integral da personalidade é unha cuestión fundamental no novo 
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formulamento educativo e, por suposto, non menos importante ca os aspectos de 

rendemento académico. 

 2.- Pais:  

 A familia constitúe un factor de primeira orde, non unicamente no 

desenvolvemento da personalidade, senón tamén no proceso de ensino-aprendizaxe. Non 

tería ningún sentido deixar exclusivamente en mans do centro escolar a educación dos 

alumnos. Por outra banda non esquecemos que a familia é un dos factores de socialización 

máis importantes. Neste sentido, é obxectivo deste departamento manter una estreita 

colaboración cos pais e nais, implicándoos no proceso de aprendizaxe dos seus fillos, no 

desenvolvemento da súa madureza vocacional e no seu desenvolvemento persoal-social. 

 3.- Profesores:  

 “A titoría e a orientación dos alumnos formará parte da función docente.” A 

Lei  exprésao deste xeito tan claro. O traballo do profesor implica pois, unha actuación 

educativa globalizada e personalizada, que supera a  transmisión de coñecementos. 

 Esta actuación educativa non pode entenderse sen unha estreita 

colaboración entre o Departamento e o equipo de titores e profesores en xeral. Polo tanto, 

esta colaboración debe levarse a cabo na dobre vertente: por unha banda, o departamento 

achega axuda técnica aos profesores no exercicio da súa labor educativa; por outra, debe 

ter en conta as achegas realizadas por eles, imprescindibles para que os obxectivos do 

departamento poidan cumprirse. 

 6.2 Proxecto lingüístico 

O documento de carácter pedagóxico-administrativo contén  as actuacións e 

medidas que se van aplicar no Centro que ten alén da ESO e BAC tres familias profesionais 

de Ciclos Formativos. Estas actuacións tinguen a profesorado, alumnado, persoal non 

docente e documentación de carácter xeral tanto interna coma externa, así como ás 
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relacións de carácter profesionais que manteñen os Ciclos Formativos co exterior 

(empresas principalmente) 

Un dos obxectivos básicos é fomentar o uso do galego e das diversas linguas 

estranxeiras que actualmente se imparten no Centro como son o inglés, francés e 

portugués. Para conseguilo este Proxecto baséase na  interdisciplinariedade entre os  

departamentos das distintas materias, tanto daquelas que se van transmitir en galego 

como daqueloutras que teñen que ver coa transmisión da cultura galega: música, plástica 

(pintura galega), filosofía (a saudade galega), linguas estranxeiras, o Proxecto 

interdisciplinar, bioloxía (o medio natural e o clima atlántico), …. Coa interdisciplinariedade 

pretendemos difundir un coñecemento amplo da cultura galega como base do aprecio e 

afecto polo noso. Esta é a base para a difusión e aprecio cara á lingua. Do mesmo xeito, e 

referido  as linguas estranxeiras que se imparten no centro, é obxectivo prioritario a 

inmersión dos alumnos e alumnas nas mesmas, facendo que se poidan expresar sen 

atrancos e con naturalidade nesas linguas. 

6.3  Proxecto lector  

Como estable o Anexo V do Decreto 133/2007 no que se regula o currículo do 

ensino secundario obrigatorio, o centro conta cun Proxecto Lector que se relaciona como 

un apartado específico dento do Plan de Mellora da biblioteca e no cal se establecen as 

actividades que se levarán a cabo para fomentar o a lectura dos nosos alumnos e alumnas, 

actividades divididas nos tres trimestres de consta o curso académico. 

No Plan de Mellora da biblioteca establécense diversas actuacións encamiñadas ao 

fomento do emprego deste recurso no centro, sendo o núcleo fundamental de todas a 

intervencións  que se van a realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as 

habilidades informativas, coa participación do profesorado das distintas áreas, materias e 

ciclos, incorporando a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos 

fundamentais para a súa posta en marcha. 
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6.4 Plan de integración das TICs 

 - Finalidades do Plan TIC: 

  

 A incorporación das TICs ao proceso ensino-aprendizaxe, como un recurso 

máis. 

 Adquisición de coñecementos e habilidades para o seu uso nas contornas de 

aprendizaxe, familiares e de lecer. 

 Acadar unha competencia dixital básica. 

 En 1º e 2º da ESO estamos no proxecto E-dixgal  (libro dixital) nas seguintes 

materias: Xeografia e Historia, Música, Galego, Portugués, Relixión, Valores 

éticos, Educación Física, Tecnoloxía e Plástica. 

- Obxectivos xerais do Plan TIC: 

- Respecto ao centro: 

 Fomentar o uso dos medios informáticos como forma de romper con 

desigualdades sociais. 

 Potenciar o emprego das TIC´s como ferramenta de traballo no proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

 Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas tarefas 

habituais do centro: programacións, memorias, xestión, plans, informes, 

estatísticas, convocatorias, impresos… 

 Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte dos alumnos/as con 

necesidades educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de 

aprendizaxes. 

 Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de Internet con capacidade de 

procura de información e de tratamento crítico da mesma. 

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 

transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e formas de vida. 
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 Potenciar actividades de participación de toda a comunidade educativa nas 

diferentes actividades do centro: páxina web, xornal escolar, actividades 

culturais, etc. 

-Respecto do profesorado 

 Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TICs. 

 Empregar as TICs para o traballo cotián e as actividades de aula: 

programacións, actividades, controis, fichas, .. 

 Saber consultar e sacar información a través das TICs, tanto para temas 

profesionais como para experiencias interesantes para  a súa actividade 

docente. 

 Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en foros, 

chats,.. e redes de colaboración. 

 Realización de cursos online. 

-Respecto ao alumnado 

 Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación  e o seu 

afán de coñecemento. 

 Espertar o interese por coñecer cousas divertidas e lograr que se empreguen as 

pautas axeitadas para chega á información precisa. 

 Empregar o ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 

 Potenciar a comunicación cos outros. 

 Empregar programas e contornas que faciliten a aprendizaxe das diferentes 

áreas do Currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. 

  

-Respecto aos pais e nais: 
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 Acadar a integración das TICs como un medio de comunicación, sendo un 

elemento común de información e contacto con todos os axentes do proceso 

facilitando a conexión entre eles. 

 A través das asociacións de nais e pais dos centros, poñer en marcha 

mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a 

adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso 

proveitoso das TICs. 

6.5 Plan de convivencia 

O Plan de Convivencia do centro é un documento organizativo que se  orienta 

aos seguintes fins, que informarán a súa interpretación e aplicación: 

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o 

cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber 

de aproveitar de xeito óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do 

alumnado no posto escolar.  

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non- 

discriminación das persoas.  

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas efi-

caces. 

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos compoñentes dos equipos 

directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as 

condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas 

funcións.  

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da 

convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 
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f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas 

que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no 

respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da 

convivencia escolar.  

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na 

mellora da convivencia escolar. 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación 

sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento 

persoal e social do alumnado. 

  A consecución destes fins son garante unha educación de paz, liberdade e 

respeto mutuo entre todos os membros da comunidade educativa, polo o plan toma 

unha especial importancia e prioridade no bo funcionamento do centro. 

 

7.- ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 

 7.1 Oferta educativa 

1.- ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 O centro oferta os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria. No curso 

2018-2019 temos implantación total da  LOMCE. 

2.- BACHARELATO 

 Ofértanse dúas modalidades de bacharelato con dous cursos cada unha:  

- Humanidades e ciencias sociais 

- Ciencias  
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3.- CICLOS FORMATIVOS 

 Tres familias profesionais oferta o centro, con títulos de Técnico e Técnico superior, 

en cada unha delas: 

 Familia de Electricidade e Electrónica 

Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas 

Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados.  

 

 Familia de Imaxe Persoal 

Ciclo Medio de Estética e Beleza 

Ciclo Medio de Peiteado e Cosmética Capilar 

Ciclo Superior de Estética Integral e Benestar 

 

 Familia de Fabricación Mecánica 

Ciclo Medio de Mecanizado 

Ciclo Superior de Programación da Produción en Fabricación Mecánica 

 7.2 Organización básica 

 Conforme á oferta educativa do centro a organización do mesmo é: 

ESO e Bacharelatos  distribúense en 32 períodos lectivos semanais co seguinte horario: 

 De luns a venres de 8.30h a 14.00h e luns de 16.00h a 17.40h. 

Ciclos formativos distribúense en 36 períodos lectivos semanais co seguinte horario: 

 De luns a venres de 8.30h a 14.00h e de luns, martes  de 16.00h a 18.30h. 

O transporte escolar funciona de luns a venres con chegada ao centro ás 8.10h e saída ás 

14.00h, excepto o luns que sae ás 17.45h. 

O comedor escolar funciona os luns de 14.00h a 16.00h. 
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8.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA 

8.1 Órganos de goberno 

Baseándonos no Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9/8/1996), que aproba 

o Regulamento Orgánico dos institutos de educación secundaria obrigatoria, a organización 

xeral do centro quedaría constituída como segue:  

 

8.1.1.- Unipersoais: directora, vicedirector, xefa de estudos e secretaria  

 

          Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo do instituto. 

Realizarán as súas funcións de xeito coordenado. O seu mandato será de catro anos, 

contados a partir do seu nomeamento e correspondente toma de posesión. 

  

a) Director  

           A súa elección, nomeamento e cesamento veñen recollidos nos artigos 8 a 19, título 

II, capítulo II do citado Regulamento Orgánico, art 136 LOMCE  

 

b) Vicedirector  

            É nomeado polo director o mesmo que os outros órganos unipersoais. As 

competencias do vicedirector veñen recollidas no art. 28 do devandito decreto. De entre 

elas cómpre destacar a coordinación e realización das actividades complementarias e 

extraescolares, segundo as directrices aprobadas polo Consello Escolar do instituto.  

c) Xefe de estudos 

 As competencias dos xefes de estudos están contempladas no artigo 31 do citado 

decreto. 

d)Secretario 

As súas competencias están regulamentadas no art.32 do citado decreto. 
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VI.1.2.- Colexiados: Consello Escolar e Claustro de Profesores (Decreto 324/1996, do 26 de 

xullo, DOG do 9/8/1996, Capítulo III da LOMCE)  

 

a)Consello Escolar  

Constitúe o órgano de participación de todos os sectores da comunidade educativa na vida 

do Centro.  

Para este Instituto a súa composición (art. 126 LOMCE) será a seguinte:  

- o director, que será o seu presidente  

- o xefe de estudios  

- o representante do concello, con voz pero sen voto  

- sete profesores elixidos polo Claustro  

- tres representantes dos pais de alumnos  

- catro representantes do alumnado  

- un representante do persoal de administración e de servizos  

- o secretario do centro, que terá voz pero non voto  

A organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello 

Escolar estará a cargo da Xunta Electoral. As súas competencias quedan recollidas no art. 

127 da LOMCE:  

(ver ademais os art. 44-46 do decreto 92/1988, DOG do 29 de abril); así coma o 

procedemento de elección de tódolos membros do Consello Escolar. A forma de efectuarse 

as votacións hai que velas no decreto 92/1988, art. 34-35-36, 39-40-41, 47-48-49.  

Sobre as renovacións parciais do Consello Escolar e as posibles subcomisións de membros 

do mesmo ve-lo art. 40 do decreto 324/1996.  

As atribucións do Consello Escolar veñen reguladas no título II, capítulo III, art. 44-45;  

b) Claustro de Profesores  

Está composto por todos os profesores asignados ao instituto. O seu funcionamento 

recóllese no título II, capítulo IV, art. 50-51-52 
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A súa responsabilidade céntrase en planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar de 

todos os aspectos docentes do centro, a través do exercicio das competencias asignadas no 

art. 47 Decreto, art 129 LOMCE 

 

8.2.-Órganos de coordinación docente  

 

Os institutos de ESO terán os seguintes órganos de coordinación docente (Decreto 

324/1996, do 26 de xullo, DOG do 9/8/1996, Título III, Cap. I-V).  

 

8.2.1.-Departamentos  

 

8.2.1.1.- Departamentos de actividades complementarias e extraescolares (Tít. III, Cap. III)  

Encargarase de promover, organizar e facilitar as actividades complementarias (as 

realizadas co alumnado en horario lectivo incluídas na programación) e extraescolares (as 

que se realizan fóra do horario lectivo e con carácter voluntario).  

Este departamento estará integrado polo xefe do mesmo( o vicedirector) e, para cada 

actividade, polo profesorado e alumnado responsable da mesma.  

O xefe de departamento actuará baixo as dependencias do xefe de estudos e terá as 

seguintes funcións reguladas legalmente (art. 66). 

8.2.1.2.- Departamentos didácticos (Tít. III, Cap. IV)  

Son os órganos básicos de desenvolvemento das distintas ensinanzas  

Están compostos por todos os profesores que imparten o ensino propio das áreas 

asignadas ao departamento. Eses departamentos son: Bioloxía e xeoloxía, Economía, 

Educación física; Electricidade, Fabricación mecánica, Filosofía, FOL, Física e química, 

Historia, Imaxe Persoal, Lingua castelá, Lingua francesa, Lingua galega / Portugués, Lingua 

inglesa, Latín e grego, Matemáticas, Música, Orientación, Plástica e debuxo, Relixión, 

Tecnoloxía 

As súas competencias están reguladas legalmente. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/68
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/67
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/17
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/74
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/57
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/81
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/69
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/18
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/23
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/66
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/75
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/20
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/38
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/56
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/56
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/21
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/71
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/22
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/73
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/70
http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/category/4/37
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8.2.1.3.- Departamento de orientación (art. 54-57)  

Terán que formar parte do mesmo, ademais do xefe de departamento:  

- un titor de cada un dos niveis, proposto pola comisión de coordinación pedagóxica e 

designado polo director. 

- profesor de apoio para a atención ao alumnado con necesidades especiais.  

- profesor de formación e orientación laboral. 

O xefe de departamento actuará en colaboración co equipo directivo, xefes de 

departamento e titores, baixo a dependencia do xefe de estudos.  

 

8.2.2.- Outros órganos  

8.2.2.1.- Equipo de Dinamización da Lingua Galega (Tít. III, Cap. VII, art. 82 a 87)  

O equipo de normalización lingüística estará constituído por:  

- tres profesores, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica  

- tres alumnos, por proposta da xunta de delegados  

- un membro do persoal non- docente, por proposta dos mesmos.  

Será o encargado de potenciar o uso da lingua galega nos centros. Os membros do equipo 

serán nomeados pola directora.  

O seu coordinador será un profesor do equipo, preferentemente con destino definitivo no 

centro, nomeado pola directora, por proposta dos compoñentes do mesmo  

8.2.2.2.- Titores (Tít. III, Cap. II, art. 58-59)  

A designación dos titores corresponde á directora do instituto, por proposta da xefe de 

estudos, oído o xefe de departamento de orientación, entre os profesores que impartan a 

docencia a todo o grupo. Haberá un titor por cada grupo de alumnos (Título III, art. 58).  

As funcións máis relevantes dos titores, segundo a lexislación vixente, recollidas no Tít. III, 

art. 59 

8.2.2.3 Comisión de Coordinación Pedagóxica (Tít. III, Cap. V)  

A comisión de coordinación pedagóxica estará formada pola directora, que será o seu 
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presidente, a xefe de estudos, os xefes de departamentos, a coordinadora do equipo de 

normalización lingüística, o profesor de apoio a alumnos con necesidades educativas 

especiais, coordinador de FCT e coordinador de Prácticas no estranxeiro. Actuará como 

secretario un membro da comisión, designado polo director, oídos os restantes 

compoñentes. 

As súas competencias aparecen reguladas no art.77 do Regulamento.  

8.2.2.4 Coordinador de formación en centros de traballo 

Será nomeado pola directora,de entre os profesores de formación profesional, 

preferentemente técnicos, proposto pola xefe de estudos e oídos os titores dos ciclos 

formativos . O seu mandato será de 4 anos. 

As súas competencias están reguladas no art. 80. 

8.2.2.5 Coordinador de prácticas no estranxeiro. 

Será designado pola directora do centro de entre os profesores de formación profesional. 

Traballará en colaboración co coordinador de formación en centros de traballo e asumirá 

as competencias reguladas na orde de 24 de maio de 2005 pola que se regulan as estadías 

formativas en empresas ou institucións situadas fóra do estado español. 

8.3  Órganos funcionais  

8.3.1 Delegados e Xunta de Delegados  

 

A Xunta de Delegados de alumnos, os seus compoñentes,existencia,competencias e 

funcións da mesma e dos seus membros veñen determinadas polo Título V do Decreto 

324/1996 de 26 de xullo, o que dedica 9 artigos desde o 107 ó 115, ámbolos dous inclusive. 

A elección de delegados e subdelegados farase por sufraxio directo, secreto e non 

delegable durante o primeiro mes do curso escolar, eleccións organizadas e convocadas 

pola xefe de estudos con axuda dos titores dos grupos e os representantes dos alumnos no 
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Consello Escolar (art. 111). O delegado formará parte da xunta de delegados. O 

subdelegado substituirá ao delegado en caso de ausencia ou enfermidade.  

De entre os delegados será elixido un que presidirá a xunta de delegados coas 

competencias que se recollen no artigo 109. 

8.4 Normas internas 

 Todos os procedementos administrativos que se levan a cabo no centro están 

ordenados conforme ás disposicións que establece a lei 30/92 de 26 de novembro, de 

Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común, 

modificada pola Lei 4/1999 de 13 de xaneiro. 

 O Réxime disciplinario  regúlase pola Lei 4/2011, do 30 de xuño,de convivencia e 

participación da comunidade educativa, polo Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa en materia de convivencia escolar, así coma polas Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia do centro, onde se recollen os dereitos e obrigas dos 

alumnos e alumnas, así coma a graduación das faltas e as posibles sancións que lle 

corresponde a cada unha delas. 

9.- MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR A COLABORACIÓN 

ENTRE OS DISTINTOS SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A comunidade educativa do IES 12 de Outubro está  formada por alumnos e 

alumnas, profesores, pais/nais, persoal de administración e servizos, representantes do 

concello. É fundamental a achega que todos eles poidan facer para garantir un bo 

funcionamento deste centro educativo. Por iso, un principio fundamental deste proxecto é 

artellar distintos mecanismos que faciliten a interrelación entre os distintos membros e a 

súa participación activa e construtiva na vida deste instituto. Para acadar este obxetivo 

artéllanse distintos mecanismos: 
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- ALUMNOS E ALUMNAS:  

Os alumnos son os verdadeiros protagonistas do centro e por iso é empeño especial 

en que interrelacionen entre eles e co resto dos compoñentes desta comunidade 

educativa. Para isto, artéllanse varios mecanismos: 

1. Delegados de curso: cada grupo terá un delegado e un subdelegado que canalizarán as 

inquietudes do alumnado do seu curso transmitindo as súas inquietudes a quen proceda. 

2. Xunta de Delegados: é a reunión de todos os delegados de grupo. Celebrarán unha 

reunión mensual o primeiro mércores de cada mes á que asistirán a xefe de estudos e a 

directora e un representante da Xunta de delegados por cada nivel educativo para tratar 

temas que afecten á marcha do centro. 

3. Consello Escolar: neste órgano estarán representados os alumnos tal e como se explicou 

no apartado anterior. 

- PROFESORES: 

Os profesores, ademais da súa función propiamente dita, participarán na vida do 

centro a través das reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro, Consello 

escolar, reunións de departamento, reunións de curso, participación no departamento de 

orientación, participación nas actividades complementarias e extraescolares. Dende o 

equipo directivo fomentaranse estas reunións para lograr unha mellor coordinación na 

práctica docente. 

 

- PAIS/NAIS 

 A participacion dos pais nas actividades e vida do Instituto concrétase a varios 

niveis: 
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1.Titorías: 

Calquera pai/nai pode intercambiar opinións co titor, por propia iniciativa sempre 

que queira, na hora semanal que este ten fixada no seu horario. Asimesmo, todo profesor 

ten unha hora semanal para atender ás familias dos seus alumnos. 

2.Consello Escolar 

Como é preceptivo os pais están representados no Consello Escolar, órgano cuxas 

competencias están reguladas por lei. 

3.Actividades Extraescolares 

Os pais/nais poden colaborar na vida do Instituto a través do coñecemento e 

participación nas diferentes actividades extraescolares que se organizan. 

- EMPRESAS: 

Como centro de formación profesional mantemos unha estreita relación coas 

empresas relacionadas cos sectores da imaxe persoal, electricidade e electrónica e 

fabricación mecánica tanto da provincia coma de zoas limítrofes. Nesta relación teñen un 

papel moi significativo: 

-  Coordinador de FCT: é designado pola directora por un prazo de catro anos. 

Encargarase, por delegación da directora, das relacións institucionais coas institucións 

empresariais, laborais, supervisará e dirixirá o programa de formación en centros de 

traballo, difundirao a nivel interno e externo e supervisará as tarefas levadas a cabo polos 

titores dos ciclos formativos , cunha reunión mensual. 

-  Coordinador de estadías no estranxeiro: co ánimo de que os nosos alumnos poidan 

cursar o módulo de FCT nunha empresa situada fóra de España, existe un coordinador 

nomeado pola directora por un prazo de catro anos. Traballará en colaboración co 

coordinador de FCT e será o responsable de elaborar as propostas de programas 
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educativos europeos que se poidan levar a cabo no noso centro, procura socios de acollida, 

tramita solicitudes e a xustificación das axudas económicas, establece un sistema de 

elección do alumnado, asesora aos titores, elabora un plan xeral de seguimento das 

estadías previstas e unha memoria final e anual. 

- Titores: serán os encargados de elaborar o programa formativo do módulo, manter 

contactos periódicos coa persoa responsable do centro de traballo, atender 

quincenalmente no centro educativo aos problemas de aprendizaxe do alumnado e valorar 

continuadamente as actividades correspondentes ao programa formativo e avaliar o 

resultado final acadado.  

- Consello Escolar: no noso consello escolar temos a posibilidade de contar  cun 

representante proposto polas organizacións  empresariais presentes no ámbito de acción 

do centro. Asistirán ás reunións con voz pero sen voto.  

- PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

 Este colectivo ten representación directa no Consello Escolar do centro, é neste 

órgano onde se poden facer chegar as diferentes propostas que consideren necesarias para 

a mellora colectiva.  

10.- DECISIÓNS SOBRE A COORDINACIÓN COS SERVIZOS 

 A coordinación refírese ás canles de comunicación cos servizos sociais e educativos 

do concello e ás relacións previstas con institucións públicas e privadas, para a mellor 

consecución dos fins establecidos. 

 O principio de cooperación presidirá calquera actuación do centro coas diversas 

institucións públicas e privadas coas que se relaciona. É obxectivo prioritario reforzar e 

desenvolver todo tipo de propostas de traballo para que a implicación na consecución dos 

obxectivos educativos sexa unha tarefa compartida.  

 Será a través de tres vías polas que se materialice esta comunicación: 



 

 
I.E.S. 12 DE OUTUBRO 
Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211   

ies.12.outubro@edu.xunta.es   

 

44 
 

1. O Departamento de Orientación 

Este departamento establecerá unha relación fluída sobre todo cos servizos 

sociais do Concello para facer un seguimento preciso dos alumnos necesitados 

da súa axuda.  

2. O Departamento de actividades extraescolares e complementarias 

Encargado da coordinación das actividades dentro e fóra do centro, velará pola 

correcta comunicación tanto coas institucións públicas coma privadas, de xeito 

que a cooperación nos distintos campos da formación sexa unha realidade. 

3. O Coordinador da Formación en Centros de Traballo 

É tarefa propia desta área a de conectar o centro coas organizacións 

empresariais e os seus asociados que colaboran na formación dos nosos alumnos nas 

prácticas dos ciclos formativos das tres familias profesionais coas que conta o centro. 

  Papel importante ten que xogar o equipo directivo neste eido, xa que lle 

corresponde a tarefa de promover, participar e impulsar proxectos conxuntos coas 

institucións públicas e privadas para facer realidade os plans comúns referentes á 

educación que vinculan a toda a sociedade.  

11.-PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO E DAS 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA. 

 Para modificar calquera documento organizativo do centro seguirase o 

procedemento seguinte: 

11.1.- Proposta 

 A proposta de modificación poderá partir indistintamente de calquera dos seguintes 

órganos: 

 Do equipo directivo 

 Dun sector representado no consello escolar 

 Dunha maioría do claustro do centro 
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 Dun departamento didáctico 

11.2.- Tramitación 

 Calquera proposta de modificación dun documento organizativo, será presentada 

ante o equipo directivo o cal,  incluiraa para o seu debate na orde do día da seguinte 

comisión de coordinación pedagóxica que se convoque.  

A Comisión de Coordinación Pedagóxica procederá ao estudo e adoptará unha 

resolución ante a modificación proposta e elevará as súas conclusións ao claustro. 

 O Claustro debaterá a proposta feita, introducindo as apreciacións que considere 

necesarias. A nova resolución aprobada polo claustro elevarase para a súa aprobación 

definitiva ante o Consello Escolar. 

11.3.- Aprobación 

 O Consello Escolar aprobará a proposta feita polo claustro ou ben proporá a súa 

devolución ao mesmo. No caso de aprobación, a proposta modificará o documento 

organizativo correspondente e entrará en vigor inmediatamente. No caso de rexeitamento, 

o Claustro formulará unha nova proposta de modificación, pronunciándose de forma 

expresa sobre as observacións feitas polo Consello Escolar. 
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I. NORMATIVA 

Decreto 320/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico 

dos institutos de educación secundaria (artigos 58 e 59) 

Orde de 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do Decreto 320/1996 (artigos 63 a 68) 

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

públicos integrados de ensinanzas non universitarias (artigos 31 e 32) 

Orde de 3 de outubro de 2000, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do Decreto 7/1999 (artigos 66 a 70) 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación 
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II. FUNCIÓNS DO PROFESORADO 

Artigo 91. (Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación) 

1. As funcións do profesorado son, entre outras, as seguintes: 

a) A programación e a ensinanza das áreas, materias e módulos que teñan 

encomendados. 

b) A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación 

dos procesos de ensino. 

c) A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación do seu aprendizaxe e o 

apoio no seu proceso educativo, en colaboración coas familias. 

d) A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en 

colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos especializados. 

e) A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e 

moral do alumnado. 

f) A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, 

dentro ou fóra do recinto educativo, programadas polos centros. 

g) A contribución a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de 

respecto, de tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos 

alumnos os valores da cidadanía democrática. 

h) A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus 

fillos e fillas, así como a orientación para a súa cooperación no mesmo. 

i) A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles 

sexan encomendadas. 

j) A participación na actividade xeral do centro. 

k) A participación nos plans de avaliación que determinen as Administracións 

educativas ou os propios centros. 

l) A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de 

ensino correspondente. 

 

2. Os profesores realizarán as funcións expresadas no apartado anterior baixo o 

principio de colaboración e traballo en equipo. 
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III. FUNCIÓNS DO PROFESORADO TITOR 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos 

institutos de educación secundaria. 

 

Artigo 58º. 

1. A titoría e orientación do alumnado formará parte da función docente. A 

función titorial e orientadora do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas 

etapas e ciclos formativos. 

2. Nos institutos de educación secundaria haberá un titor ou titora por cada 

grupo de alumnado. O titor ou titora será designado polo director ou directora, 

por proposta do xefe ou xefa de estudios, oído o xefe ou xefa do departamento 

de orientación, entre os profesores e profesoras que impartan docencia a todo o 

grupo. 

 

Artigo 59º. 

1. Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, 

cando menos, as seguintes funcións: 

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades 

de orientación, baixo a coordinación do xefe ou xefa de estudios e en 

colaboración co departamento de orientación. 

b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, 

información documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo 

o referente a calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades 

extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e criterios de 

avaliación do grupo. 

c) Coñece–las características persoais de cada alumno e alumna a través da 

análise do seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para 

conseguir ese coñecemento. 

d) Coñece–los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no 

rendemento académico de cada alumno e alumna. 

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do 

alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de 

busca- las respostas educativas adecuadas e solicita-los oportunos 

asesoramentos e apoios. 

f) Coordina–las adaptacións curriculares necesarias para alumnos e alumnas do 

seu grupo. 

g) Facilita-la integración do alumnado no grupo e fomenta–la súa participación 

nas actividades do centro. 
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h) Orienta–lo alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso 

formativo. 

i) Informar ó equipo de profesores do grupo de alumnos e alumnas das súas 

características, especialmente naqueles casos que presenten problemas 

específicos. 

j) Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos e alumnas. 

k) Organizar e presidi–las sesións de avaliación do seu grupo. 

l) Favorece–lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o 

alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 

m) Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que 

estableza a xefatura de estudios. 

n) Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos 

proxectos educativo e curricular do centro. 

ñ) Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración 

co delegado do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo 

directivo nos problemas que se presenten. 

o) Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais e ó profesorado de todo aquilo 

que lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 

p) Facilita–la cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos 

alumnos e alumnas. 

q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros 

do equipo docente. 

r) Cubri–los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnado. 

s) Controla-la falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter 

informados os pais e nais ou titores e o xefe ou xefa de estudios. 

t) lmplica–las familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos 

seus fillos. 

u) Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes 

permanecen no centro nos períodos de lecer. 

 

2. No caso dos ciclos formativos de formación profesional, o titor ou titora 

asumirá tamén, respecto ó módulo de formación en centros de traballo, as 

seguintes funcións: 

a) Elabora–lo programa formativo do módulo, en colaboración co responsable 

designado para estes efectos polo centro de traballo. 

b) Avalia–lo módulo, tendo en conta o informe do responsable designado por 

parte do centro de traballo sobre as actividades realizadas polos alumnos e 

alumnas durante o período de estadía nese centro. 
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c) Manter contactos periódicos co responsable designado polo centro de 

traballo, co fin de contribuír a que o programa de formación se axuste á 

cualificación que se pretende. 

d) Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o 

seu grupo de alumnos e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades 

correspondentes ó programa de formación. 

e) Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo 

alumnado do ciclo formativo. 

f) Tramitar para o seu grupo de alumnos e alumnas a documentación relativa á 

formación en centros de traballo. 

g) Axudar ó departamento na identificación da necesidade de colaboración de 

expertos, así como no calendario de intervención. 

h) Propoñer, para a súa aprobación polo Consello Escolar, a distribución da 

asignación económica destinada a estas ensinanzas. 

i) Informar á dirección do centro de todo o referente ó ciclo formativo. 

j) Redacta-la memoria final de curso, que se incluirá na memoria de centro. 
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IV. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

1. Actuacións relacionadas coa acción titorial: 
 

A acción titorial recae fundamentalmente nos titores de cada curso, pero é 

obriga do Departamento de Orientación colaborar con eles nesas funcións de 

titoría.  

Temas que se proporán aos titores para traballar nas sesións de titoría: 

1) Elección de delegados de grupo:   

Tódolos grupos deben elixir un delegado e subdelegado. Con estas 

actividades se pretende que a elección destes cargos se realice por parte dos 

alumnos de forma seria e responsable, desenvolvendo actitudes e 

comportamentos democráticos. 

2) Titorías pre e postavaliación. Actividades respecto ás avaliacións 

académicas 

O Departamento participará no seguimento do rendemento académico dos 

alumnos a través da participación nas sesións de avaliación. Proporcionará aos 

titores unhas actividades para levar a cabo nas sesións de titoría  anterior e 

posterior as sesións de avaliación. Nelas preténdese cos alumnos reflexionen 

sobre a súa actitude ante o estudo durante o trimestre e sobre o rendemento 

obtido, propoñendo as medidas para a mellora desas cuestións. 

3) Programa sobre seguridade na Internet. 

4) Programa sobre prevención da SIDA:  

5) Métodos de estudio: 

En colaboración cos titores aplicarase un programa de técnicas e hábitos de 

estudo. O obxectivo deste programa é ensinar ós alumnos técnicas sinxelas de 

estudo, baseado no principio de ler e comprender. Tentarase acadar que os 

profesores incorporen na súa labor docente o ensinar a estudar á súa materia. 

 

2. Actuacións relacionadas coa convivencia e coa educación en valores: 

 

a) Establecemento de normas:  

Nas titorías desenvolverase un programa titulado “As nosas normas” co 

que búscase cos alumnos de cada grupo establezan as súas normas de 

convivencia a partir do Regulamento de Réxime Interno do Instituto e sexan 

quen de observalas o longo do curso. 

b) Intervención en problemas de relación entre compañeiros:   
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 Tendo en conta os problemas que con carácter xeral prodúcense tódolos 

anos en case tódolos grupos, ofreceráselle ós profesores a axuda do 

departamento para a aplicación dun programa de intervención en conflitos. O 

fundamento deste programa é responsabilizar aos alumnos sobre a necesidade 

das normas e do seu respecto. Ademais procurarase que os alumnos sexan quen 

de resolver os seus conflitos a través do diálogo.  
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V. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

A.- TITORÍAS 

O Centro pretende,  como obxectivo  básico, fomentar a colaboración e a 

participación dos pais na educación dos seus fillos, aspecto no que o  Titor xoga 

un papel fundamental por ser o primeiro chanzo  na relación con pais/nais e 

alumnos/as. 

1. O Profesor Titor terá asignada unha hora á semana para a reunión cos 

pais,/nais previa solicitude por teléfono ou a través do alumno/a, para 

informarlles sobre todo aquilo que afecte ós seus fillos: faltas de asistencia 

(preferentemente a través do Mensario  e Abalar), avaliación e resultados, 

medidas de reforzo, orientación e asesoramento, etc. 

2. Ademais do  Titor, cada membro do equipo de profesores/as de cada grupo, 

dedicará unha hora semanal  á atención dos pais/nais  que se lles comunicará –

igual ca do  Titor– , a principio de curso. Para un mellor funcionamento do 

proceso, pídese ós pais/nais que concerten cita. 

3. O Titor, canalizará as relacións nunha dobre vía : entre o alumnado e o 

profesorado, este proporcionaralle información sobre as súas materias, ou  sobre 

calquera outro aspecto que teña que ver coa marcha do alumno/a ou  da clase. E 

entre alumnado e a Xefatura de Estudos, no relativo a faltas de conduta e medidas 

correctoras. El mesmo, en colaboración co resto do profesorado, poderá 

impoñer medidas correctivas a problemas de conduta leves. 

Ademais actuará como transmisor de información sobre temas de 

funcionamento do Centro, actividades, avaliacións, acordos… 

4. Os Titores presidirán ás sesións de Avaliación, procurando que a preparación 

previa axilice os trámites. Durante a sesión solicitarán do profesorado a máxima 

información posible sobre o alumnado para logo comunicarlla ós pais/nais. 

5. Na primeira clase do curso, os profesores/as informarán ós seus alumnos/as, 

do contido da materia, temporalización, métodos, criterios de Avaliación e 

Recuperación. Un resumo de esta información estará á disposición dos 

alumnos/as. 
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6. O Titor informará ós seus titorandos sobre todo o relativo  á reclamacións de 

cualificación, criterios de promoción…   coordinándose co que sexa preciso co 

departamento de orientación. 

7. Debe ser tida en conta a importancia do consello e influencia do Titor na 

elección de Delegado de curso. 

B.- DELEGADOS DE CURSO 

 Cada grupo elixirá, en votación secreta, presidida polo titor, a comezo do 

curso, un delegado/a e un subdelegado/a. Ambos terán voz e voto nos 

órganos en que participen. Da sesión de votación levantarase acta e unha 

copia da mesma entregarase en Xefatura de Estudos. Ata entón, o primeiro 

da lista actuará como portavoz do grupo. 

 Empregarán a hora de titoría para informar aos compañeiros/as e se fose 

urxente os primeiros dez minutos de cada clase, sempre de acordo  co 

profesorado implicado. 

 Os alumnos e alumnas (individual ou colectivamente) para a comunicación 

de calquera asunto seguirán a orde profesor/a - titor/a- xefe/xefa de estudos- 

director/a. 

C.- DEREITO DE REUNIÓN COLECTIVA E FUNCIÓN DOS DELEGADOS. 

 

1. Recibida a convocatoria de reunión, entregaráselle aos delegados/as de cada 

clase. De seren os representantes do alumnado quen primeiro a reciban, 

estes deberán comunicarllo á dirección do centro. 

2. Os delegados/as, previa autorización dos profesores/as implicados, 

informarán aos seus compañeiros/as da convocatoria de reunións colectivas 

e da súa xustificación. 

3. Os alumnos/as menores de idade que queiran participar na reunión deberán 

recoller en conserxería a autorización para que a asinen os seus pais, nais ou 

titores. O día lectivo anterior, os delegados/as de cada curso presentarán na 

xefatura de estudos ditas autorizacións coa fin de evitar que as ausencias se 

consideren falta de asistencia. 

4. Estes criterios só son aplicables ao alumnado de 3º e 4º da ESO, Bacharelato 

e Ciclos Formativos. O alumnado de 1º e 2º da ESO non poderá secundar as 

convocatorias de reunións colectivas. 

D.- FALTAS DE ASISTENCIA 

D.1- Normas xerais 

1. A asistencia á clase é obrigatoria. 
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2. Alumnado da ESO menor de idade non pode abandonar o centro dentro da 

xornada escolar. 

3. Só poderán facelo con autorización expresa dun membro do equipo 

directivo ou con xustificación por escrito, segundo o impreso 

correspondente, dos pais/nais ou responsables e sempre que un adulto 

autorizado os veña recoller. 

4. Alumnado de bacharelatos e ciclos formativos maiores de idade, e os 

menores con autorización dos pais/nais/titores legais, poderán saír no recreo 

ou na última ou últimas horas da mañá ou da tarde cando o profesor/a de 

garda ou un membro do equipo directivo lles comuniquen a ausencia do 

profesor/a e lles autorice a facelo. 

5. Os alumnos/as agardarán ao profesorado dentro da aula. Se este non chega 

pasados 10 minutos o delegado/a avisará ao profesor/a de garda ou no seu 

defecto a alguén do Equipo Directivo. 

6. As faltas por non agardar ao profesorado de garda serán contadas como 

NON XUSTIFICADAS. 

7. A ausencia do conxunto do grupo a unha clase ou actividade terá a 

clasificación de falta grave e merecerá a correspondente sanción. 

8. Dereito a reunións colectivas do alumnado deberá seguir o procedemento 

exposto no apartado das funcións dos delegados ou serán consideradas 

NON XUSTIFICADAS. 

9. As faltas de puntualidade serán consideradas como non xustificadas. 

10. O alumnado, como norma xeral, será admitido na aula. 

11. As faltas de puntualidade serán contabilizadas do seguinte xeito: na ESO e 

BACHARELATO tres  faltas de puntualidade será equivalente a unha de 

orde, e en  CICLOS FORMATIVOS a unha de asistencia NON 

XUSTIFICADA. 

12. O mesmo día en que se produza a falta de asistencia, o centro comunicará 

aos pais/nais ou titores legais do alumno/a, ao longo da mañá, a falta de 

asistencia, mediante comunicación ao móbil a través dos programas 

"Mensario" e Abalar Móbil. 

 

D.2- Xustificación das faltas 

 

Causas xustificables para ESO e Bacharelato: 

 

1. ENFERMIDADE: o titor/a debe recibir a xustificación asinada polos pais, 

nais ou titores legais. Cando as faltas sexan reiteradas o titor/a poderá tomar 

as medidas legais que considere oportunas. 
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2. CAUSA FAMILIAR GRAVE: os pais, nais ou titores legais teñen a obriga de 

comunicarlla ao titor/a. 

3. EXAMES OFICIAIS: escolas de idiomas, conservatorio. Con xustificación 

documental. 

4. AUSENCIAS POR PERTENZA A GRUPOS CULTURAIS OU 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: se teñen unha actividade en horario lectivo 

ou teñan que desprazarse, sempre que sexan debidamente documentadas e 

xustificadas. Estas faltas xustificaranse baixo o criterio da comisión de 

avaliación. 

5. REUNIÓNS DAS COMISIÓNS OU CONSELLO ESCOLAR: se é preciso que 

se celebre en horario lectivo, e será xustificada polo presidente do órgano 

correspondente. 

6. REUNIÓNS DO ALUMNO/A CO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

OU  EQUIPO DIRECTIVO: xustificada por quen convoque a reunión. 

 

Causas xustificables para Ciclos Formativos: 

1.- ENFERMIDADE ou accidente persoal do alumno con ou sen hospitalización 

durante o tempo prescrito polo facultativo, aportando xustificante médico con 

indicación da duración prevista da recuperación: ata un máximo de cinco días 

por curso escolar. 

2.-CONSULTAS MÉDICAS:  Se xustifican as consultas hospitalarias do 

alumnado sempre que sexan  en consultas de centros públicos polo tempo 

indispensable, sempre con xustificación documental. 

3.- FALECEMENTO dun familiar ata 2º grao de consanguinidade e afinidade: 

dous días naturais aportando xustificación documental. 

4.-CUMPRIMENTO dun deber inescusable: citacións que impliquen un deber 

inescusable de carácter público ou  persoal, sendo xustificable o tempo 

necesario. 

5.- TRAMITACIÓN DOCUMENTOS OFICIAIS, presentación a exames e probas 

oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario para realizar dita 

proba, con xustificación documental. 

6.-AUSENCIAS POR PERTENZA A GRUPOS CULTURAIS OU ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS: se teñen unha actividade en horario lectivo ou teñen que 

desprazarse, sempre que sexan debidamente documentadas e xustificadas. 

Estas faltas xustificaranse baixo o criterio da comisión de avaliación. 
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7.-REUNIÓNS DAS COMISIÓNS OU CONSELLO ESCOLAR: se é preciso que 

se celebre en horario lectivo, e será xustificada polo presidente do órgano 

correspondente.  

8.-EXERCICIO DO DEREITO DE REUNIÓN COLECTIVA: cando exista 

convocatoria oficial e comunicación 48 h de antelación en xefatura de estudos.  

No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no 

apartado anterior, quedará a criterio da dirección do centro educativo a 

consideración das excepcionais circunstancias que concorran para a súa 

xustificación ou non.  

D.3- Procedemento de xustificación das faltas de asistencia. 

O centro disporá dun modelo de xustificación de faltas do alumnado a 

disposición dos mesmos na conserxería do centro, que deberá ser cuberto e 

entregado ao profesor/a titor/a, nun prazo non superior a cinco días lectivos 

despois da incorporación do alumno á clase. 

D.4- Perda da avaliación continua. 

 Alumnado de CICLOS FORMATIVOS perderá o dereito á avaliación 

continua ao chegar ao 10% de faltas valorando a xustificación destas o 

profesorado atendendo as circunstancias persoais e laborais do propio 

alumno ou alumna. 

 Cando isto suceda, o alumnado de ciclos será avaliado segundo a 

normativa vixente. 

 Ao acadar o 6% de faltas sen xustificar da carga lectiva da materia nese 

curso, notificarase mediante carta certificada aos pais/nais/responsables 

do alumno/a e ao alumno/a a situación e a posible perda da avaliación 

continua. 

 Chegados ao límite do 10%, a perda producirase de xeito automático e 

notificarase polo mesmo procedemento. 

 Aspectos a ter en conta: perante as xustificacións hai que recordar 

aos alumnos/as que a suplantación de personalidade e a 

falsificación da sinatura é unha FALTA GRAVE merecedora da 

correspondente sanción. 
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VI. PRÉSTAMO DE LIBROS 

Os alumnos da ESO que dispoñan de libros gratuítos deben respectar 

estritamente estas normas: 

 Forrar todos os libros con plástico 

 Colocar o nome do alumno nunha etiqueta adhesiva por fóra 

para poder despegala facilmente a final de curso 

 Non subliñar os libros 

 Non romper nin estragar. 

 Copiar os exercicios nos cadernos 

 Entregar os libros ao titor ao finalizar o curso, que deberá 

revisar que se entregan en bo estado 

 Os libros con danos ou extraviados terán que ser repostos polo 

propio alumno 
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VII. PLAN DE CONVIVENCIA. DETECCIÓN E TRATAMENTO DO 

ABSENTISMO ESCOLAR. 

   Ante a detección dunha situación de absentismo escolar, o centro procederá 

conforme ás Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación educativa polas que se traslada o protocolo 

educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia. 

 

 Cada profesor rexistrará na aplicación informática Xade as ausencias ou  

faltas de puntualidade do alumnado, ao comezo de cada clase. 

 A xustificación das mesmas faraa o profesor titor na ESO e en 

Bacharelato e cada profesor en Ciclos formativos. 

 O profesor titor deberá comunicar ás nais, pais ou persoas titoras legais 

ou gardadoras do alumnado menor de idade, ou ao propio alumno/a se é 

maior de idade as faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro dos 

primeiros cinco días naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas 

xustificadas das non xustificadas. 

 En caso de que as faltas non xustificadas excedan o marcado pola lei 

serán comunicadas ao Xefe de Estudos e será activado o Protocolo de 

Absentismo Escolar 

 A efectos de aplicación do citado protocolo é conveniente subliñar que 

todas as comunicacións ou citacións que sexa oportuno realizar faranse 

por escrito entregándoas persoalmente á persoa destinataria ou por 

correo certificado, quedando debidamente rexistrada unha copia das 

mesmas no noso centro. 

  



 

 
I.E.S. 12 DE OUTUBRO 
Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211   

ies.12.outubro@edu.xunta.es   

 

63 
 

VIII.- ANEXO: DOCUMENTACIÓN DAS TITORÍAS 

 ACTA ELECCIÓN DELEGADO 

 MODELOS DE AUTORIZACIÓN PARA AS SAÍDAS A 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (MENORES E MAIORES DE 

EDADE) 

 FOLLA DE FIRMAS PARA COMUNICAR A PARTICIPACIÓN EN 

REUNIÓNS COLECTIVAS 

 ACTA DE AVALIACIÓN INICIAL 

 ACTA DE AVALIACIÓN 

 FOLLA ESTATÍSTICA DE AVALIACIÓN DE CADA CURSO 

 APERCIBIMENTO DE PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 COMUNICACIÓN DE PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 APERCIBIMENTO DE BAIXA DE OFICIO 

 BAIXA DE OFICIO 

 INFORME FINAL DE CURSO. CICLOS FORMATIVOS 

 INFORME DE AVALIACIÓN FINAL DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. ESO 
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Acta de elección de delegado ou delegada 

 

Segundo o disposto no Regulamento Orgánico dos IES / CIFP, ás …………… horas do día ....... de 

……………….. de …………… , baixo a presidencia do/a profesor/ora titor/ora D/Dª ............ 

……………………………………………………………………………… , procédese á elección de 

delegado ou delegada do grupo-clase………………………………………………. ........................... 

……………………………………………………………………………… , no que o número total de 

alumnado é de ………. . 

 

Compoñentes da mesa electoral: 

 D/Dª …………………………………………………… , en calidade de vogal1. 

 D/Dª …………………………………………………… , en calidade de secretario/a2. 

 D/Dª …………………………………………………… , profesor/ora titor/ora do grupo-clase, 

como presidente/a. 

 

Proclamadas as candidaturas e realizadas as votacións secretas, prodúcense os seguintes resultados:            

 Total de votos emitidos: ………. . 

 Votos en branco: ………. . 

 Votos nulos: ………. . 

 Candidaturas votadas: 

– 1º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

– 2º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

– 3º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

– 4º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

– 5º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

A partir destes resultados resultan elixidos/as como representantes do grupo-clase os/as seguintes 

alumnos/as: 

 Delegado/a: …………………………………………………… . 

 Subdelegado/a: …………………………………………………… . 

E para que conste, para os efectos oportunos, redáctase esta acta coa aceptación de funcións por parte das 

persoas candidatas elixidas. 

……………………. ,  ………. de ……………….. de ………. . 

O/a presidente/a O/a secretario/a O/a vogal 

 

  

                                                            
1 Alumno ou alumna de maior idade dentro do grupo-clase. 

2 Alumno ou alumna de menor idade dentro do grupo-clase. 
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DATOS DO ALUMNO OU ALUMNA: 
 
Apelidos e nome:________________________________________________________ 
Curso:_____Grupo:__________.Idade:_____.D.N.I.:____________________________ 
Teléfono._________________________Enderezo:____________________________________________
________________________________________________________ 
 
D/Dª __________________________________________________________________ 
 
Pai/Nai/Titor de dito alumno, AUTORIZO ao meu fillo a asistir á actividade 
________________________________________________, organizada por o Departamento de 
___________________________________e a que as fotos sacadas no na citada actividade  poidan ser 
utilizadas no IES ou difundidas na páxina Web do mesmo, con finalidade puramente educativa       Sí       
Non 
 
Que ten os obxectivos didácticos: ___________________________________________  
 

 
Que se celebrará o _____________día_____de___________________do 20___ 
 
Hora prevista de saída: _________________ Hora prevista de Chegada _____________ 
 
Lugar de saída: ____________________Lugar de chegada:_______________________ 
 
Material necesario para a dita actividade:_____________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Programada polo Instituto de Educación Secundaria 12 de Outubro de Ourense, aprobada no Plan xeral 
de Actividades ou, se é o caso, polo Consello Escolar 

   
   Ourense,_________de_________________________de___________ 
 
 
 
 
     Asdo: 
 

Observacións:  
-  Para as saídas fora da cidade os alumnos/as deberán vir provistos do D.N.I. e fotocopia da tarxeta 
sanitaria. 
-   Os profesores declinan a responsabilidade que poida derivarse do incumprimento das normas da 
viaxe por parte do alumnado. 
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D/Dª _____________________________________________________________con  

D.N.I___________________, maior de idade e non incapacitado legalmente, do Curso_____de 

_________________________, con domicilio en __________________ 

_______________________________________________, teléfono________________ 

DECLARO, 

Que participo voluntariamente na actividade complementaria ou extraescolar ________ 

______________________________________________________________________ organizada por o 

departamento de __________________________________. 

Que ten os obxectivos didácticos: __________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Que se celebrará os _____________días__________de___________________de 20___ 

Hora prevista de saída: _________________ Hora prevista de chegada _____________ 

 

Lugar de saída: ____________________Lugar de chegada:_______________________ 

 

Material necesario para a dita actividade:_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Programada polo Instituto de Educación Secundaria 12 de Outubro de Ourense, aprobada no Plan xeral de 

Actividades ou, se é o caso, polo Consello Escolar 

 

     Ourense,_________de_________________________de___________ 

 

 

 

     Asdo: 

Observacións:  

-  Para as saídas fora da cidade os alumnos/as deberán vir provistos do D.N.I. e fotocopia da tarxeta 

sanitaria. 

- Os profesores declinan a responsabilidade que poida derivarse do incumprimento das normas da viaxe 

por parte do alumnado. 
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En virtude do recollido na Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, Reguladora do Dereito á 

Educación, Artigo 8, parágrafo 2º: "En los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 

consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección 

del centro", comunicamos:  

Que sendo alumnos,-as dun curso superior a 2º da ESO e no exercicio do noso dereito de 

reunión e de folga, decidimos secundar a xornada de folga convocada para o día ________ de 

____________ de_____________, e para que fique constancia facemos entrega do seguinte 

documento.    

CURSO_______________________________________________________________ 

 

NOME  DNI  SIGNATURA 
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Acta de avaliación inicial 
 

Formación profesional inicial (RD 1538/2006, do 15 de decembro) 

 

 

Ciclo formativo de grao medio 

Réxime 

 

Ano académico Denominación do ciclo formativo 

Acta de avaliación inicial 

 

Grupo Data de avaliación: Folla nº 

 

Aspectos tratados 
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Acordos adoptados respecto ao grupo-clase en xeral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordos adoptados respecto a determinados/as alumnos/as 

Alumno/a 
Observacións 

(minusvalía e grao,  procedencia do estranxeiro, asistencia, actitude, ...) 

Decisións adoptadas 

(flexibilización, adaptación de acceso, reforzo educativo, reorientación, ...) 
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Sinaturas 

 

 Titor/ora  Selo do centro 
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Acta de avaliación  
 

Ano académico CURSO E GRUPO:  Data de avaliación: 

 

 

      Aspectos tratados  

      Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios ás características do alumnado. 

 

      A metodoloxía didáctica 

 

      A organización das aulas e o aproveitamento de recursos. 

 

      Os procedementos e instrumentos de avaliación 

 

       

      Os criterios de cualificación 

 

      As medidas de atención á diversidade 

 

      O grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

 

      A coordinación entre os profesores dun mesmo grupo. 

 

      O grao de cumprimento da programación didáctica. 

 

 

Acordos adoptados respecto ao grupo-clase en xeral 
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Acordos adoptados respecto a determinados/as alumnos/as 

Alumno/a Observacións 

asistencia, actitude, dificultades de aprendizaxe...) 

Decisións adoptadas 

(flexibilización, adaptación de acceso, reforzo educativo, reorientación, ...) 
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Sinaturas 

 

Titor/ora Selo do centro 

 

  



 

 

 

Datos estatísticos da Avaliación 

 

Data: 

Curso: 

Grupo: 

Avaliación: 

Titor: 

 

Total alumnos Aproban todo Suspenden 1-2 Suspenden 3-4 Suspenden >4 Suspenden >8 

      

 

 

        

 

 

 

ASDO . 

 

   

    O titor:   

 

Informe de avaliación individualizado 3 

 

                                                            
3 Artigo 39 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado que 

cursa as ensinanzas de formación profesional inicial . 
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Ciclo formativo 

 

Réxime (ordinario, modular) 

 

Ano académico Grupo 

 

1. Datos persoais do alumno/a 

Apelidos 

 

Nome 

DNI/NIE Data de nacemento 

Enderezo (rúa, número, andar, letra) 

 

Código postal e localidade Provincia 

 

2. Cualificacións parciais alcanzadas nos módulos profesionais 

Módulo profesional 
Convocatoria 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª) 

Cualificación 
parcial 
(de 1 a 10 puntos) Valoración da aprendizaxe 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Actividades de recuperación propostas 

Módulo profesional Actividades de recuperación 
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4. Medidas de atención á diversidade adoptadas (reforzo educativo, flexibilización na duración das ensinanzas,...) 

Módulo profesional Medidas adoptadas 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5. Validacións ou exencións concedidas (indicar os módulos profesionais afectados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Outras observacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............. ,  ........... de ......................... de .............. 



IES 12 DE OUTUBRO 
 

79 
 

 

 

O/a director/ora 

Asdo.: Beatriz Rodríguez Rego 

Selo  

do centro 

Profesor/ora titor/ora 

Asdo.: ............................................. 

 

 

Apercibimento sobre 
a perda do dereito á avaliación continua  

 

Don/Dona ……………………………………………....... , en calidade de profesor/ora titor/ora do ciclo formativo 

………………………………...............................…........................... ,  

INFORMA 

Durante o presenta ano académico ..... / ..... , o/a alumno/a .................... ................... ..................... acumula un total de 

..... faltas de asistencia sen xustificar nos seguintes módulos profesionais: 

 

Módulo profesional Nº faltas de asistencia acumuladas 

  

  

  

  

 

Incumpre deste xeito o disposto na normativa vixente ao respecto4, na que se indica o seguinte: 

“(...) A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter 

continuo. Por este motivo, nas modalidades de ensino presencial será necesaria a asistencia do alumnado ás 

actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo. 

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 

% respecto da súa duración total, con independencia de que estas faltas sexan ou non xustificadas.  

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades prácticas a aqueles/as 

alumnos/as que teñan perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de 

risco para si mesmos/as, o resto do grupo ou as instalacións. (...)” 

De continuar ausentándose inxustificadamente das clases dos módulos profesionais sinalados, o/a alumno/a poderá 

incorrer na perda do dereito á avaliación continua, tal e como foi informado/a ao inicio do presente ano académico. 

Esta medida traduciríase na única posibilidade de ser avaliado/a na convocatoria final de avaliación. 

Ourense a,  ..... de ............... de ....... 

Asdo.: Don/Dona ............... ............... ................................... 

 

Profesor/ora titor/ora  do CF ................................................................................... 

 

Vº e prace do/a director/ora 

 

 

Selo do 
centro 

A xefa de estudos 

 

 

                                                            
4 Artigo 2º da Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de 

formación profesional inicial (DOG do 9 de agosto). 
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Dona Beatriz Rodríguez Rego Dona Mª José Saco Rivera 
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Comunicación sobre 
a perda do dereito á avaliación continua  

Don/Dona ……………………………………………....... , en calidade de profesor/ora titor/ora do ciclo 

formativo ………………………………...............................…........................... ,  

INFORMA 

Durante o presente ano académico ..... / ..... , o/a alumno/a .................... ................... ..................... , foi 

informado/a da posibilidade de incorrer na perda do dereito á avaliación continua debido ao elevado 

número de faltas de asistencia acumuladas nos módulos profesionais que se indican de seguido: 

Módulo profesional Nº faltas de asistencia acumuladas 

  

  

  

  

Incumpre deste xeito o disposto na normativa vixente ao respecto5, na que se indica o seguinte: 

“(...) A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un 

carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades de ensino presencial será necesaria a 

asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do 

ciclo formativo. 

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo 

será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do 

dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do 

alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no 

correspondente regulamento de réxime interior do centro.  

O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades prácticas a 

aqueles/as alumnos/as que teñan perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan 

implicar algún tipo de risco para si mesmos/as, o resto do grupo ou as instalacións. (...)” 

Ante a situación descrita, logo de acordo adoptado na xunta de avaliación correspondente e aceptado no 

Consello Escolar do centro, o/a alumno/a incorre na perda do dereito á avaliación continua nos 

módulos profesionais indicados. Esta medida tradúcese na única posibilidade de ser avaliado/a na 

correspondente convocatoria final de avaliación. 

Contra a presente resolución, o/a interesado/a poderá presentar recurso de alzada perante a 

Administración educativa no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. 

.................. ,  ..... de ............... de ....... 

Asdo.: Don/Dona ............... ............... ................................... 

Profesor/ora titor/ora  do CF ................................................. 

Vº e prace do director 

Dona Beatriz Rodríguez Rego  
Selo do 
centro 

A xefa de estudos 

Doña María Jose Saco Rivera 

 

Apercibimento de baixa de oficio 

 

                                                            
5 Artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulao desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado que 

cursa as ensinanzas de formación profesional inicial. 
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Don/Dona ……………………………………………......., en calidade de profesor/ora titor/ora do ciclo 

formativo de grao  ………………………………………………………. : 

INFORMA 

Atendendo ao disposto na normativa ao respecto6, comunícalle a: 

……………………….………………………………………………………… 

(indicar nome e apelidos) 

 

que se atopa próximo/a a incorrer nunha das seguintes faltas (sinalar cun X): 

 

    asistir á clase inxustificadamente por un período continuado superior a 15 días 

lectivos. 

Non asistir á clase inxustificadamente por un período descontinuo superior a 25 días 

lectivos. 

 

De non existir unha inmediata corrección da falta antes indicada, bardante causa debidamente xustificada, 

procederase á baixa de oficio na súa matrícula no ciclo formativo.  

Lémbraselle á persoa interesada que a baixa de oficio supón a perda da condición de alumno/a do ciclo 

formativo, e a correspondente convocatoria se computará como xa consumida. A reincorporación ás 

mesmas ensinanzas requirirá someterse a un novo proceso de admisión. 

 

.................. ,  ..... de ............... de ..... . 

 

 

Asdo.: Don/Dona ............... ............... ............... 

Profesor/ora titor/ora do CF ............................................................... 

 

 

Vº e prace do/a director/a 

 

 

 

 

Dona Beatriz Rodríguez Rego 

Selo 
do 
centro 

O/a xefe/a de estudos 

 

 

 

 

Dona María José Saco Rivera 

 

  

                                                            
6
 Artigo 10º da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, avaliación e acreditación do 

alumnado das ensinanzas de  formación profesional inicial,  
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Comunicación de baixa de oficio 

 

Don/dona …………………………………………., en calidade de profesor/a titor/a do 

……………………………………………………………….. 

INFORMA 

Atendendo ao disposto na normativa ao respecto*, comunícalle a: ……………………………………….  

que se procede a tramitar a baixa de oficio na sua matrícula ao non asistir á clase 

injustificadamente , por: ( sinalar cun X): 

o (    ) un período continuado superior a 15 días lectivos. 

o (    ) un período descontinuo superior a 25 días lectivos. 

Lémbraselle á persoa interesada que a baixa de oficio na sua matrícula supón a perda da 

condición de alumno/a do ciclo formativo e a correspondente convocatoria computará coma 

xa consumida. A reincorporacion ás mesmas ensinanzas requerirá someterse a un novo 

proceso de admisión 

Contra a presente resolución, a persoa solicitante poderá presentar recurso de alzada perante 

o xefe ou xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da sua notificación. A devandita 

resolución esgotará a via administrativa. 

 

OURENSE,……….. de……………………. de 20.… 

 

Asdo. Don/ dona …………………………………………………….. 

Profesor/a titor/a do…………………………………………………. 

 

 

Vº e prace do/a director/a    O/a xefe/a de estudos 

 

 

Dona Beatriz Rodríguez Rego                Dona María José Saco Rivera 

 

 

*Artigo 10 da Orde de 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial 
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En Ourense, a ……... de ………………………  de 20….… 

O/A titor/a O orientador    V. e pr. a directora 

    Selo do centro 

……………………. …………………………..   …………………….. 
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PLAN 

 

DE 

 

ORIENTACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 
 

 

CURSO 2018-19 

 

 

 

 

 

XEFE DO DEPARTAMENTO: JUAN V. SEPÚLVEDA GRADÍN 
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IES 12 DE OUTUBRO 
 

88 
 

 

1.- COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 

 

 No curso 18-19 o Departamento de Orientación do IES 12 DE Outubro estará 

composto polos seguintes membros: 

 

García Pereira, Francisca Profesora do ámbito científico 

Maceiras, Isabel   Profesora de F.O.L. 

Ojea Fernández, Elena Profesora do ámbito lingüístico 

Pereira Gil, María  Profesora de Audición e Linguaxe 

Sabucedo Montes, Ángeles Mestra de Pedagoxía Terapéutica 

Sepúlveda Gradín, Juan V. Orientador, Xefe do Departamento 

 

 Orientadoras dos centros adscritos: 

Peña Álvarez, Víctor  Orientadora do C.E.I.P. A Ponte 

 

 

2.- OBXECTIVOS  

 

O Plan de Orientación Educativa abrangue os aspectos académicos e de 

orientación profesional e pretende os seguintes obxectivos xerais: 

 

g) Favorecer a integración e participación do alumnado na vida do instituto así 
como promover actitudes positivas de respecto hacia sí mesmo, os outros e 
o seu entorno. 

h) Realizar un seguimento personalizado do proceso da aprendizaxe do 
alumnado con énfases especial na adquisición de hábitos e actitudes 
positivas cara o estudo, a comprensión na fala e na escrito e a capacidade 
para a resolución de problemas. 

i) Implantar as medidas educativas necesarias para dar resposta as 
necesidades detectadas. 

j) Contribuír ó desenvolvemento dos aspectos afectivos e sociais da 
personalidade para fomenta-lo crecemento e a autorrealización persoal. 
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k) Facilitar os procesos de toma de decisións dos alumnos respecto o seu 
futuro académico e profesional. 

l) Establecer canles de información e comunicación coas familias. 
 

 

3.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

 As funcións do departamento de orientación diríxense aos tres estamentos da 

comunidade educativa: profesores, pais e alumnos. 

 

a) Alumnos:  

  

Os destinatarios principais das actividades do Departamento de Orientación 

son os alumnos. Estas actividades se dividen en tres apartados xerais: 

 

d) Apoio o proceso de aprendizaxe: Englóbase neste apartado todo o 
relacionado co rendemento académico, prevención, detección e tratamento 
das dificultades de aprendizaxe, así como a aplicación das medidas 
educativas axeitadas para a atención a diversidade. 

e) Madurez vocacional e profesional: Refírese ás cuestións de intereses e 
preferencias dos alumnos en relación as diferentes áreas de coñecementos 
e ás distintas alternativas que se lles ofrecen ó finalizar tanto os seus 
estudos de ensino secundario obrigatorio como de bacharelato. 

f) Desenvolvemento persoal: A educación tal e como se concibe na lei, non se 
refire só ao que podemos considerar especificamente académico, senón 
que tamén o desenvolvemento integral da personalidade é unha cuestión 
fundamental na educación e, por suposto, non menos importante cos 
aspectos de rendemento académico. 

  

b) Pais:  

  

A familia constitúe un factor de primeiro orde no só no desenvolvemento da 

personalidade senón tamén no proceso de ensino-aprendizaxe. Non tería ningún 

senso deixar exclusivamente en mans do centro escolar a educación dos alumnos. Por 

outra banda non podemos esquecer ca familia é un dos factores de socialización máis 

importantes, polo tanto é obxectivo deste departamento manter unha estreita 

colaboración cos pais, implicándoos no proceso de aprendizaxe dos seus fillos, no 

desenvolvemento da súa madurez vocacional e no seu desenvolvemento persoal e 

social. 
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c) Profesores:  

 

 “A titoría e a orientación dos alumnos formará parte da función docente.” A lei o 

expresa deste xeito tan claro. O traballo do profesor implica pois unha actuación 

educativa globalizada e personalizada, que supera a mera transmisión de 

coñecementos. 

 

 Esta actuación educativa non pode entenderse sen unha estreita colaboración 

entre o Departamento de Orientación e o equipo de titores e profesores en xeral. Polo 

tanto, esta colaboración debe levarse a cabo na dobre vertente: por unha banda, o 

departamento aporta axuda técnica ós profesores no exercicio da súa labor educativa; 

por outra, debe ter en conta as aportacións realizadas por eles, imprescindibles para 

que os obxectivos do departamento poidan cumprirse. 

 

 

4.- ACTIVIDADES 

 

3. Relacionadas coa inclusión e a atención á diversidade: 
 

- Avaliacións iniciais:  

A finais de setembro ou primeiros días de outubro o Departamento colaborará 

cos profesores na realización das avaliacións iniciais. O Orientador realizará probas 

psicopedagóxicas colectivas aos alumnos de 1º de E.S.O.  

 Recursos persoais: Profesores, mestras PT e AL e Orientador 

Instrumento: BADyG-M Proba de aptitudes intelectuais. 

 Datas: Meses de setembro e outubro. 

 

- Revisión dos casos detectados no curso pasado: 

 Nos meses de setembro-outubro e en colaboración coas profesoras de apoio e 

os profesores do curso pasado revisaranse aqueles alumnos que foran detectados nos 

cursos anteriores e requiriran algún tipo de apoio, reforzo, etc. 
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- Alumnos para apoio e agrupamentos específicos: 

En colaboración coas mestras de Pedagoxía terapéutica, titores e profesores, e 

tendo en conta os rendementos de anos anteriores e os resultados das avaliacións 

iniciais, se decidirá que alumnos se incluirán nos agrupamentos de 1º e 2º da ESO así 

como os que recibirán apoio por parte das mestras de PT e AL.  

- Avaliacións psicopedagóxicas:   

Aqueles alumnos con dificultades de aprendizaxes ou calquera outro problema, 

serán avaliados de xeito individual e aplicaranse as medidas precisas que se estimen 

axeitadas de acordo cos resultados de dita avaliación. Realizaranse as entrevistas que 

sexan necesarias cos pais e profesores deses alumno. 

Suxeitos: Alumnos con problemas. 
 Recursos persoais: Orientador e mestras de PT e AL. 

Instrumentos: Probas estandarizadas, cuestionarios, observación e entrevistas. 

Datas: Ao longo de todo o curso pero principalmente no primeiro      trimestre 

 

- Actividades de asesoramento ás familias: 

A comezos do curso manterase unha reunión cos pais dos alumnos de 1º da ESO. 

Ao longo do todo o curso teranse entrevistas cos pais daqueles alumnos que as 

soliciten.  

 

4. Relacionadas coa acción titorial: 
 

A acción titorial recae fundamentalmente nos titores de cada curso, pero é obriga 

do Departamento de Orientación colaborar con eles nesas funcións de titoría. Neste 

sentido a primeira actuación do departamento, será: 

 

1. Reunións cos titores 

 

Solicitar ao Xefe de Estudos a convocatoria dunha reunión nos primeiros días 

de curso cos titores dos catro cursos da ESO para acordar as actividades a realizar 

nas sesións de titoría. 

  

2. Elección de delegados de grupo:   
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Tódolos grupos deben elixir un delegado e subdelegado. Con estas actividades 

se pretende que a elección destes cargos se realice por parte dos alumnos de forma 

seria e responsable, desenvolvendo actitudes e comportamentos democráticos. 

 

 Suxeitos: Alumnos de todos os cursos. 

 Recursos persoais: Titores. 

 Instrumentos: Programa específico elaborado polo Departamento. 

 Datas: Mes de setembro. 

 

3. Titorías pre e postavaliación. Actividades respecto ás avaliacións académicas 

O Departamento participará no seguimento do rendemento académico dos 

alumnos a través da participación nas sesións de avaliación. Proporcionará aos titores 

unhas actividades para levar a cabo nas sesións de titoría  anterior e posterior as 

sesións de avaliación. Nelas preténdese cos alumnos reflexionen sobre a súa actitude 

ante o estudo durante o trimestre e sobre o rendemento obtido, propoñendo as 

medidas para a mellora desas cuestións. 

 Suxeitos: Tódolos alumnos. 

 Recursos persoais: Titores. 

 Instrumentos: Programas específicos elaborados polo Departamento. 

 Datas: Antes e despois de cada unha das avaliacións trimestrais. 

 

4. Programa sobre convivencia e resolución de conflictos 

Suxeitos: Alumnos de 2º ESO 

 Recursos persoais: Centro Quérote+ 

 Datas: No segundo trimestre 

 

5. Programa sobre Imaxe persoal e autoestima 

Suxeitos: Alumnos de 3º ESO 

 Recursos persoais: Centro Quérote+ 

 Datas: No segundo trimestre 
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6. Programa sobre prevención da SIDA:  

 Suxeitos: 2º e 4º de ESO. 

 Recursos persoais: Titores e orientador. 

Instrumentos: Programa de información sobre prevención da SIDA elaborado 

polo Departamento. 

 Datas: Segundo/terceiro trimestre. 

 

6. Métodos de estudio: 

En colaboración cos titores aplicarase un programa de técnicas e hábitos de 

estudo. O obxectivo deste programa é ensinar ós alumnos técnicas sinxelas de 

estudo, baseado no principio de ler e comprender. Tentarase acadar que os 

profesores incorporen na súa labor docente o ensinar a estudar á súa materia. 

 

 Nas reunións que se celebren cos profesores indicaráselles como facelo. 

 Suxeitos: 1º e 2º da ESO 

 Recursos persoais: Titores e profesores 

 Instrumentos: Programa elaborado polo Departamento 

 Datas: Primeiro e segundo trimestres 

 

5. Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores: 
 

- Establecemento de normas:  

Nas titorías desenvolverase un programa titulado “As nosas normas” co que 

búscase cos alumnos de cada grupo establezan as súas normas de convivencia a 

partir do Regulamento de Réxime Interno do Instituto e sexan quen de observalas o 

longo do curso. 

 Suxeitos: Tódolos cursos da ESO 

 Recursos persoais: Orientador e titores 

 Instrumentos Programa elaborado polo departamento 

 Datas: Durante todo o curso. 

 

- Intervención en problemas de relación entre compañeiros:   
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 Tendo en conta os problemas que con carácter xeral prodúcense tódolos anos 

en case tódolos grupos, ofreceráselle ós profesores a axuda do departamento para a 

aplicación dun programa de intervención en conflitos. O fundamento deste programa é 

responsabilizar aos alumnos sobre a necesidade das normas e do seu respecto. 

Ademais procurarase que os propios alumnos sexan capaces de resolver os seus 

conflitos a través do diálogo.  

 Suxeitos: Tódolos cursos. 

 Recursos persoais: Orientador, alumnos e titores. 

 Datas: Durante todo o curso. 

 

 

6. Relacionadas co plan de orientación: 
A actividades dirixidas a conseguir unha axeitada madurez vocacional que lles 

permita ós alumnos unha toma de decisións respecto ó seu futuro académico e 

profesional se engloban dentro das actividades de orientación vocacional. 

 

 O modelo de orientación a seguir, será un modelo de orientación por 

programas, completado cun programa de asesoramento individualizado para aqueles 

casos co requiran. Se proporcionará aos titores un programa detallado para a súa 

aplicación aos alumnos. 

 

1. Programa de orientación escolar en 1º, 2º e 3º ESO  

 

 A orientación é un proceso que se desenvolve ó longo de toda a escolaridade 

polo que é intención deste departamento programar actividades de orientación 

vocacional nestes cursos da ESO. Nas actividades a levar a cabo nas sesións de 

titoría os alumnos serán informados sobre as materias dos cursos seguintes e sobre a 

importancia para o seu futuro persoal de acadar o título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

 

 Celebrarase unha reunión cos pais de alumnos de 3º para informar sobre as 

optativas de 4º e as saídas unha vez rematada a ESO. 

 

2. Programa de orientación escolar en 4º ESO  
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A importancia da orientación acada mais relevancia no derradeiro curso da 

ESO. O programa de orientación vocacional estrutúrase en tres apartados, cada un 

con obxectivos e actividades concretas: 

 

 a. Actividades de coñecemento de si mesmo: Se pretende que os alumnos 

reflexionen sobre as súas aptitudes, intereses e tipo de motivación así como realicen 

unha axeitada valoración do seu rendemento académico anterior e sobre as súas 

posibilidades futuras. Como axuda ó coñecemento dun mesmo se aplicarán probas de 

tipo psicotécnico para avaliar as aptitudes intelectuais, características de 

personalidade, intereses, etc. dos alumnos. 

 

 b. Actividades de información: Información por parte do orientador sobre 
as distintas alternativas, tanto académicas (estudos de Bacharelato, Formación 
Profesional, universitarios e outros estudos) como profesionais, que se lles 
ofrecen unha vez rematados os estudos de ESO. Se pretende que os alumnos 
teñan un coñecemento claro da estrutura e características do sistema 
educativo español para que a toma de decisións se leve a cabo co menor risco 
de error posible. 

 

 c. Toma de decisións: Se pretende que os alumnos, unha vez realizadas as 

actividades anteriormente descritas, aprendan a tomar decisións sobre o seu futuro 

inmediato. Estas actividades terán un carácter eminentemente práctico. 

 

 Suxeitos: Alumnos de 4º da ESO.  

 Recursos persoais: Orientador e titores. 

Instrumentos: Cuestionarios, test, programas informáticos, documentos 

informativos (Guías das Universidades, Consellería, xornais, revistas, etc.) 

 Datas: Segundo e terceiro trimestre. 

 

3. Programa Orientación Vocacional e Profesional no Bacharelato: 

 Nos cursos 1º e 2º de BAC aplicarase un programa de orientación académico 

profesional con características similares ao aplicado na ESO. 

 

 En colaboración coa Universidade de Vigo celebrarase unha xornada de 

información universitaria. 
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Suxeitos: Alumnos de BAC.  

 Recursos persoais: Orientador e titores. 

Instrumentos: Cuestionarios, test, programas informáticos, documentos 

informativos (Guías das Universidades, Consellería, xornais, revistas, etc.) 

 Datas: Segundo e terceiro trimestre. 

 

4. Orientación profesional nos ciclos de F.P.: 

 Levarase a cabo a realización de actividades de orientación profesional cos 

alumnos de 2º das distintas modalidades de Formación Profesional en estreita 

colaboración co departamento de F.O.L., os titores e o profesor responsable da 

Formación en Centros de Traballo. 

 

Suxeitos: Alumnos de 2º curso de ciclos formativos.  

 Recursos persoais: Orientador e titores. 

Instrumentos: Cuestionarios, test, programas informáticos, documentos 

informativos (Guías das Universidades, Consellería, xornais, revistas, etc.) 

 Datas: Terceiro trimestre. 

 

 Os obxectivos fundamentais do programa son: proporcionar ós alumnos 

habilidades para a inserción profesional, tanto respecto ó traballo por conta allea como 

o autoemprego, e darlles a coñecer as posibilidades de acceso a titulacións 

superiores. 

 

5. Asesoramento individualizado: 

  

 Preténdese que todos os alumnos de 2º de BAC, de 4º da ESO e 2º de FPB 

manteñan unha entrevista persoal co orientador co fin de solucionar calquera dúbida 

que teñan respecto a súa elección académica ou profesional.  

 

Colaborarase cos titores na confección do Consello Orientador Individualizado 

obrigatorio para os alumnos de 4º ESO. 

 



IES 12 DE OUTUBRO 
 

97 
 

Tamén cos alumnos doutros cursos que así o requiran, manteranse entrevistas 

persoais para solucionar as súas dúbidas.  

 

7. Asesoramento ás familias:  

 Dentro das actividades de orientación vocacional se prestará especial atención 

á comunicación cas familias, para elo se programarán reunións informativas cos pais 

dos alumnos de 4º da ESO e BAC para darlles a coñecer as diversas modalidades do 

bacharelato, os ciclos formativos da Formación Profesional, os distintos estudos 

universitarios, outros tipos de estudos e as posibilidades que ofrece o mundo laboral. 

 

 Ademais desta información de tipo xeral para tódolos pais, teranse entrevistas 

persoais cos pais para una información máis detallada respecto á orientación 

vocacional dos seus fillos. 

 

 

7. Relacionadas cos procesos de avaliación: 
 

Toda intervención debe de ser avaliada para comprobar a súa adecuación ós fins 

propostos. A avaliación realizarase ó longo de todo o proceso e ó fin do mesmo. 

 

Nas reunións semanais do departamento irase facendo unha avaliación continua 

do presente Plano de Orientación. 

 

Ó remate do curso solicitarase tanto dos alumnos coma dos profesores que 

cumprimenten un cuestionario de avaliación sobre o funcionamento xeral do 

departamento. Na memoria anual exporanse as medidas, tendo en conta os resultados 

obtidos, que se consideren máis axeitadas para o vindeiro curso. 

 

No mes de xuño realizarase unha Memoria na que se recollerá polo menos os 

seguintes aspectos: 

- As modificacións introducidas no proceso de desenvolvemento do Plan de 

Orientación. 

- A valoración do grado de cumprimento dos obxectivos. 

- Conclusións e propostas de mellora. 


