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1. CONTEXTO 

MARCO LEGAL 

Este plan de Orientación para o I.E.S. “Afonso X O Sabio” está fundamentado, 
entre outros, nos seguintes textos legais: 

 
● Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación (L.O.E.). 

  
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 
 

● 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. 
 

● Real Decreto 1538/2006 do 15 de decembro, polo que se establece a ordenación 
da formación profesional no ámbito do sistema educativo. 

 
●  LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 
 

● 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. 

 
● Decreto 324/1996 de 26 de xullo polo que se aproba o Regulamento Orgánico 

dos institutos de Educación Secundaria da Comunidade Autónoma Galega e na 
Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro) que desenvolve o 
mencionado decreto. 

 
● Decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e Profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia, así como a Orde do 24 de xullo de 1990 pola 
que se establece a Organización e Funcionamento da Orientación educativa e 
Profesional na Comunidade Autónoma Galega.  

 
● Decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e Orde do 6 de 
setembro pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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● Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o 

currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e Orde do 24 de 
xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas 
de bacharelato na Comunicade Autónoma de Galicia. 

 
● Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado 

en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas 
reguladas na LOE (DOG do 16/03/07)  
 

● ORDE do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación 
profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
● Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a 

admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes 
sostidos con fondos públicos (DOG do 19/03/07). 

 
● Orde do 27 de decembro de 2002  pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do 
alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais 
(DOG do 30/01/2003).  

 
● Circular nº 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación  Educativa 

e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións 
para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 
orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia para o 
curso 2007-2008 e que continúa ata finalizar o período de implantación da LOE. 
 

● Circular nº8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á 
diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.  
 

● Circular nº10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións 
e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e 
profesional na comunidade autónoma de Galicia. 
 

● DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos 
da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do 
sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos 
profesionais básicos. 
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● 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. 

 
● ORDEN de 10 de febrero de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 79/2010, de 20 

de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia, con 
relación a la exención de la materia de lengua gallega. 

 
● RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 
académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

 
● DECRETO 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación. 

 
● ORDE do 7 de agosto de 2018 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. 

 
● RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema 
educativo no curso 2019/20 

 
● Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 
adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.  
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O CENTRO EDUCATIVO 

1.1. Oferta educativa 

 A oferta educativa do IES “Afonso X O Sabio” de Cambre  comprende:   

● ESO. Etapa de ensinanza secundaria obrigatoria : 1º, 2º, 3º e 4º , con un Plan de 
Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR), para cursar 2º e 3º.  Neste 
curso académico amplíase o número de liñas nos diferentes cursos debido á 
necesidade de manter a distancia interpersoal tal e como se indica nas 
instrucións da Consellería de Educación para a loita contra a pandemia COVID-
19 . Polo que neste curso contamos con: cinco liñas en 1º, oito en 2º, seis en 3º 
e sete  en 4º de ESO. Nesta etapa educativa contamos cun total de 525 alumnas 
e alumnos escolarizados. 

 
● Bacharelato:  

o Modalidades: 
▪  Ciencias da Natureza e da Saúde . 
▪  Humanidades e Ciencias Sociais. 

 
● Nesta etapa educativa de ensinanza post-obrigatoria están escolarizados 

actualmente un total de 195 alumnas e alumnos 
 

● Programa de FPB  no perfil profesional “Informática de oficina.” Cos grupos 
seguintes: 
 

o 1 de 1ºcurso con 11 alumnos/as. 
o 1 de 2ºcurso con 15 alumnos/as. 
 

● Formación Profesional Específica: Familia de ”Administración”: 
 

●  C.M. de “Xestión Administrativa”  
 

●  C.S. de “Administración e Finanzas”  
 

Cun número de 106  alumnos/as  matriculados, cursando actualmente  Formación 
Profesional de grao Medio e Superior. 

O número aproximado de alumnado no IES “Afonso X o Sabio” é de 826 alumnos/as 
e  84 profesores/as para  o presente curso escolar 2020-2021 . 
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1.2. O CONTORNO 

 

1.2.1. Situación e morfoloxía 

 O Instituto de Educación Secundaria "Afonso X O Sabio" de A Barcala, está 
situado no Concello de Cambre, municipio da provincia de A Coruña. Limita ao norte co 
de Oleiros, co de Carral ao sul, ao leste cos de Bergondo e Abegondo e ao oeste co de 
Culleredo. Atópase a 12 km. de distancia de A Coruña. Comunícase pola estrada N-550, 
pola autoestrada A-9 e varias estradas locais, ademais da liña de ferrocarril con estación 
en Cambre.  

 

 En canto á morfoloxía , a altitude media do Concello non sobrepasa os 110 
metros; o terreo é ondulado, posúe abondosas fragas e vales. Regan as súas veigas a ría 
do Burgo, formada polo río Mero e os seus afluentes Barcés, Brexa e Valiña que 
percorren o Concello.  

  

 Entre os restos artísticos e arqueolóxicos deste termo cabe destacar os castros 
de Cambre, Sigrás e Pravio, así como as igrexas románicas de Santa María de Cambre e 
Santiago de Sigrás, ámbalas dúas do século XII.  

 O I.E.S. "Afonso X O Sabio" está situado, dentro do Concello de Cambre, na 
parroquia de Santa María de O Temple, e dista 3 km. da capital do Concello. Comunícase 
pola Autoestrada do Atlántico. Alcanza unha altitude máxima de 40 metros, e está 
bañada polo río Mero.  

 
 O IES conta con dous edificios. O segundo edificio foi inaugurado o curso 2006-
2007 e acolle ao alumnado de 4º de ESO, Bacharelato e Formación Profesional. O edificio 
máis antigo, situado máis ao norte, foi construído entre os anos 1998 e 1999 e acolle ao 
resto do alumnado.  O IES comezou a funcionar o curso 1999-2000. 
 
 A finca que ocupan os dous edificios do IES está situada na fin da Urbanización 
de A Barcala, nunha pequena baixada. Limita polo norte coa vía do tren e o río Mero, 
con fincas adicadas a uso particular nos límites polo sul e as vivendas da propia 
urbanización, construída e habitada dende mediados da década dos oitenta, de onde 
procede unha grande parte do alumnado do centro. Diante dos edificios ocupados polo 
I.E.S. hai unha piscina municipal (construída pola Diputación Provincial da Coruña e 
cedida ao Concello de Cambre) e unha Escola Infantil da Rede de Escolas Infantís da 
Consellería de Educación.  
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1.2.2. Poboación. 

O concello de Cambre ten aproximadamente 24.141 habitantes (INE - 2016). O 
instituto recibe maioritariamente alumnado de Cambre, O Graxal, A Tapia, O Temple e 
A Barcala, que son os núcleos de maior poboación do municipio. 

A poboación das zonas anteriormente mencionadas ten unha media de idade 
xove, entre 30 e 45 anos, cun nivel socio-económico medio-baixo: trátase de familias 
formadas por parellas novas (que soen traballar os dous) con fillos pequenos ou 
adolescentes, a súa maioría cun perfil urbano, con escasa vida social no entorno, xa que 
que restrinxen as horas de estancia ao final do día.   

Ao redor do 9% do alumnado é estranxeiro (72 matriculados a principio de 
curso), a maioría procedente de Hispanoamérica (República Dominicana, Colombia, 
Brasil, Venezuela, Arxentina, Uruguai). O número de alumnos procedentes doutros 
países continúa medrando. 

O alumnado do IES presenta diversas problemáticas derivadas da   situación 
socio-familiar e económica do seu entorno: 

 
-Familias con problemas de relación. 
-Problemas de conciliación da vida laboral e familiar. 
-Escaseza de medios económicos. 
-Falta  de alternativas para a xuventude. 
-Ausencia de lugares de reunión e ocio.  
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2. OBXECTIVOS 

2.1. OBXECTIVOS REFERIDOS AO CENTRO 

● Asesorar e colaborar na elaboración e actualización do PE (Plan de Convivencia 
do centro, Atención á diversidade, Calidade educativa...) así como na revisión das 
NOF (Normas de Organización e Funcionamento). 

● Contribuír á dinamización da planificación e da organización educativas 
(desenvolvemento do Proxecto lector do Centro,  do Plan de integración das 
tecnoloxías da información e a comunicación, e das comisións da CCP) 

● Cooperar coa comunidade educativa (Equipo directivo, CCP, Observatorio de 
Convivencia, profesorado, departamentos didácticos, alumnado e ANPA) 

● Coordinarse con outros departamentos de orientación da zona de cara ao 
intercambio de información e materiais, coa posibilidade de levar a cabo algún 
programa ou actuación conxuntos: cos CEIPs da zona continuar co Programa de 
Transición de Primaria a Secundaria.. 

● Establecer unhas liñas coordinadas de orientación cos departamentos dos CEIPs 
adscritos, potenciando unha fluidez eficaz de comunicación, sobre todo no que 
se refire á transición do alumnado, á atención ás necesidades educativas e á 
elaboración de programas conxuntos destinados á mellora da lectura e da 
escritura e da convivencia nos centros educativos.  

● Favorecer a coordinación con outros servizos da comunidade que incidan na 
función orientadora do Centro en xeral ou atendan a aspectos específicos en 
particular (Concello, Servicio Galego de Colocación, Oficina de Emprego, IGAPE, 
ONGs, Asociación de empresarios de Cambre, INSALUD,Servizos Sociais de 
Cambre, Equipo Orientación Específico, etc.) 

● Potenciar a coordinación e cooperación entre o centro e as familias, facéndoas 
partícipes daqueles aspectos da orientación educativa que lles son propios. 

● Asesorar psicopedagoxicamente e promover medidas que favorezan o éxito 
escolar do Plan REFÓRZATE  do centro (antigo PROA). 

● Asesorar e colaborar na elaboración e actualización do Plan de actuación ante o 
COVID-19 incluído no Plan de Convivencia do centro, Atención á diversidade, 
Calidade educativa...) así como na revisión das Normas de Organización e 
Funcionamento relacionadas con toda a situación actual que estamos a vivir 
debido a pandemia producida polo COVID-19 . 
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2.2. OBXECTIVOS REFERIDOS AO ALUMNADO 

● Contribuír á personalización dos procesos de ensino-aprendizaxe (medidas de 
atención á diversidade), impulsando iniciativas de compensación de 
desigualdades de orixe. 

● Cooperar na integración do alumnado no seu grupo e no conxunto da dinámica 
escolar. 

● Atender ás demandas persoais de orientación que se presenten, así como ás do 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo. 

● Identificar as dificultades e potencialidades do alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo, concretando as pautas de actuación e medidas 
para a súa atención (reforzos, ACIs, programas de enriquecemento, 
Diversificación Curricular, FPB…) 

● Revisar e/ou modificar as medidas de apoio e/ou reforzo educativo que estea a 
recibir o alumnado para avanzar na prevención dos problemas de aprendizaxe e 
na loita contra o fracaso escolar. 

● Facilitar a orientación académica e profesional a todo o alumnado do centro, 
asesorándoo para unha axeitada toma de decisións e fomentando a redución de 
calquera tipo de desigualdade (de xénero, residencia, orixe, status socio-
económico, etc.). 

● Levar á práctica un deseño funcional de orientación educativa e acción titorial 
con fins preventivos, compensadores e de desenvolvemento persoal. 

● Contribuír á mellora  na adquisición de habilidades sociais, técnicas de estudo e 
estratexias de aprendizaxe, encardinadas no propio currículo. 

● Fomentar no alumnado as actitudes participativas no centro e no seu entorno 
sociocultural. 

● Desenvolver actividades e programas para a mellora da convivencia no centro 
(prevención da violencia, resolución de conflitos, habilidades sociais e de 
comunicación, formación de mediadores/as, etc.). 

● Desenvolver actividades de disciplina positiva destinadas á prevención de 
condutas disruptivas. 

● Intervir no tratamento de casos de alumnos/as con condutas disruptivas como 
fórmula alternativa á adopción de medidas disciplinarias. 
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2.3. OBXECTIVOS REFERIDOS AO PROFESORADO  

● Coordinar a actuación dos/as profesores/as, os/as titores/as, as profesoras  de 
PT e o orientador, de cara a dar resposta ás necesidades específicas de apoio 
educativo do alumnado. 

● Coordinar o proceso de avaliación formativa de cada grupo e a información ao 
alumnado. 

● Asesorar ao profesorado na planificación, desenvolvemento e avaliación no seu 
traballo. 

● Colaborar co profesorado nas tarefas de acción titorial e orientación educativa. 
● Detectar as necesidades que teñan os/as titores/as para levar a cabo a función 

titorial, colaborando con eles para a súa resolución. 
● Apoiar a actuación do profesorado, proporcionándolle información sobre 

recursos, medios materiais, didácticos e estratexias metodolóxicas que poidan 
favorecer o seu labor docente e titorial. 

● Asesorar o profesorado na organización e agrupamento do alumnado, con 
especial atención ao tratamento flexible ante a diversidade de aptitudes, 
intereses e motivacións. 

● Establecer pautas xerais de actuación para levar a cabo medidas de reforzo 
educativo, adaptación curricular e programas de diversificación curricular, 
colaborando na súa elaboración, implementación e seguimento. 

● Asesorar o profesorado para coñecer a metodoloxía a seguir na adquisición de 
hábitos de estudo, técnicas de traballo intelectual, habilidades e estratexias de 
aprendizaxe nos/as alumnos/as, así como o modo de incardinalas no currículo 
ordinario. 

● Participar nunha actividade institucional de formación, grupo de traballo, para 
consolidar e mellorar os procesos de mediación existentes no IES. 

2.4. OBXECTIVOS REFERIDOS ÁS FAMILIAS 

● Promover actividades informativas e orientadoras que impliquen ás familias na 
consecución dos obxectivos educativos. 

● Establecer contactos periódicos cos pais/nais do alumnado de forma individual 
e colectiva, co fin de asumir conxuntamente a orientación educativa dos/as seus 
fillos/as. 

● Informar e asesorar ás familias, de manera especial ás de alumnos/as con 
necesidade específica de apoio educativo. 

● Fomentar a participación das familias nas diferentes actividades do centro. 
● Promover, asesorar e, no seu caso, participar na organización de actividades de 

formación de pais/nais, a través de charlas, mesas redondas, conferencias, 
debates, etc. 
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3. PLANIFICACIÓN XERAL E ACCIÓNS PRIORITARIAS 

 Os obxectivos sinalados agrúpanse en tres liñas fundamentais de traballo: 

1º. Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe: como a escolaridade obrigatoria é ata 
os dezaseis anos, isto supón adoptar unha organización que asegure e posibilite 
unha formación básica que responda ás características de todos os/as alumnos/as 
(atención a toda a diversidade presente no centro educativo). O Departamento de 
Orientación colaborará no axuste da axuda pedagóxica ás diferentes necesidades 
do alumnado, ben sexa a través da intervención directa ou ben facilitando recursos 
e estratexias que incidan nos ámbitos que, interrelacionados cos procesos de ensino 
e aprendizaxe, manifestan a diversidade, tales como son a capacidade para 
aprender, os estilos de aprendizaxe e os intereses dos/as alumnos/as. 

2º. A acción titorial: como xa quedou reflectido anteriormente, a acción titorial 
forma parte da función docente e, en certa medida, identifícase con ela. Dende unha 
perspectiva educativa, a titoría debe incorporar aqueles elementos que van máis alá 
do puramente académico e que poden axudar ao desenvolvemento de proxectos 
de vida máis autónomos e responsables. Aínda que todo profesor/a na súa propia 
tarefa docente implicitamente desenvolve a función titorial, esta queda 
representada na figura do/a titor/a, sendo o Departamento de Orientación un 
medio de asesoramento para apoiar as accións referentes a esta competencia. 

Durante este curso, no Plan de Acción Titorial, continúase cos programas 
relacionados coa aprendizaxe emocional, a promoción da convivencia e a resolución 
pacífica de conflitos, así como un achegamento ás técnicas e hábitos de estudios. 
Planificaranse as reunións titoriais ordinarias dende principio de curso pola Xefatura 
de Estudos. 

3º. A orientación académico-profesional: ten por obxecto axudar ao alumnado a 
valorar e actualizar as súas preferencias académico-profesionais para que poida 
formular libre, en igualdade, e responsablemente a súa decisión persoal, que deberá 
concretar nun plan ou proxecto concreto de futuro. O proceso de toma de decisións, 
tendente á auto-orientación, será realizado polo propio alumnado, nunca por 
outros membros da comunidade educativa (pais/nais; profesor/a, titor/a, 
orientadora) que si teñen, en cambio, a responsabilidade de ofrecerlle a orientación 
e información que precisen para levalo a cabo. 

Así mesmo asesorarase na transición ao mundo laboral, preferentemente naqueles 
cursos con carácter orientador. 
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 Sen perder de vista o referente básico que é o de contribuír á personalización da 
educación, favorecendo a formación integral do alumno/a, o Plan de Acción Titorial e, 
como integrante do mesmo, o Plan de Orientación Académico-Profesional, terán en 
conta os seguintes ámbitos de actuación: 

● A titoría individual: pon énfase na relación persoal do/a titor/a con cada 
alumno/a cunha finalidade claramente orientadora, dirixida a axustar a resposta 
educativa ás necesidades do alumnado, dende a perspectiva da individualización 
do ensino. 

● A titoría grupal: é un complemento da titoría individual, que se concreta tanto 
na relación do/a titor/a co grupo de alumnos/as, como nas actuacións do resto 
do profesorado que actúa sobre un grupo. As actividades de titoría están 
coordinadas polo profesor-titor. 

● A titoría en relación coas familias: trátase de conseguir que as familias colaboren 
para a consecución dos obxectivos programados no ámbito dos alumnos/as, coa 
súa información, actitude e intervención. O/a titor/a canaliza a información 
relevante aportada polas familias e transmítea ao profesorado do grupo e 
viceversa. De xeito grupal, coas reunións pertinentes dende principio de curso, 
ó de xeito individual, co tratamento de diferentes temas relacionados cos seus 
fillos/as. 
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4. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

4.1. O ALUMNADO 

4.1.1. Realización da avaliación e integración inicial do alumnado 

Ao comezo do curso, o/a profesor/a titor/a, en colaboración co Departamento 
de Orientación, realizará actividades de acollida, sobre todo para o alumnado de novo 
ingreso no centro. Deste xeito, o coñecemento do espacio físico, das normas de 
convivencia e funcionamento do centro, a relación inicial cos compañeiros e 
compañeiras, titor/a e profesores/as, son todas elas actividades necesarias, 
especialmente para o alumnado de novo ingreso. Ademais, no primeiro tramo do curso 
escolar deberase: 

● Comentar co alumnado os seus dereitos e deberes, así como informarlles do 
funcionamento do centro e das Normas de Organización e Funcionamento 
(antes RRI). 

● Levar a cabo coas diferentes clases, especialmente coas do 1º curso da ESO, 
actividades de desenvolvemento grupal cara á súa estruturación como grupos 
eficaces.  

● Unha vez que o grupo se coñeza, levar a cabo a elección do delegado/a da clase, 
promovendo un proceso democrático e responsable,  facendo unha análise do 
perfil e explicando as funcións que debe desempeñar. 

● Proporcionar ao alumnado e ás familias información referente a calendario, 
horarios, horas de titoría, actividades complementarias e extraescolares, 
programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

● Coñecer a situación de cada alumno/a no grupo, no centro e no seu entorno 
familiar e social, intervindo para favorecer a súa integración escolar, fomentando 
a súa participación nas actividades do centro. 

● Coñecer as características do grupo que se titora, a través da análise do seu 
historial académico, da información recibida do profesorado de cursos 
anteriores e de cuestionarios e rexistros. É importante coñecer a dinámica 
interna do grupo e intervir, se fose preciso, para recompoñela ou mellorala. O 
sociograma, a observación sistemática e outras técnicas grupais son de grande 
utilidade. 

● O/a profesor/a titor/a informará ao resto do equipo de profesores do grupo clase 
daqueles datos que sexan significativos para a mellora do proceso de ensino-
aprendizaxe ou da integración grupal do alumnado. Así mesmo, informará ás 
familias das medidas adoptadas para a corrección das dificultades detectadas. 
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4.1.2. Detección e avaliación temperá das Necesidades Específicas de 
Apoio Educativo do alumnado 

Os equipos docentes e o Departamento de Orientación colaborarán para unha 
rápida detección de posibles necesidades específicas de apoio educativo  do alumnado, 
co obxecto de buscar as respostas educativas axeitadas, que permitan levar a cabo unha 
rápida intervención. 

A Orientadora proporá un modelo de intervención en cada caso e coordinará a 
actuación do profesorado de apoio, elevando á xefatura de estudos a proposta de 
organización da docencia para este alumnado. 

Así mesmo, a Orientadora, en colaboración coas profesoras de Pedagoxía 
Terapéutica e co/a titor/a, coordinará a atención do alumnado con  NEAE (necesidades 
específicas de apoio educativo) asociadas tanto a condicións de altas capacidades como 
a calquera discapacidade motora, psíquica ou sensorial, tomando en consideración, 
tamén, as cuestións relacionadas coa educación e estadía no centro destes alumnos/as. 
En consecuencia, o Departamento de Orientación participará activamente no 
diagnóstico, deseño e aplicación de programas individuais de reforzo educativo, ACS 
(adaptacións curriculares)  de PMAR (Programa de Mellora da Aprendizaxe e do 
Rendemento) e  de Programas de Enriquecemento Curricular, así como no seu 
seguimento e avaliación. 

Os apoios do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica serán 
preferentemente dentro da aula, con apoios ocasionais fóra da aula, segundo o que cada 
caso requira. O desenvolvemento dos programas de atención, intervención co 
alumnado disléxico e tratamento co alumnado disruptivo serán fóra da aula, en horario 
de “Atención educativa”, ou, segundo cada caso individual, nas horas que os titores/as 
e a xefa de estudos estimen oportuno.   

4.1.3. Habilidades e estratexias de estudo e aprendizaxe 

Será labor de todos/as docentes do grupo, coordinados polo titor/a en 
colaboración co departamento de orientación, axudar o alumnado para que adquira 
procedementos axeitados de traballo intelectual, a través de material específico e 
metodoloxía práctica. 

4.1.4. Convivencia e mediación 

Desenvolverase o correspondente curso de convivencia e mediación para o 
alumnado de ESO e BAC, profesorado e familias. O equipo de mediación está formado 
por voluntarios/as, coordinado por profesores do centro e asesorado polo 
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Departamento de Orientación. A formación específica desenvolverase en horario 
extraescolar. Así mesmo promoverase a formación dun grupo de traballo para a 
formación do profesorado sobre o tema. 

4.1.5. Alumnado axudante  

Desenvolverase o curso de alumnado axudante para o alumnado de ESO e BAC, 
profesorado e familias. Este alumnado estará formado por voluntarios/as, elixidos nas 
súas aulas, coordinado polo Departamento de Orientación. A formación específica 
desenvolverase en horario extraescolar.  

4.1.5. Acollida de alumnado estranxeiro 

 O Departamento de Orientación, en colaboración co equipo directivo, cos 
titores/as e co profesorado estableceu as medidas oportunas para desenvolver o 
programa de acollida do alumnado estranxeiro. 

4.1.6. Transición do alumnado de Primaria á ESO 

 O Departamento de Orientación, en colaboración cos departamentos de 
orientación dos centros de educación primaria, desenvolverá un programa de transición 
que facilite o paso dunha etapa educativa a outra.   

4.1.7. Orientación académico-profesional 

O alumnado, a partir do seu ingreso na ESO e xa dende 6º de Educación Primaria, 
ten que facer diversas eleccións académicas, fundamentalmente referidas a: 

● Transición á Educación Secundaria Obrigatoria.  
● Optividade na ESO e nos Bacharelatos. 
● Alternativas para o alumnado que siga un PMAR (Programa de Mellora da 

Aprendizaxe e do Rendemento). 
● Transición á vida profesional. 
● Alternativas para o alumnado da FPB. 
● Itinerarios para 4º de ESO e nas diversas modalidades de Bacharelato. 
● Saídas e conexións coa Formación Profesional e á vida laboral. 
● As ABAUs para o alumnado de 2º de bacharelato. 
● Saídas universitarias para FPE e Bacharelato. 

O labor titorial deberá centrarse en profundizar no coñecemento das aptitudes, 
intereses e motivación de cada alumno/a para axudarlle na toma de decisións sobre o 
seu futuro académico e profesional, a través dunha orientación directa e inmediata ao 
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longo de todo o proceso formativo e fuxindo de calquera tipo de discriminación. A 
orientación académica e profesional será proporcionada de forma diversificada e 
individualizada, de acordo coas características e posibilidades do alumnado. Para acadar 
este obxectivo, os/as titores/as e o Departamento de Orientación poñerán en práctica 
estratexias encamiñadas a: 

● Coñecemento do/a alumno/a de sí mesmo: intereses, afeccións, aptitudes, 
condicións socio-familiares. 

● Coñecemento por parte do alumnado das posibilidades que lle ofrece o sistema 
educativo, opcións e itinerarios académicos e profesionais. 

● Coñecemento por parte do alumnado da realidade do mundo laboral e 
profesional. 

● Propiciar no alumnado a autoorientación, facilitando a reflexión e a capacidade 
crítica para realizar a toma de decisións. 

● Analizar cos/as alumnos/as as vantaxes e inconvenientes das distintas opcións e 
itinerarios educativos e profesionais. 

● Elaboración do Consello Orientador en tódolos cursos da ESO. E tamén o  que se 
aconsella persoalmente, sobre o futuro académico e profesional do alumno/a ao 
remate da Educación Secundaria Obrigatoria,  do Bacharelato, do Programa de 
Formación Profesional Básica e dos Ciclos Medio e Superior de FP. 

● Facilitar ao alumnado a posibilidade de contactos e experiencias co mundo 
universitario e tamén co do traballo. 

● Facilitar a inserción laboral dos alumnos de FPE e de FPB, en colaboración 
estreita co profesorado de FOL e os titores de FCT. 

● Implicar ás familias no proceso para que coñezan e apoien as decisións que os 
seus fillos tomen responsablemente. 
 

4.1.8. A avaliación do alumnado 

Poñeranse en práctica estratexias encamiñadas a : 

● Facilitar ao alumnado  os criterios polos que vai ser avaliado. 
● Afondar nas modalidades de avaliación continua, formativa e sumativa, así como 

na transmisión de información ao alumnado do grupo e aos pais/nais de todo 
aquilo que lles afecte en relación coas actividades docentes e co rendemento 
académico. 
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4.2. RELACIÓNS TITOR/A - PROFESORES/AS E TITOR/A - FAMILIAS  

4.2.1. Relación do/a titor/a co Departamento de Orientación 

Poñeranse en práctica estratexias conducentes a: 

● Detectar e previr condutas do alumnado que dificulten o proceso de ensino-
aprendizaxe. 

● Coordinar as actividades orientadoras e titoriais do centro. 
● Participar activamente no desenvolvemento do plan de acción titorial. 
● Promover a Acción Titorial presencial e tamén a virtual, desde a Aula Virtual do 

centro. 

4.2.2. Relación do/a titor/a cos profesores/as 

Poñeranse en práctica estratexias referidas a: 

● Informar ao resto do profesorado do grupo do alumnado titorado sobre aspectos 
de relevancia para a mellora do ensino-aprendizaxe ou da integración grupal. 

● Organizar e dirixir as sesións de avaliación, nas que se terán en conta os seguintes 
aspectos: 

o Grao de consecución das competencias establecidas na ESO 
o Logros académicos nas diversas áreas (grao de consecución dos 

obxectivos), con respecto á avaliación inicial. 
o Situación educativa dos alumnos/as con Necesidade Específica de Apoio 

Educativo. 
o Conclusións e acordos adoptados. 

Despois da sesión de avaliación, o/a titor/a debe informar ao alumnado e ás súas 
familias dos resultados da mesma, indicando orientacións e estratexias a seguir.  
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5. RECURSOS 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

A acción orientadora, en maior ou menor grao, é competencia de todos/as os/as 
implicados/as no labor educativo. Os obxectivos fixados neste plan así o poñen de 
manifesto, pois a súa consecución depende de todos e cada un dos compoñentes da 
comunidade educativa. 

Ademais do profesorado de área, existe para a ESO a figura do profesorado de apoio ás 
necesidades de apoio educativo (NEAE) (unha profesora definitiva de PT e outra tamén 
de PT con destino provisional este curso), que prestarán axuda ao alumnado que a 
necesite (apoios dentro e fóra da aula e desenvolvemento dos programas fixados fóra 
da aula), de acordo coa planificación establecida para cada caso, asesorado pola 
orientadora e co visto e prace da Xefatura de Estudos. Hai que salientar que na ESO 
adóptanse medidas organizativas para que este profesorado poida prestar a axuda 
axeitada ao alumnado con NEAE dentro e/ou fóra da aula ordinaria (nas áreas 
instrumentais e naqueloutras que se precisen). Tamén contaremos neste curso cunha 
coidadora para dous alumnos con problemas de mobilidade.  

O profesorado de Formación e Orientación Laboral ten un papel relevante no labor 
orientador da Formación Profesional, así como o coordinador de Formación en Centros 
de Traballo. 

5.2. RECURSOS MATERIAIS 

Os recursos e instrumentos materiais para levar á práctica este plan son: 

● Proxecto Educativo de centro. 
● Escalas de observación, cuestionarios e probas psicopedagóxicas. 
● Expedientes do alumnado.(XADE) 
● Fichas psicopedagóxicas.  
● Informes psicopedagóxicos e propostas de orientación, incluíndo programas de 

actuación para alumnos con NEAE. 
● Material escolar curricular. 
● Material de reforzo educativo. 
● Bibliografía específica. 
● Programas de acción titorial e asesoramento vocacional. 
● Programas de entrenamento na toma de decisións. 
● Documentos de lexislación educativa. 
● Folletos informativos e aula virtual do centro 
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6. METODOLOXÍA 

A metodoloxía empregada na posta en práctica deste plan debe favorecer a 
participacion activa e a cooperación de todos os participantes implicados no mesmo. Ao 
longo da programación quedaron expostos os diferentes modos de traballo e técnicas 
específicas para acadar determinados obxectivos. A modo de resume, o 
desenvolvemento das actividades estará baseado nas seguintes estratexias: 

● Reunións entre orientadora-titores e profesorado de forma individual. 
● Reunións entre orientadora e alumnado de forma individual. 
● Reunións colectivas: 

 
. Orientadora -titores. 
. Orientadora -titor-alumnos. 
. Orientadora-alumnado axudanto. 
. Directora-xefa de estudos-orientadora-titores-familias. 
. Orientadora-xefa de estudos. 
. Orientadora-equipo directivo. 
. Orientadora-familias. 
. Orientadora-grupo de alumnos 
. Orientadora-equipo de nivel. 
. Departamento. 
. Departamento- orientadoras dos CEIPs.  
. Xuntas de avaliación. 
. Claustro, CCP, Consello Escolar. 

● Entrevistas con pais/nais e/ou alumnos/as. 
● Entrevistas con persoal de institucións ou asociacións do entorno educativo, 

social, profesional e/ou cultural 
● Técnicas grupais (técnicas de dinámica de grupos, charlas, conferencias, 

coloquios, debates, etc.) 
● Visitas a centros de estudos, institucións, empresas, etc. 
● Fomentar  o uso  da aula virtual do centro. 
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7. AVALIACIÓN 

Dentro deste plan artéllanse instrumentos de avaliación formativa ao longo de 
todo o curso nas reunións colectivas previstas onde se tomarán decisións sobre este 
aspecto. 

Os progresos ou as dificultades atopadas deberán ser valoradas e tomar 
decisións modificando os aspectos que así o requiran. 

No final do curso realizarase unha avaliación por parte de todos os implicados no 
plan, que permitirá determinar se foron acadados os obxectivos, a adecuación das 
actividades propostas, a adecuación da liña metodolóxica e se a temporalización foi 
operativa e realista. 

Os datos obtidos desta avaliación servirán de punto de partida para reformular 
o deseño do plan para o próximo curso, tentando de adaptalo cada vez máis ás 
necesidades da comunidade educativa.
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8. TEMPORALIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

- Distribución e asignación de 
titorías. 

-Organización de espazos de 
orientación. 

-Criterios para o agrupamento do 
alumnado. 

- Valoración da memoria anual  

- Elaboración do Plan de Acción 
Titorial* 

- Plan de acollida. 

- Información sobre as NOF 

- Dereitos e Deberes do 
alumnado. 

- Elección de Delegado/a. 

- Constitución e reunións da CCP 

-Análise de documentos e 
expedientes 

- Constitución e reunións do 
Departamento de Orientación. 

-Reunións orientadora-titores-
profesorado 

-Reunións orientadora-equipo 
directivo. 

- Análise dos resultados da 1ª 
avaliación, toma de decisións e 
plan de actuación. 

-Formación do alumnado 
axudante. 

-Colaboración na formación do 
alumnado mediador. 

- Reunións da CCP. 

-Reunións 
titores/profesores/equipo. 

-Avaliación e seguimento das 
medidas de atención á 
diversidade. 

- Plan de Acción Titorial*  

- Atención e seguimento das NEAE 
do alumnado. 

-Desenvolvemento de programas: 
“intervención en dislexia”, 
“mellora da atención” 

- Asesoramento psicopedagóxico 
ao PROGRAMA REFÓRZA-T. 

-Programa de Orientación 
Académica e Profesional (4º curso 
de ESO e Bacharelato). 

- Análise dos resultados da 
avaliación do segundo 
trimestre. 

- Seguimento e continuación do 
Programa de Orientación 
Académica e Profesional. 

- Seguimento e continuación do 
programa de toma de 
decisións. 

-Reunións 
titores/profesores/equipo. 

- Plan de Acción Titorial* 

-Desenvolvemento de 
programas: “intervención en 
dislexia”, “mellora da 
atención”  

- Avaliación e seguimento das 
medidas de atención á 
diversidade. 

-Asesoramento 
psicopedagóxico ao 
PROGRAMA REFÓRZA-T. 

-Actividades específicas de 
orientación académica e 
profesional (charlas, 
conferencias...) facendo 
incidencia nos itinerarios 
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- Adquisición de material. 

-Elaboración do plan de 
orientación. 

-Aplicación de probas de aptitude 
(1ºESO). 

-Detección, avaliación e 
organización da atención ao 
alumnado con NEAE. 

-Decisión sobre medidas de 
atención á diversidade (reforzos, 
ACIs)  

- Elaboración dos informes 
psicopedagóxicos e liñas de 
actuación na intervención 
educativa. 

-Sesión de avaliación inicial. 

-Selección de alumnado 
REFÓRZA-T. 

- Asesoramento na Elaboración e 
revisión das ACS, se é preciso, dos 
alumnos con NEAE. 

-Confeción de fichas 
psicopedagóxicas. 

- Asesoramento psicopedagóxico 
ao REFÓRZA-T. 
 

-Reunións coas familias (incluídas 
plan REFÓRZA-T.) 
 

-Información sobre as 
posiblidades que ofrece o Sistema 
Educativo, referidas á 
optatividade, saídas profesionais 
e académicas. 

- Información sobre técnicas de 
busca de emprego (FPE, FPB e 2º 
Bac.) 

-Actividades específicas de 
orientación académica e 
profesional preferentemente para 
o alumnado de 4º de ESO, 
Bacharelato, 2º Bac e 2º de CS de 
FPE; CM  de Xestión 
Administrativa); FPB. 

-Información sobre estudos 
universitarios (Bac. e FPE) 

-Aplicación de probas de 
Preferencias Profesionais (Bac. e 
4º ESO). 

-Tratamento dos temas 
transversais. 

-Seguimento do Plan de 
convivencia e participación no 
Observatorio de convivencia 

- Sesión de avaliación. 

- Información ao alumnado e as 
familias dos resultados da 
avaliación. 

formativos (1º, 2º e 3º de ESO) 
e no bacharelato (para 4º ESO)  

- Actividades encamiñadas á 
toma de decisións. 

-Asesoramento para a elección 
de materias optativas que o 
centro vaia ofertar na ESO (4º 
de ESO) e nos Baharelatos (1º 
de Bac.) 

- Asesoramento dos posibles 
itinerarios que poden xurdir da 
optatividade (Bac). 

- Información ao alumnado e ás 
familias dos criterios de 
titulación. 

-Información sobre as 
posibilidades que ofrece o 
Sistema Educativo referidas á 
optatividade e novos 
itinerarios, para o alumnado de 
ESO e as súas familias (charlas) 

- Actividades relacionadas con 
temas transversais. 

-Seguimento do Plan de 
convivencia e participación no 
Observatorio de convivencia 

-Avaliación sumativa do 
alumnado. 

-Elaboración do Consello 
Orientador para o alumnado 
que remata a ESO. 
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-Información ao alumnado e ás 
familias de criterios de avaliación, 
promoción e titulación. 

- Información ás familias de horas 
de atención a pais/nais. 

-Desenvolvemento de programas: 
“intervención en dislexia”, 
“mellora da atención”. 

- Desenvolvemento do programa 
de “formación de mediadores/as” 

-Aplicación do Plan de Acción 
Titorial*  

-Tratamento dos temas 
transversais. 

- Sesión de avaliación trimestral. 

- Avaliación das actividades de 
titoría e avaliación do primeiro 
trimestre. 

- Información ao alumnado de 2º 
Bac. sobre a ABAU. 

 

-Avaliación das medidas de 
atención á diversidade. 

-Avaliación do apoio ao 
proceso de ensino-
aprendizaxe. 

- Avaliación da acción titorial. 

-Avaliación do plan de 
orientación académico-
profesional. 

-Elaboración da Memoria Final.  

* A síntese do PAT aparece en folla adxunta. 

A Xefa do Departamento de Orientación, 
 

Asdo.: Mª Begoña Vilar Martínez 
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9. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (SÍNTESE) 
 
 

           PRIMEIRO TRIMESTRE              SEGUNDO TRIMESTRE                                  TERCEIRO TRIMESTRE 

1º 
curso 

 

● Xornadas de acollida 
● Integración do grupo 
● Normas de aula 
● Elección de delegados/as e 

de mediadores/as. 
● Programa de convivencia e 

educación emocional 

● Programa de convivencia e 
educación emocional  

● Uso responsable das redes 
sociais 

 

● Orientación académico-
profesional 

 

● AVALIACIÓN INICIAL 
● 1ª AVALIACIÓN DO GRUPO 

● 2ª AVALIACIÓN DO GRUPO ● 3ª AVALIACIÓN DO GRUPO 

2º 
curso 

+ 
PMAR 

 

● Xornada de acollida 
● Integración do grupo. 
● Elección de delegados/as e 

de  mediadores/as. 
● Normas de aula 
● Obradoiro: prevención da 

violencia de xénero 
(outubro)  

● Programa de convivencia e 
educación emocional  

● Prevención de uso de 
drogas 

● Orientación académico-
profesional. 

● AVALIACIÓN INICIAL 
● 1ª AVALIACIÓN DO GRUPO 

● 2ª AVALIACIÓN DO GRUPO ● 3ª AVALIACIÓN DO GRUPO. 

3º 
curso 

+ 
PMAR 

 
 
 

● Xornada de acollida. 
● Integración do grupo. 
● Elección de delegados/as e 

de  mediadores/as. 
● Normas de aula 
● “Imaxe corporal” (Plan 

proxecta) 

● Programa de educación 
para o desenvolvemento 
(plan municipal de 
solidariedade e 
cooperación)  

● Afectividade (Plan 
proxecta) 

● Sesión informativa 
voluntaria sobre as probas 
de acceso a ciclos. 

● Orientación académico-
profesional 

 

● AVALIACIÓN INICIAL 
● 1ª AVALIACIÓN DO GRUPO 

● 2º AVALIACIÓN DO GRUPO ● 3ª AVALIACIÓN DO GRUPO. 

4º 
curso 

 

● Xornada de acollida 
● Integración do grupo. 
● Elección de delegados/as  

e de mediadores/as. 
● Normas de aula 

● Programa de educación 
para o desenvolvemento 
(plan municipal de 
solidariedade e 
cooperación)   

● Sesión informativa 
voluntaria sobre as probas 
de acceso a ciclos. 

● Obradoiro: “Sexualidade” 

● Orientación académico-
profesional 
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PROPOSTA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO  
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA O CURSO 2020-21  

Estas actividades realizaranse presencialmente ou virtualmente  en función da evolución 
da pandemia COVID-19  

 
ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 

ALUMNADO  
TRANSPORTE DURACIÓN 

APROXIMADA 
DOCENTES 

RESPONSABLES 

Reunións  
informativas de 
principio de curso 
coas familias 

19, 20,21 
de outubro 

IES ESO, FPB e 
Bacharelato 

Non 45´ por grupo Dpto. de 
Orientación e 
equipo 
Directivo. 

 
Afectividade 
 

1º 
trimestre (a 
fixar) 

IES  3º ESO Non 1 sesión por 
grupo 

Centro 
“Quérote” 

Prevención da 
violencia de xénero. 
Obradoiros 

Outubro/ 
novembro.  

IES 2º ESO Non 4 sesións por 
grupo.  

Concello 
Cambre 

Prevención de 
condutas violentas e 
de acoso. 

1º 
trimestre. 
IES 

IES 1º ESO Non 4 horas cada 
grupo.  

Cruz Vermella 

Ed para a saúde: 
alimentación, 
prevención drogas e 
sexualidade. 

A fixar.  IES 4ºESO Non 4 horas por 
grupo.  

Cruz Vermella 

Ed para a saúde: 
alimentación, 
prevención drogas e 
sexualidade. 

A fixar.  IES FPB 1 Non 4 horas por 
grupo.  

Cruz Vermella 

Uso responsable das 
redes sociais 

1º 
Trimestre 

IES 1º ESO Non 1 sesión por 
grupo 

Plan director 
(U.E.G.C.) 

Sesión informativa 
sobre as probas de 
acceso a ciclo 
superior 

Febreiro. Salón de 
Actos IES 

Ciclo 
Medio/Bach 

Non 30´    
Orientadora 

Sesión informativa 
sobre as probas de 
acceso a ciclos 
medio. 

Febreiro Salón de 
Actos IES 

3º/4º ESO. 
FPB 

Non 30´ Orientadora 
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ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Formación do 
alumnado axudante 

Febreiro- 
Marzo.  
6 horas. 

Aulas IES 
pola tarde 

Alumnado 
axudante. 
1º ESO. 

Si, o de  
REFÓRZATE 

6 sesións Orientador/a. 

Formación do 
alumnado mediador 

Febreiro- 
Marzo. 6 
horas. 

Aulas IES 
pola tarde 

Alumnado 
mediador. 
2º,3º e 4º 
ESO. 

Si, o de 
REFÓRZATE 
 

6 sesións Coordinadora 
de mediación e 
Orientador/a 

Coloquio aberto 
sobre a violencia de 
xénero 

20-27 
novembro 

Salón de 
Actos IES 

Bacharelato 
4 ESO, FPB. 

Non 1 hora Ex-Xuiz de 
violencia de 
xénero da 
Coruña 
Ou outra 
persoa 

Visita ao Campus da 
UDC. 

Abril Universidad
e A Coruña 

Bach./ 2º CS Si Toda a mañá Universidade 
da Coruña 

Orientación 
académico e 
profesional 
 

Abril IES Ciclos FP Non 1 sesión Titores/ 
Orientadora 

Expo- Orienta: 
Xornada de 
Orientación 

Maio Vestíbulo 
IES. 
 

3º, 4º ESO/ 
Bach./FP 

Non Toda a mañá 
 

Centros 
educativos de 
Galicia/ 
Universidades 
públicas e 
privadas /FF 
Armadas/Outr
os centros 

V Encontro de 
centros para unha 
convivencia positiva  

 

3º 
trimestre.  

Cambre Alumnado 
axudante e 
mediador e 

Si 2 días: venres 
e sábado. 

Centros varios 
de Galicia. 

Comisión de 
convivencia. 

Taller de prevención 
de 
drogodependencias 

2º 
trimestre.  

IES 1º ESO Non 4 horas cada 
grupo.  

Cruz Vermella 

Orientación 
académico e 
profesional 
 

Maio IES 2º, 3º e 4º  
ESO 

Non 1 sesión en 
cada grupo.  

Titores/ 
Orientadora 
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ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Charlas con familias. 
Programa transición 

Maio Cada un dos 
3 centros 
adscritos.  

6º Ed. 
Primaria 

Non 2 horas Dpto. de 
Orientación e 
Dirección 

Charlas con 
alumnado. Programa 
transición 

Maio Cada un dos 
3 centros 
adscritos.  

6º Ed. 
Primaria 

Non 2 horas Dpto. de 
Orientación 

Festival. Programa 
transición 

Xuño Salón de 
actos IES 

6º Ed. 
Primaria 

Non Toda a 
xornada. 

Dpto. de 
Orientación. 
Dpto. de Ed. 
Física e outros 

Charla e sesión de 
portas abertas con 
familias. Programa 
transición 

Xuño.  IES 6º Ed. 
Primaria 

Non 2 horas. Dpto. de 
Orientación e 
Dirección 

Orientación 
académico e 
profesional 
 

Xuño  IES Familias de 
2º, 3º e 4º  
ESO 

Non 1 hora cada 
curso 

Dpto. de 
Orientación e 
Dirección 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CONTRATO PROGRAMA DE REFÓRZA-T. 

CURSO 2020-2021 

 

INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN 

 

O IES “Afonso X O Sabio” é un centro no que coinciden alumnos de zona urbán e da 

zona rural, así como un cada vez mayor número de alumnado estranxeiro, polo que require 

un esforzo pola nosa parte á hora de atender tódalas posibles dificultades que poidan ter 

os nosos alumnos. 

A través do Departamento de Orientación se levan a cabo diferentes medidas de apoio, 

reforzo, atención a alumnos con NEAE ou alumnos procedentes doutros países, que non 

coñecen o noso idioma. 

Consideramos o Programa REFÓRZA-T como unha das oportunidades que ten o alumnado 

que, sen ter necesidades educativas específicas, sí amosa dificultades para acadar una 

avaliación positiva, ben debido a unha mala organización, ou ben por un mal método de 

estudo, así como dificultades para seguir o día a día da rutina académica, que poden ter 

unha orixe en circunstancias de carácter persoal ou sociocultural, pero que poden supoñer 

un risco de abandono dos estudos. 

A través da aplicación deste programa perséguense os seguintes obxectivos estratéxicos: 

●  Lograr o acceso a unha educación de calidade para todos, enriquecer o entorno 

educativo e implicar á comunidade local. 

● Potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar do alumnado, mellorando as 

expectativas sobre as súas propias capacidades. 

●  Axudarlle na formación do seu autoconcepto e na súa integración social e facilitarle 

a continuidade na progresión da acción educativa. 

●  Incrementar a relación e a comunicación coas familias, favorecendo así a súa 

implicación no desenvolvemento académico dos seus fillos. 
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En vista das necesidades deste Centro,e como sexto curso consecutivo, este IES acóllese ao 

Programa REFÓRZA-T (antigo PROA), na modalidade de acompañamento. 

Os destinatarios serán o alumnado que cursa 1º e 2º da ESO, así como as súas respectivas 

familias. Estes alumnos serán seleccionados a través do Departamento de Orientación 

despois da avaliación inicial levada a cabo por tódolos profesores dos devanditos niveis. 

 

OBXECTIVOS DO CONTRATO PROGRAMA DE REFÓRZA-T 

 

Favorecer a autonomía do alumno, aportándolle as estratexias de traballo necesarias para 

abordar a tarefa educativa. 

●  Mellorar a toma de conciencia para que coñeza as súas posibilidades e supere as 

posibles dificultades na aprendizaxe. 

●  Axudar a desenvolver no alumno unha actitude relacionada co esforzo e a 

implicación no traballo diario. 

●  Contribuír ao desenvolvemento da autoestima do alumno. 

●  Implicar ás familias no proceso educativo dos seus fillos tanto na casa como en 

colaboración có centro educativo. 

●  Proporcionarlle estratexias básicas que permitan a adquisición das aprendizaxes a 

través do traballo sobre técnicas de estudio. 

●  Profundizar na comprensión oral e escrita dende diferentes formulacións 

educativas. 

●  Animar ó uso da lectura como práctica de gozo no tempo de lecer. 

●  Axudar a mellorar o razoamento lóxico-matemático a partir do cálculo e a 

resolución de problemas. 

●  Dotar ó alumno de habilidades que permitan buscar, seleccionar e utilizar a 

información para a elaboración de proxectos de traballo. 

●  Desenvolver valores de esforzo persoal, colaboración, solidariedade e tolerancia. 
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CONTIDOS 

 

Para acadar os citados obxectivos traballaremos os seguintes contidos ó longo do curso: 

●  Estratexias e técnicas de estudio. 

●  Cálculo mental e escrito. 

●  Resolución de operacións. 

●  Análise e resolución de problemas 

●  Animación á lectura 

●  Comprensión oral e escrita. 

●  Elaboración de proxectos de traballo en torno a temas de interese. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Para a planificación das distintas actividades teremos en conta: 

●  Partir dos obxectivos de 3º ciclo de Primaria no caso dos alumnos de 1º da ESO, e 

dos obxectivos de 1º da ESO, no caso dos alumnos de 2º. 

●  Coordinación cos profesores dos alumnos do grupo. 

●  Implicación das familias. 

●  Proxecto educativo. 

●  Libro de seguimento do alumno. 

●  Axenda educativa. 

●  Contrato co alumnado. 
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ACTIVIDADES 

 

Programaranse ao longo do curso para cada unha das sesións, tendo en conta o ritmo do 

grupo. Serán actividades encamiñadas tanto ó traballo en grupo como de forma individual: 

●  Introdución ás técnicas de estudio con casos prácticos relacionados coas materias 

do currículo. No caso dos alumnos de 2º, desenvolvemento de distintas actividades 

de técnicas de estudio. 

●  Actividades de comprensión lectora relacionadas con interpretación de enunciados 

de diferentes exercicios. 

● Resolución de problemas 

●  Presentacións orais 

●  Role-playing o xogos de simulación 

●  Investigación na aula 

●  Dinámicas de grupos encamiñadas a mellorar a comunicación, a confianza,o 

coñecemento do grupo, a resolución de conflictos… 

●  Prácticas a través das TIC. 

 

RECURSOS 

Utilizaremos material seleccionado e elaborado polo profesor en cada sesión: libros, 

cadernos de actividades, contos, mapas,… Así mesmo, o alumno utilizará tamén un caderno 

exclusivo para todos os contidos, así como a axenda persoal, imprescindible para unha boa 

planificación. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Acompañante. 

Luns:  

Reunión 1 coa coordinadora: A concretar 

16’30 a 18’30- 1º ESO 

18’30 a 20’30- 2º ESO 

Mércores: 

 Reunión 2 coa coordinadora: A concretar 

16’30 a 18’30- 1º ESO 

18’30 a 20’30- 2º ESO 

Atención a alumnos e familias: martes de 16’30 a 18’10 

Coordinadora. 

Reunión 1 co acompañante: A concretar 

Reunión 2 co acompañante: A concretar 

 

METODOLOXÍA 

 

Para realizar as actividades expostas para este curso escolar, partiremos do nivel de 

competencia curricular dos alumnos. 

A metodoloxía será activa e participativa, combinaremos o traballo individual e cooperativo, 

compartiremos experiencias e organizaremos o traballo de forma motivadora para 

conseguir así mellorar a autoestima, a confianza e a seguridade. 

As actividades serán variadas, con metodoloxía concreta e axeitada en cada momento aos 

obxectivos que queremos acadar. 

Os textos e o material utilizado partirán dos centros de interese dos alumnos e se adoptarán 

ao momento evolutivo no que se atopen. 
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Sempre se traballará tendo en conta os coñecementos e experiencias previas dos nosos 

alumnos, xa que a construción da aprendizaxe favorécese cando o alumno establece 

relacións entre o que aprende e o que xa sabe. 

A través da coordinadora se levará a cabo un seguimento do alumnado, con informes tanto 

dos titores como dos diferentes profesores de área. Asemade, a coordinadora estará en 

contacto coas familias para informalas de calquera asunto que afecte ó desenvolvemento 

das clases, o ritmo de traballo dos seus fillos, o seguimento da programacións 

 

AVALIACIÓN 

 

O seguimento e avaliación será continuo e terá dúas finalidades: 

●  Detectar posibles deficiencias que se poidan producir na aplicación do Plan, a poder 

así modificalas. 

●  Constatar a utilidade do mesmo, que radicará no grao de consecución dos 

obxectivos programados. 

Así mesmo, partiremos sempre dunha avaliación inicial que nos permita coñecer as 

características de cada un dos alumnos. A partir dos datos de esta primeira avaliación, 

xerarquizaremos os obxectivos que se deben conseguir e detectaremos os alumnos con 

máis dificultades. 

Os principias instrumentos de avaliación serán: 

●  A observación directa 

● Informe final do curso anterior 

● Tarefas diarias de clase 

● Enquisas relativas aos métodos utilizados para ensinar, as tarefas realizadas…para 

saber se son ou non do agrado do alumno e se ciñen ás súas necesidades. 

● Entrevistas individuais ou colectivas có alumnado, familiares ou calquera membro 

da comunidade educativa. 
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PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DAS FAMILIAS 

 

A implicación das familias é imprescindible para lograr o compromiso e o interese do 

alumno neste proxecto. É fundamental nos seguintes aspectos: 

●  O seguimento do traballo diario dos seus fillos. 

●  Compartir momentos de aprendizaxe, por exemplo na busca de información no 

fogar,… 

●  Facilitar unhas boas condicións de estudo, con un horario e un espazo concretos. 

●  O contacto directo co titor e a valoración dos seus progresos e dificultades poden 

ser medidas que favorezan o desenvolvemento dos procesos de aprendizaxe. 

 

A participación das familias no programa facilitarase de forma continua, establecendo as 

seguintes canles: 

●  Reunións presenciais antes de comezar o Plan. 

●  Reunións semanais en horario flexible coa coordinadora do programa. 

●  Vía telefónica 

●  Vía escrita para comunicados puntuais e explicacións. 

●  Vía escrita- participativa cos plannings semanais da actividades dos rapaces que os 

pais/ nais ou titores deberían asinar. 

Segundo os datos do curso pasado, a participación no programa da famila é mellorable polo 

que é un aspecto a traballar para que realmente no Programa teñan cabida todos os axentes 

implicados no Plan REFÓRZA-T. 
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CONCLUSIÓNS 

 

Mediante o desenvolvemento do Plan REFÓRZA-T, intentamos favorecer o seguimento e o 

reforzo educativo, aumentar a autoestima, favorecer unha regulación autónoma do traballo 

por parte do alumnado, facilitar o desenvolvemento de prácticas de convivencia e reducir 

a indisciplina. 

 

Por outro lado, e sendo obxectivos, atoparémonos co rexeitamento inicial dalgúns alumnos, 

a pouca implicación dalgunhas familias, con actitudes individuais que poidan chegar a 

perxudicar o grupo, e co absentismo. 

 

Tendo en conta a experiencia de cursos anteriores, en xeral podemos afirmar que o 

programa incidíu positivamente na mellora das materias instrumentais en aspectos tales 

como: 

● Adquisición de hábitos e técnicas de estudio específicas para estas áreas, 

● Mellora nas habilidades e actitudes cara á lectura, interese pola escritura  

● Facilitación na integración do alumnado no grupo de clase e no centro en xeral. 

 

 

 


