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I. INTRODUCCIÓN  
 

 

1.1 ENTORNO SOCIOCOMUNITARIO DO INSTITUTO “A SANGRIÑA” 

DE A GUARDA: 

 

O IES “A Sangriña”  situase  no municipio da Guarda (Pontevedra) fronteirizo 

con Portugal  a  través  da  desembocadura do Río Miño, as comunicacións coais 

veciño establécense a través dun servizo de ferri. Precisamente é o río quen lle da 

nome a este comarca coñecida como “ Baixo Miño”  xunto cos concellos de  O 

Rosal, Tomiño, e Tui.  

 

A Guarda é de todos estes municipios o que se sitúa mais o sur da provincia,    

esta situación xeográfica aberta cara o atlántico, fan que fundamentalmente sexa un 

pobo mariñeiro, onde ademais da pesca no mar practicase a  de río na  temporada da 

lamprea, meixón etc. A maioría da poboación dedicase a este sector, sendo a 

principal industria deste municipio que destaca principalmente por posuír unha das 

maiores flotas de altura da provincia, organizada na súa maioría como sociedades  

cooperativistas. A inexistencia dun porto axeitado que permita  o desembarco destes 

palangreiros, fai que  teñan a súa base portuaria en Vigo. Aspecto que  afecta o 

desenvolvemento do municipio en canto a implantación de industrias ou servizos 

auxiliares que se dan arredor coas repercusións económicas conseguintes. Na  

actualidade moitos  destes  palangreiros  traballan  con persoal estranxeiro que se  

establecen tamén na  cidade de Vigo,  aínda  que algúns  residen no  pobo  e  polo 

cal  escolarizan os seus fillos nos centros públicos desta localidade. A flota de  

baixura,  ten tamén a súa importancia na venta  diaria en lonxa e na pesca de 

temporada no río.  

 

O Municipio foi tamén o núcleo comercial de referencia  para os concellos 

limítrofes de Oia e O Rosal, debido sobre todo  a concentración de maior  densidade  

de poboación aínda que  isto  tamén esta  cambiando  coa  crise económica e o 

desenvolvemento dos  concellos limítrofes, e  toda  a comarca pasa a  depender  da  

grande  área  de  Vigo.  

 

 No concello, aséntase unha poboación de arredor de 10. 314 habitantes, nos 

últimos anos houbo un descenso de poboación sobre todo de xente nova pola 

emigración  e  o asentamento en cidades  máis  grandes  na  búsquea de  traballo  

(datos do instituto galego  de estatistica de 2014 un total de 236 a mesma provincia , 

111 ao estranxeiro e 115 ao  resto de España).  A maior  concentración atopase no 

núcleo urbano, nas parroquias hai unha maior dispersión aínda que na actualidade 

apreciase unha extensión cara as  parroquias de Camposancos, Cividáns  e o Castro. 

 

 No referente, ao medio sociocultural, atopámonos nunha zona non demasiado 

favorecida se atendemos a aspectos como: 

 A ocupación laboral: 58% da poboación non activa  (xubilados, pensionistas, 

menores, rentistas e traballadoras domésticas) fronte ao 42% da poboación 

activa (18,6% de parados e 34,9 % de ocupados). 

 Escasa presenza da muller no mundo laboral: da poboación ocupada, un 15,4% 

son mulleres fronte ao 56,7% masculino. 
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 Mapa sanitario insuficiente. Sirva como exemplo, que no concello existe un 

centro de saúde, que a partires das 17 horas e centro de urxencias para O  Rosal, 

Oia, e A Guarda, ou que en toda a bisbarra non hai ningún hospital, nin público 

nin privado. 

  Zona costeira onde os fins de semas concéntranse mozos/as de toda a zona e 

dáse a presenza de costumes e hábitos sociais inadecuados: tabaquismo, 

alcoholismo (incidente en ambos os dous sexos e en tódalas idades), outras 

drogas (presentes nos máis novos.). 

 Incidencia de minusvalías psíquicas nos núcleos familiares, que ocasionou que 

se implantara un centro de Educación Especial para toda a comarca.  

 Baixo índice de asociacionismo. Aínda que realmente existen bastantes 

asociacións o nivel de afiliación é escasa na incidencia social, limitándose, as 

maioría das veces, a súa actuación arredor da festas parroquiais. Non obstante, 

débese facer a excepción da asociación cooperativistas  de palangreiros pola súa 

importancia económica  e na  actualidade  unha  de  redeiras. 

 Oferta cultural e recreativa escasa.  Escaseza  de infraestruturas  adecuadas  para  

tales  actos  e  pobre oferta  cultural  ( o único teatro que  posúe condicións para 

toda a comarca asentase en Tui). 

 Conta  cunha  gardería  municipal, que  resulta insuficiente  para  a localidade. 

 Existencia dunha  residencia  de  anciáns de titularidade privada  pero con prazas  

concertadas pola administración.  

 Dende o  ano  2005, non contamos  con  sala de Cine en toda  a comarca . 

 

En canto á actividade económica, ademais do dito anteriormente no relativo a 

pesca, hai que sinalar a presenza: 

 Dunha industria de cerámica dedicada a creación de pezas de  

material refractario. Posúe unha gran actividade comercial e unha das 

empresas que ofrecen mais posibilidades para traballar en canto a 

man obreira. 

 Pequenas industrias de fabricación de depósitos, madeiras, ….. 

 Un pequeno estaleiro dedicado a construción de buques de madeira. 

 Gran nº de pequenos comercios e  tres almacéns  de chineses  

 Gran nº de restaurantes  enfocados  case  todos ao turismo.  
 

Por último, destacar o riquísimo patrimonio histórico-cultural do concello de A 

Guarda,  co  castro celta  como  referente  en toda a  Galicia   que  atrae a numerosos  

visitantes,  a pesares de  que  estas  se reducen  en moitos  casos soamente a  esa zona.     
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1.2 ELEMENTOS ORGANIZATIVOS E PERSOAIS DO INSTITUTO A 

SANGRIÑA. 

 
No presente curso 2018-2019 o I.E.S. “A Sangriña” presenta a seguinte oferta educativa: 
 

ESO 

Curso 1º ESO 2ºESO 3ºESO 4ªESO 

Grupos A,B e C A,B, C, D A,B,C , D A,B e C 

Alumnos/as 53 76 73 60 

Total 263    

 
 

BACHARELATO 

Curso 1º Bacharelato 2ºBacharelato 

Modalidade 
Científico-
sanitario 

Ciencias Sociais e 
Humanidades 

Científico-
sanitario 

Ciencias Sociais 
Humanidades 

Grupos A e B C, D e E A  C e D 

Alumnos/as 47 55 42 24 

Total 168  

 
 

CICLOS FORMATIVOS 

 1º curso 2º curso 

Electromecánica de vehículos 19 18 

Xestión Administrativa 8 10 

Sistemas microinformáticas e redes 29 22 

Administración e finanzas 18 32 

(A)Carrozaría 10  

Total 166  

   

 

ENSINANZAS DE ADULTOS 

 ESA (Módulo 3) Bacharelato  

 8 19  

Total 27   

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Mantemento de vehículos (1º) 8 

Mantemento de vehículos (2º) 8 

Total 16 

 
 
 

TOTAL ALUMNADO: 640 

 
 

 En relación ao profesorado  no curso actual  2020/2021: 85 
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II. XUSTIFICACIÓN    
 

 A filosofía da  LOMCE é  a que  vai a dirixir as nosas actuacións no  centro , como 

departamento e por  tanto  debemos   ter en conta o que se desenvolve  no preámbulo   

da mesma.  

 

A nosa actuación como departamento debe obrar conforme os  principios  ca definen :  

 

 O alumnado é o centro e a razón de ser da educación.  

 A aprendizaxe na escola debe ir dirixida a formar persoas autónomas, críticas, con 

pensamento propio. 

 Cada un dos alumnos e alumnas serán obxecto dunha atención, na busca de 

desenvolvemento do talento, que converta a educación no principal instrumento de 

mobilidade social, axude a superar barreiras económicas e sociais e xere aspiracións 

e ambicións realizables para todos.  

 Todos os estudantes posúen talento, pero a natureza deste talento difire entre eles, en 

consecuencia o sistema educativo debe contar cos mecanismos necesarios para 

recoñecelo e potencialo.  

 O recoñecemento da diversidade entre o alumnado nas súas habilidades e 

expectativas é o primeiro paso para o desenvolvemento dunha estrutura educativa 

que prevexa diferentes traxectorias.  

 O sistema  debe ser capaz de encamiñar aos estudantes cara ás traxectorias máis 

adecuadas ás súas capacidades, de forma que poidan facer realidade as súas 

aspiracións  e se convertan en rutas que faciliten a empregabilidade e estimulen o 

espírito emprendedor a través da posibilidade  de elixir entre as  mellores opcións.  

 Os  estudantes  con problemas de rendemento  deben contar con programas  

específicos que melloren as  súas posibilidades de continuar co sistema. 

 Detrás dos talentos das persoas están os valores que os vertebran, as actitudes que os 

impulsan, as competencias que os materializan e os coñecementos que os constrúen.  

 O reto dunha sociedade democrática é crear as condicións para que todos os 

alumnos e alumnas poidan adquirir e expresar os seus talentos, en definitiva, o 

compromiso cunha educación de calidade como soporte da igualdade e a xustiza 

social. 

 Na esfera individual, a educación supón facilitar o desenvolvemento persoal e a 

integración social. O nivel educativo determina, en gran maneira, as metas e 

expectativas da traxectoria vital, tanto no profesional como no persoal, así como o 

conxunto de coñecementos, recursos e ferramentas de aprendizaxe que capacitan 

unha persoa para cumprir con éxito os seus obxectivos. 

 A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno 

desenvolvemento da personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a 

igualdade de dereitos e oportunidades que axuden a superar calquera discriminación 

e a accesibilidade universal á educación, e que actúe como elemento compensador 

das desigualdades persoais, culturais, económicas e sociais, con especial atención ás 

que deriven de calquera tipo de discapacidade 

 A educación para a prevención de conflitos e a súa resolución pacífica, así como 

para a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e, en 

especial, no do acoso escolar. 

  O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero. 
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 En canto a Sociedade que se persigue, propugnasen as seguintes liñas de 

actuación: 

 

O sistema educativo debe posibilitar tanto a aprendizaxe de cousas distintas como o 

ensino de maneira diferente, para poder satisfacer uns alumnos e unhas alumnas que 

foron cambiando coa sociedade.  

 Unha sociedade máis aberta, global e participativa demanda novos perfís de 

cidadáns e traballadores, máis sofisticados e diversificados.  

 De igual maneira esixe maneiras alternativas de organización e xestión en que se 

primen a colaboración e o traballo en equipo, así como propostas capaces de 

asumir que a verdadeira fortaleza está na mestura de competencias e 

coñecementos diversos 

 A educación é a clave desta transformación mediante a formación de persoas 

activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, desexosas de 

participar na sociedade á cal pertencen, de crear valor individual e colectivo. 

 As habilidades cognitivas, sendo imprescindibles, non son suficientes; cómpre 

adquirir desde idades temperás competencias transversais, como o pensamento 

crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de 

comunicar, e actitudes clave como a confianza individual, o entusiasmo, a 

constancia e a aceptación do cambio. 

  A educación inicial é cada vez máis determinante xa que hoxe en día, o proceso 

de aprendizaxe non remata no sistema educativo, senón que se proxecta ao longo 

de toda a vida da persoa. 

  Propiciar  accións metodolóxicas  para que  o alumnado debe ser un elemento 

activo no proceso de aprendizaxe. A globalización e o impacto das novas 

tecnoloxías fan que sexa distinta a súa maneira de aprender, de se comunicar, de 

concentrar a súa atención ou de abordar unha tarefa. 

 Un dos principios en que se inspira o Sistema educativo español é a transmisión 

e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a 

igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 

discriminación.  

 Preveese tamén como fin a preparación para o exercicio da cidadanía e para a 

participación activa na vida económica, social e cultural, con actitude crítica e 

responsable e con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da 

sociedade do coñecemento. 

  Esta necesidade  abórdase de forma transversal ao incorporar a educación cívica 

e constitucional a todas as disciplinas durante a educación básica, de forma que a 

adquisición de competencias sociais e cívicas se inclúa  e se potencie ao longo 

da  educación básica. 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN . 

 En cumprimento do establecido nos art. 3º e 13º da Orde do 24/7/98, pola  que se  

establece  a organización  e funcionamento  da orientación educativa  e profesional na 

nosa comunidade ( DOG do 31de Xullo), o Departamento de Orientación deste IES 

abranguerá, no seu plan de actuación os centros  de  primaria adscritos  segundo a 

circular.10/2010. 
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- C.E.I.P. Manuel Rodríguez  Sinde.  

- C.E I. P As Sólanas. 

- C.E.I.P. A Sangriña. (ten adscrita  unha escola unitaria). 

 

Os dous primeiros centros están compartidos co mesmo orientador, na actualidade 

ocupada por unha persoa interina: María Masana Martínez. No  departamento deste  

centro  comparten tamén a  especialista  en audición e linguaxe.  

 

O terceiro centro A Sangriña, está adscrito ao noso instituto. O departamento ten como 

xefe do mesmo a Sergio Fernández Conde e  unha  especialista de  audición e linguaxe.   

 

Na organización deste departamento no curso 2020/2021 continuarase  coas  actuacións 

emprendidas durante os pasados cursos tratando de dar resposta ás necesidades e 

prioridades detectadas, ou demandadas pola comunidade escolar, integrándoas na 

dinámica ordinaria do centro. 

 

En tódalas  as nosas  actuacións  deberemos  ter en conta  os principios  fundamentais 

da orientación educativa  que  aparecen reflectidos  na nosa lexislación:    

   

 A actividade educativa desenvolvérase  atendendo entre outros principios, ao 

de atención psicopedagóxica e orientación educativa e profesional. 

 A titoría e a orientación forman parte da función docente, e establécese o 

Dereito do alumnado a recibir esta nos campos psicopedagóxico e 

profesional. Os titores e titoras desempeñan un importante labor no primeiro 

paso de atención educativa, en colaboración cos integrantes do departamento 

de orientación e co profesorado do centro en xeral.  

 A orientación educativa atende ao carácter personalizado da educación, 

entendendo que se educa a persoas concretas, con particularidades propias 

que debemos respectar, aproveitar, enriquecer e contribuír a desenvolver. 

Contribúe ao logro dunha formación integral, ao pleno desenvolvemento da 

persoa. 

 A orientación entendese  como un proceso sistemático de axuda, dirixido a 

tódolos alumnos/as para o seu desenvolvemento persoal e social (aprender a 

ser e a vivir), académico (aprender a aprender) e da carreira (aprender a 

traballar), mediante unha intervención baseada nos principios de prevención, 

desenvolvemento e intervención social e coa implicación de tódolos axentes 

educativos e sociais. 

 

  

De todo  o anterior derívase a concepción da orientación como proceso de Intervención 

Educativa  inherente ao labor docente, que implica: 

 

 Considerar a educación como Orientación para a vida: desenvolvemento 

persoal. 

 Asesorar sobre os diferentes itinerarios académicos e profesionais. 

 Educar na capacidade e competencia para tomar decisións propias. 

 Acompañar á persoa no seu proceso de aprendizaxe: aprender a aprender. 
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1.1. Rasgos  que o caracterizan 
 

 É un órgano de coordinación docente, xunto cos departamentos Didácticos, a 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, e os Titores/as. 

 As súas accións estarán plenamente integradas no proceso educativo xeral e no 

marco curricular, o seu labor non será illado nin paralelo. Ademais de adaptarse ao 

contexto educativo. 

 Será o espazo institucional dende onde se coordine, colabore e participe 

activamente na planificación e desenvolvemento da acción titoría e orientadora. 

 É un marco colaborativo. Buscará ofrecer respostas educativas a titores/as, 

equipos docentes, departamentos, equipo directivo e alumnos e alumnas. O 

asesoramento farase extensivo a pais e nais. 

No asesoramento, farase especial incidencia nas novas que vaian xurdindo coa nova 

lexislación e os  cambios  que  se prevén.  

 

1.2.  Composición 
 

O Departamento de Orientación,  polo que   continua a estar formado  por:  xefe  de 

departamento de orientación, especialista de pedagoxía  terapeútica, profesora de  

FOL, titores  de  diferentes  ámbitos  e  xefes dos  diferentes  centros  adscritos.   

 

 No curso 2020-2021 polas seguintes persoas: 

 

 A profesora da especialidade de Psicoloxía e Pedagoxía, xefa do D.O: 

  -    Angeles  Martínez Alonso. 

 A profesora de Pedagoxía Terapéutica:  

- Begoña Fernández Sobrino. 

 A profesora  da área de Formación e Orientación Laboral. 

- Luísa  Vázquez Vázquez 

 O  xefe D.O. do C.E.I.P. A Sangriña. 

 -       Sergio Fernández Conde 

 O xefa do D.O. do C.E.I.P. As Sólanas e M. Rodríguez  Sinde: 

 -  María Masana Martínez. 

 

 

 

1.3.  Funcións do Departamento de Orientación 
 

 O Decreto 120/1998, do 23 de abril, regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 A Orde do 24 de xullo de 1998, establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta orde 

establece no seu artigo 5º as funcións que desenvolverá o departamento de 

orientación e que son: 

 

1. Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e das 

alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de 
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intervención. 

2. Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica, as propostas do plan de orientación académica e profesional, e do plan 

de acción titoría dos centros, así como coordinar ó profesorado e ofrecerlle soporte 

técnico para o desenvolvemento destes plans. 

3. Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular de centro, incidindo 

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

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

cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

4. Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou 

problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións 

desfavorables como de altas capacidades que presenten os alumnos e alumnas. 

5. Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de 

medidas de atención á diversidade. 

6. Facilitarlle ó alumnado o apoio e asesoramento necesarios para enfrontar os 

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

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

de itinerarios formativos, a resolución de conflitos de relación interpersoal ou a 

transición a vida profesional.  

7. Informar ó alumnado dos  recursos laborais e profesionais ó seu alcance e propoñer 

a realización de actividades de orientación que lle faciliten a toma de decisión sobre 

o seu futuro. 

8. Cooperar cos membros dos equipos específicos no deseño, desenvolvemento e 

avaliación dos programas de orientación. 

9. Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación 

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

ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámicas de grupos e en calquera 

outros. 

10. Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos, especialmente no relativo á motivación, á construción do 

autoconcepto e da autoestima e no proceso de toma de decisións. 

11. Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos e institucións no ámbito 

das súas competencias. 

12. Nos institutos onde se imparta formación profesional específica, coordinar a 

orientación laboral e profesional con outras administracións e institucións. 

 

 No artigo 6º establécense as funcións da xefatura do departamento, quen 

actuará baixo a dependencia directa do xefe de estudios e en estreita colaboración co 

equipo directivo, xefes de departamentos e titores: 

 

1. Representar ó departamento na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

2. Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento e facilitar a 

colaboración entre os seus membros. 

3. Responsabilizarse da redacción do plan anual do departamento e velar polo seu 
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cumprimento; así como da elaboración da memoria final de curso. 

4. Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que con carácter 

extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta correspondente . 

5. Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso. 

6. Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a adquisición 

de material e de equipamento específico asignado ó departamento, e velar polo uso 

correcto e conservación. 

7. Realizar as avaliacións psicopedagóxicas do seu centro e, se é o caso, as dos centros 

que lle sexan adscritos, así como asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación 

das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento e criterios 

establecidos no proxecto curricular do centro e responsabilizarase, cando cumpra, da 

elaboración do informe psicopedagóxico. 

8. Coordinar as accións dos profesores de apoio na atención do alumnado con 

necesidades educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra, a 

proposta de organización da docencia par este alumnado. 

9. Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e avaliacións 

de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas. 

 

 

 O artigo 7º establece as funcións do profesorado de apoio ó alumnado con 

necesidades educativas especiais, que  neste centro limítase á  unha profesora 

especialista en Pedagoxía Terapéutica: 

 

1. Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

2. Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á E.S.O. , cando cumpra, 

naquelas sesións de avaliación que afecten ó alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

3. Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares, así 

como das medidas de reforzo, se é o caso, e daquelas outras dirixidas á atención á 

diversidade do alumnado. 

4. Prestarlle atención docente directa ó alumnado con necesidades educativas especiais 

que así o requira, atención que, en xeral, se prestará no grupo no que esta integrado. 

 

As funcións do  profesor de Formación e Orientación Laboral establecidas no 

artigo 8º son: 

1. Informar ó alumnado sobre o marco legal de traballo e das relacións laborais. 

2. Orientar sobre formas e procedementos de inserción profesional. 

3. Dar a coñecer os recursos profesionais e laborais existentes. 

4. Deseñar actividades ou programas para que o alumnado poida elaborar o seu propio 

itinerario profesional de busca de emprego, facéndoo consciente da necesidade de 

formación permanente. 
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5. Potenciar estratexias encamiñadas á consecución, se é o caso, dunha reorientación 

profesional axustada ás demandas do mundo laboral. 

6. Colaborar cos titores responsables da formación en centros de traballo na 

elaboración dos programas para a realización de actividades formativo-productivas  

en centros de traballo. 

7. Promover que o alumnado que accede a un programa de iniciación profesional 

interveña activamente no seu proceso de aprendizaxe e no deseño da súa traxectoria 

persoal e laboral. 

 

 

1.4. Ámbitos de actuación 
  

 No cumprimento das funcións que o departamento de orientación ten 

encomendadas elabórase o Plan de Actividades do mesmo, en torno ós tres ámbitos de 

actuación seguintes: 

 

 Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe : Plan de medidas de 

atención a  diversidade .  

 Plan de Orientación Académica e Profesional. 

 Plan de Acción Titorial. 

 

As actuacións nestes ámbitos dirixiranse ó profesorado, ó alumnado, a pais e nais, e a 

toda a comunidade educativa, en xeral. 
 

II. OBXECTIVOS 
 

1. OBXECTIVOS XERAIS DA ORIENTACIÓN 

 Contribuír á personalización da educación,  favorecendo o desenvolvemento de 

tódolos aspectos da persoa e contribuíndo tamén a unha educación 

individualizada referida a persoas concretas, coas súas actitudes e intereses 

diferenciados. 

 Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado a través 

das oportunas adaptacións do currículo. 

 Resaltar os aspectos orientadores da educación, atendendo ao contexto real no 

que viven os alumnos e as alumnas, ao futuro que lles espera e que poden 

proxectar sobre si mesmos e favorecendo para elo a adquisición das 

aprendizaxes máis funcionais, en conexión co entorno, de xeito que a escola 

aporte realmente unha “educación para a vida”. 

 Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia 

personalidade, identidade e sistema de valores. 

 Prever as dificultades de aprendizaxe, non só asistilas cando se presenten, 

anticipándose a elas e evitando, no posible,  actuacións  indesexables de 

abandono,  fracaso ou inadaptación escolar. 

 Contribuír a unha axeitada relación e interacción entre os distintos integrantes da 

comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias, así como entre a 
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comunidade educativa e o entorno social. 

 

Neste curso  e  conforme a circular  de cursos pasados e o decreto  de atención a 

diversidade pola que se regulan algunhas medidas de atención a diversidade para 

alumnado de  Educación Secundaria obrigatoria e as novas  que xurden coa 

LOMCE, traballarase  con especial incidencia  neste  ámbito  sen esquecer  outras  

actuacións. 

 

1. Alumnado do primeiro ciclo: 

- Programas de  reforzo educativo. 

- Programas de  recuperación de materias pendentes.  

 

2. Para todo o alumnado :  

- Programas específicos personalizados. 

- Aulas de  atención educativa e convivencia. 

 

3. Alumnado  estranxeiro que  se incorpora ao sistema  educativo ( neste curso  

5 alumnos/as procedentes de  latinoamerica  e un  de Namibia) : 

- Grupo de  adquisición de linguas . 

 

4. Relación coas  familias. 

 

5. Elaboración de un programa de habilidades sociais e convivencia  para  

desenvolver  a través  da acción titorial e deseñar actuacións  encamiñadas  

neste mesmo ámbito para o alumnado  derivado a aula de  atención  

educativa .   

 

Tamén cos  cambios producidos pola LOMCE , as medidas  que  supoñen a 

paralización do calendario de implantación etc,  supón traballar co profesorado, pais 

e alumnado coas novas  directrices  que  xurde  na  súa posta  en marcha  e fomentar o  

coñecemento e  adecuación  nos  novos  cursos  e orientacións.    

 

 

Ao igual que nos pasados  cursos   seguirase a  incidir  para unificar criterios e  

establecer actuacións prioritarias dos servizos de orientación educativa e 

profesional,  para  concretar os  obxectivos  seguintes: 

 

- Actuacións  que  teñan por obxecto atención a  diversidade e que   contribúan 

a  aumentar a  taxa  de alumnos/as que   acadan  o  graduado  da ESO  cunha 

madureza adecuada para proseguir estudios e /ou incorporarse ao mundo 

laboral. 

 

- Contribuír  na mellora  do rendemento  do alumnado en competencias  clave: 

comprensión lectora , linguas  estranxeiras e matemáticas. 

 

- Favorecer  a continuación de  estudios  despois  da  ESO, procurar o desexo 

interno de  formación para adaptarse a sociedade  cada  vez  máis  ben  

cambiante .  
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- Contribuír  a fomentar as ensinanzas   de persoas adultas  que   complete os 

seus estudios  na modalidade  de adultos  e  formación permanente. 

 

- Establecer unha relación máis fluída entre o profesorado e o  departamento. 

 

- Fomentar  un maior coñecemento das súas funcións  entre o profesorado, . 

 

- Dotalo de medios necesarios  para o desenvolvemento das tarefas previstas,  

       nos distintos  plans de actuacións. 

 

- Elaborar materiais  para a aplicación dos programas. 

 

- Servir de vinculo entre a Institución Escolar e a familia. 

 

- Fomentar unha maior participación na discusión  dos aspectos psicopedagóxicos 

       que interveñen na situación de ensino/ aprendizaxe.  

 

Non debemos olvidar a situación actual, dominada pola pandemia mundial do 

COVID 19 e o cambio que supuxo no curso 19/20 e o importante esforzo realizado, 

tanto polo alumnado como polos centros educativos e as familias. É por iso, que 

neste curso 20/21 debemos plantexarnos novos obxectivos, que serán concretados 

nas actuacións dos diferentes ámbitos: 

 

- Identificar e prestar unha atención máis directa ás familias e alumnos e 

alumnas con dificultades económicas ou sociais que lles dificulten a 

participación das actividades virtuais. 

- Identificar e prestar especial atención ao alumnado e as familias máis 

vulnerables que por mor da situación pandémica tiveran un empeoramento 

da súa situación económica e persoal.  

- Potenciar a comunicación coas familias, informando e resolvendo as súas 

dúbidas en relación a atención educativa nos tempos do COVID.  

- Asesorar ao profesorado no desenvolvemento das adaptacións ao ensino 

virtual e aos diferentes escenarios (presencialidade, semipresencialidade, e a 

distancia) relacionados coa pandemia. 

- Potenciar a coordinación cos departamentos de orientación dos centos 

adscritos para facilitar o tránsito ao noso IES, facendo fincapé neste punto se 

o final de curso existe o confinamento domiciliario.  

- Informar ao profesorado e ás titoras e titores sobre a situación do seu 

alumnado, especialmente sobre os que presentan máis dificultades, e das 

complicacións que poidan surxir en relación coa pandemia.  

- Planificar o seguemento virtual do alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo, por se existe un confinamento domiciliario.  

- Coordinar o traballo do departamento coa dirección do centro, para atender á 

nova situación derivada da pandemia.  
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- Revisar os documentos do centro para colaborar na súa actualización en todo 

o referido á situación COVID. 

- Planificar as actividades que o departamento pode realizar de forma virtual 

en caso de confinamento domiciliario.  

- Manter actualizada a base lexislativa e documental do departamento cos 

novos documentos publicados na Consellería para este curso 20/2. 

 

 

2. OBXECTIVOS DE CADA ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

 
2.1. OBXECTIVOS DE APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA E 

APRENDIZAXE. PlAN DE  ATENCIÓN A  DIVERSIDADE .  

 

 Na anterior   lei no seu título II, cando falaba  da  equidade da Educación e  medidas 

de  atención a  diversidade,  sinalaba unha nova concepción, estas deixan de  ser  

concibidas como unha medida que responde  as necesidades de  parte do alumnado 

para pasar a ser unha necesidade  de todo o alumnado  e de tódalas  etapas 

educativas,  o centro  de  atención deixa de ser a ensinanza  para ser a aprendizaxe.  

 

Na LOMCE no seu  artigo 79 bis.  

1. Corresponde ás administracións educativas adoptar as medidas necesarias para 

identificar o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe e valorar de 

forma temperá as súas necesidades. 

2. A escolarización do alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe rexerase 

polos principios de normalización e inclusión e asegurará a súa non discriminación e 

a igualdade efectiva no acceso e permanencia no sistema educativo. 

A identificación, valoración e intervención das necesidades educativas deste 

alumnado realizarase da forma máis temperá posible, nos termos que determinen as 

administracións educativas.»   

 

 Conforme  a  lexislación  continuarase  a  traballar :  

 

 Na adaptación anual do plan de  atención a  diversidade  do centro . 

 Identificar  temperá de necesidades  educativas especificas  do alumnado. 

 Colaborar co profesorado na atención á diversidade dos alumnos e alumnas para 

mellorar lo proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

 Revisión se é o caso de modificación das medidas de apoio que está a recibir o 

alumnado especialmente aquel con necesidades educativas especiais, e o de 

incorporación tardía  no sistema educativo español. 

 Asesorar á Comisión de Coordinación Pedagóxica nos aspectos 

psicopedagóxicos e metodolóxicos, para a elaboración do Proxecto Curricular de 

Etapa. 

 Asesoramento aos departamentos didácticos  e os  equipos educativos  para que 

nas  respectivas programacións  se contemplen diversos  niveis de dificultades  que 

ofrezan  resposta  a diversidade  presente nas  aulas. 

 Proposta de iniciativas que supoñan a optimización de recursos  humanos  e 

materiais  dos centros  no que se refire  aos apoios  enunciados,   cara a loitar  contra o 
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fracaso escolar  e avanzar  na prevención de problemas. 

 Colaborar co profesorado do centro na prevención e detección de dificultades de 

aprendizaxe, e no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas educativas 

dirixidas ós alumnos e ás alumnas que presenten estas dificultades.  

 Informar ó profesorado  sobre as distintas  medidas de atención a diversidade 

existentes no centro e cales aplicar tendo en conta as distintas necesidades educativas 

especiais. 

 Asesorar os profesores/as en materia de avaliación continua e integradora das 

aprendizaxes dos alumnos/as e das súas propias actividades de ensinanza. 

 Establecemento de canles de  coordinación  entre orientadores dos centros de 

primaria  e este IES de secundaria para facilita  o tránsito  do alumnado  entre etapas  

educativas. 

 Seguir  a fomentar  a implantación de medidas organizativas  que  facilitan  esta 

atención como  desdobres  de  grupos, agrupamentos  flexibles,   programas  de 

mellora da  aprendizaxe  e do  rendemento  académico , flexibilización  curriculares 

etc  

 

 

2.2. OBXECTIVOS DO PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 

PROFESIONAL 

 

Na anterior lei, un dos fins primordiais era o pleno desenvolvemento da personalidade  

e a importancia  de concibir  a formación como un proceso permanente que se 

desenvolve durante toda a vida;  polo que  é imprescindible  incrementar a 

flexibilidade para permitir o tránsito da formación ao traballo e viceversa.   

 
 

 

 Na LOMCE, continuase  a sinalar  que  
 

 O reto dunha sociedade democrática é crear as condicións para que todos os 

alumnos e alumnas poidan adquirir e expresar os seus talentos, en definitiva, o 

compromiso cunha educación de calidade como soporte da igualdade e a xustiza 

social. 

 O recoñecemento da diversidade entre o alumnado nas súas habilidades e 

expectativas é o primeiro paso para o desenvolvemento dunha estrutura educativa 

que prevexa diferentes traxectorias.  

 O sistema  debe ser capaz de encamiñar aos estudantes cara ás traxectorias máis 

adecuadas ás súas capacidades, de forma que poidan facer realidade as súas 

aspiracións  e se convertan en rutas que faciliten a empregabilidade e estimulen o 

espírito emprendedor a través da posibilidade  de elixir entre as  mellores opcións.  

 

Obxectivo  xerais : 
 

- Detectar aqueles alumnos  que poden ser obxecto de atención individual 

sobre todo en canto a problemas de tipo: 

 de adaptación o centro para  alumnos/as novas no centro. 

 de acomodación  as novas ensinanzas . 

 de elección de optativas , decisións vocacionais. 

 dificultades especificas do aprendizaxe, desenvolvemento persoal. 
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- Proporcionar orientación académica e profesional individualizado e 

diversificada, favorecendo a madurez vocacional e os procesos de decisións  

co fin de capacitalos  para a súa  propia autorientación, no momento actual e 

no futuro. 

 

 

Obxectivos específicos: 

 

 Facilitarlle ao alumnado as súas distintas e individuais tomas de decisión 

respecto do seu futuro académico e profesional. 

 

 Ofrecerlles ao alumnado unha orientación académica e profesional 

individualizada e diversificada, favorecendo, na medida do posible a súa 

madurez vocacional e os seus procesos de toma de decisións, co fin de 

capacitalos/as para a súa autorientación no momento actual e futuro. 

 

 Proporcionarlle ao alumnado información, axuda e consello á hora de tomar 

calquera das difíciles decisións académicas e profesionais, especialmente nos 

momentos de máis risco ou dificultade, como son os cambios de ciclo ou de 

etapa, a elección das optativas e dos diferentes itinerarios ou alternativas 

académicas e profesionais. 

 

 Presentarlle ao alumnado situacións que lle leven a coñecerse e valorarse dun 

xeito acorde ás súas capacidades, motivacións e intereses. 

 

 

 

2.3. OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
 

O pleno desenvolvemento da  persoa  implica a formación no respecto dos  Dereitos e  Liberdades  

 das persoas, das  capacidades  afectivas e  da igualdade obxectivos xerais: 

 

- Coñecer a tódolos  alumnos  nas facetas  que configuran a súa personalidade. 

- Atender as diferenzas individuais  e ofrecer unha resposta  adaptada  as 

necesidades. 

- Orientar ao  alumnado no seu proceso de aprendizaxe e nas distintas  opcións 

académicas e vocacionais. 

- Servir de nexo  entre a familia e o centro. 

- Coordinar  a acción educativa  do equipo docente. 

 

 

Obxectivos específicos por ámbitos de actuación:  

 

a) Optimizar os procesos de ensino e aprendizaxe: 

 Detectar dificultades de aprendizaxe. 

 Coordinar as respostas educativas ante dificultades de aprendizaxe. 

 Coordinar os procesos de avaliación do alumnado. 

 Facilitar a reflexión do alumnado sobre o propio proceso de aprendizaxe. 
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b) Cooperar  na  coordinación da acción educativa do equipo docente xunto coa  

xefatura de  estudios en  

  No proceso de avaliación do grupo . 

  No axuste das distintas programacións. 

  Actuacións do equipo docente en función do Proxecto Curricular 

(metodoloxía, avaliación…). 

 Coordinar  as  actividades  de apoio   dos distintos profesores   

 

c) Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado: 

 Impulsar a integración do alumnado na aula e a súa participación nas 

actividades do centro. 

 Impulsar o coñecemento de si mesmo/a: autoconcepto, autoestima. 

 Orientar académica e profesionalmente o alumnado, facilitando a madurez 

vocacional e asesorando na toma de decisións (opcionalidade, itinerarios 

formativos, vida activa…). 

 Mellorar a convivencia. 

 

d) Orientar e informar os pais e nais do alumnado. 

 Fomentar a súa participación no centro. 

 Informarlles sobre a marcha académica do seu fillo ou filla. 

 Asesorarlles en conflitos e problemas. 

 Realizar o seguimento do alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

 

III. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE 

ACCIÓNS PRIORITARIAS 
 

A continuación presentamos unha planificación distribuída por ámbitos de actuación 

que trataremos de explicitar con máis detalle ao longo do curso, a medida que 

desenvolvamos o Plan de Acción Titorial e o Plan de Orientación Académica e 

Profesional. 

1º- Actividades xerais  a desenvolver no Departamento de orientación: 

- Facilitar a ampliación de membros que colaboren co Departamento. 

 

- Ofrecer información entre o profesorado  sobre o seu funcionamento, 

asentamento, horario da xefatura , atención o alumnado, aspectos xerais da 

orientación etc. 

 

- Acondicionamento de instalacións en  especial incidencia a  aula de apoio, 

precisa dunha  remodelación e  de  dotala de  material especifico  adaptado  

as novas ensinanzas. 

 

- Desenvolver aplicacións das novas  tecnoloxías  para traballar  co alumnado 

de dificultades de aprendizaxe.  
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- Ampliar recursos, materiais, para desenvolver entre o alumnado  nas  sesións 

de titorias,  ou  en atención educativa  ( vídeos, xogos informáticos ....) .  

 

- Ampliar o arquivo de material especializado  para o departamento, e  de 

interese para traballar coa detección de dificultades e necesidades que  

xurdan na práctica educativa. 

 

- Establecer a organización administrativa do departamento, co rexistro de  

actividades  que  dende alí se propoñen e  se desenvolven, coa atención 

ofrecida a  alumnado, pais,  outras persoas, ademais de tomar nota  daquelas 

demandas  mais  numerosas.  

 

- Colaborar e participar nos grupos  de  dinamización  do centro especialmente  

naqueles  que  gardan relación con orientación, e coa  atención a  diversidade  

 

- Asesorar  e participar  na  atención educativa  que  precisa o  alumnado con 

NEE. 

 

- Realizar o seguimento  de todo  aquel alumando  de  reforzo educativo , e  

con  adaptación  curricular .  

 

- Colaborar  cos  titores   dos  grupos de  Formación  Profesional básica, tendo 

en conta  as  características  destas  medidas e  do   alumnado  que  integran.  

 

 

2- Reelaborar os distintos planos de  actuación atendendo as propostas de mellora 

recollidas na avaliación pasada e na memoria do curso pasado. Así mesmo 

recolleranse  tamén  aquelas necesidades  manifestadas polos centros adscritos  
 

Plan de acción titorial. 

Plan de orientación vocacional ( orientación académica e profesional). 

Plan  de medidas de atención a diversidade ( conforme o decreto 229/ 2011 do 7 de Decembro.)   

 

A redacción final de cada un dos Plans incluirase no Proxecto Curricular de Etapa 

 

Obxectivo: facilitar o profesorado o desenvolvemento da súa tarefa educativa, 

ofrecéndolle  unhas liñas xerais de actuación, unificación de criterios e coordinación 

docente  para garantir o dereito do alumno a orientación educativa     

 

 

1. PRIORIDADES NO APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA E 

APRENDIZAXE:  PlAN DE  ATENCIÓN A DIVERSIDADE.  

 

  Adaptar o Plan de atención a  diversidade  conforme ao Decreto 229/2011 do  7 

de Decembro polo que  se  regula  este plan na  nosa  comunidade  autónoma,  e  

a  circular  posterior, ás novas  ensinanzas implantadas  nesta  lei  e  as 

modificacións   ao respecto  dalgunha das  medidas de  atención  a  diversidade .  

  

  Elevar  á  comisión de  coordinación pedagóxica as  directrices  para aplicación 

das  distintas medidas ordinarias e  extraordinarias.     
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 Intervir na organización e desenvolvemento das  medidas  de atención a 

diversidade  establecidas no Decreto e circulares  en  relación cas  distintas 

propostas  de medidas: programas de reforzo educativo,   adaptación curricular , 

flexibilización, diversificación etc.  

  Intervir de xeito directo  na  preparación de  programas de habilidades  sociais e  

deseñar  actuacións concretas  neste  sentido para o alumnado derivado  de xeito 

reiterativo  a aula de atención educativa e  convivencia,  coa finalidade  de  

mellorar  condutas  disruptivas  e mellorar  a integración no centro educativo. 

 Propor medidas  e estratexias  ao profesorado para  a colaboración  coas familias   

do alumnado con condutas  disruptivas. 

 

 Coordinación cos Colexios de Primaria adscritos ó Instituto e cos 

departamento de  orientación dos centros de primaria.  

 

- Traballar  cos  coordinadores de ciclo  da ESO na coherencia, planificación e 

tratamento  das programacións  nun mesmo nivel  para contribuír  a garantir  

unha coordinación docente. 
 

- Impulsar o deseño e desenvolvemento de Proxectos curriculares de etapa, 

buscando coordinación e coherencia entre os distintos ciclos e, no seu caso, entre 

os distintos centros. 

 

- Establecemento das liñas xerais de atención á diversidade nos CEIPs: 

Avaliación e intervención psicopedagóxica, no seu caso, e actuacións do 

profesorado de Pedagoxía Terapéutica. 
 

- Seguimento do alumnado con necesidades educativas especiais.  
 

- Colaboración na prevención de dificultades: atención temperá, coordinación 

coas unitarias e coordinación ó final de etapas. 
 

- Desenvolvemento de técnicas de traballo intelectual para potenciar a 

comprensión lectora dende tódalas áreas. 
 

- Desenvolvemento dun Programa de orientación académica dirixido ós alumnos 

de 6º de Primaria de cara ó seu ingreso en Secundaria. 

 

- Establecemento de canles de coordinación  para facilitar  o transito do alumnado 

entre etapas  educativas. 

 

- Compartir  recursos  materiais  especialmente con aqueles  departamentos   e 

programas  de nova creación . 

 

 Colaborar na Avaliación Inicial e traballar  posteriormente  na elaboración de 

criterios  para aplicación de medidas de atención a diversidade: 

- Identificación temperá das NEE do alumnado. 

- Revisión se é o caso das medidas de apoio que están a  recibir o alumnado  

especialmente  aquel con NEE e  aquel de  incorporación tardía  o sistema 
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educativo español. 

- Proposta de iniciativas  que  supoñen  a optimización de recursos   cara avanzar 

nas  prevención de problemas  de aprendizaxe e  loita contra o fracaso escolar. 

 Cooperar no seguimento e a avaliación do último Programa de Diversificación 

Curricular. 

 Cooperar no seguimento e a avaliación dos reforzos establecidos e a 

adaptacións  curriculares. 

 Participación  na  elaboración  de  decisións  sobre metodoloxía e  criterios  

xerais sobre  avaliación e promoción do alumnado  e inclusión no proxecto 

educativo de  centro. 

 Participación na elaboración do Proxecto Curricular de Etapa da E.S.O.  

 Realización de propostas en colaboración coa C.C.P. na elaboración e 

desenvolvemento do Proxecto Curricular, especialmente nas decisións relacionadas 

con aspectos psicopedagóxicos e metodolóxicos, avaliación, atención á diversidade, 

orientación, titorías e temas transversais: 

- Asesoramento aos departamentos didácticos  e os  equipos de ciclo  para que nas  

respectivas programacións  se contemplen diversos  niveis de dificultades  que 

dun resposta  a diversidade  presente nas  aulas. 

- Proposta de iniciativas  que supoñan a optimización de recursos  humanos  e 

materiais  dos centros  no que se refire  aos apoios  enunciados, de cara a loitar  

contra o fracaso escolar  e avanzar  na prevención de problemas. 

- Colaborar co profesorado do centro na prevención e detección de dificultades de 

aprendizaxe, e no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas educativas 

dirixidas ós alumnos e ás alumnas que presenten estas dificultades.  

- Informar ó profesorado  sobre as distintas  medidas de atención a diversidade 

existentes no centro e cales aplicar tendo en conta as distintas necesidades 

educativas especiais. 

 Coordinación con Institucións do entorno, co obxectivo de garantir a 

conexión e continuidade das colaboracións que se viñan dando en anos anteriores: 

Centro de Saúde, Servizos Sociais, Asociacións Érguete, Centro de Educación 

Especial San Xerónimo Emiliano, etc. 

 Coordinación co Equipo de Orientación Específico, co fin de establecer o 

marco de colaboración necesario para o desenvolvemento das nosas funcións. 

 Ofrecer Asesoramento Individualizado ás alumnas e alumnos que se atopen en 

situación de incerteza e para os que non é suficiente o asesoramento que a nivel da 

titoría se contempla nos Plan de Acción Titorial e de Orientación Académica e 

Profesional. Este asesoramento farase nos recreos ou en horas convidas  co 

alumno/a.  

 Realización das Avaliacións Psicopedagóxicas e aportación das orientacións 

oportunas para dar unha resposta axeitada e coherente ás dificultades e  necesidades 

de aprendizaxe presentadas polo alumnado, colaborando no seu caso no 

establecemento das directrices e criterios xerais para a elaboración de Adaptacións 

Curriculares Individuais e colaborando no seu deseño, desenvolvemento e 

avaliación. 
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 Actualización dos datos relevantes referidos á orientación que permitan a súa 

codificación e almacenamento nunha base de datos, segundo  se recolle nas 

instrucións da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e formación Profesional. 

 Entrevistar ós pais e nais dos alumnos e alumnas que presenten necesidades ou 

dificultades na súa aprendizaxe ou no seu desenvolvemento persoal,  para coñece-la 

súa problemática e o seu contexto sociofamiliar, co fin de adopta-las medidas máis 

axeitadas, sendo asemade os pais informados das mesmas. 

 Informar e asesorar, no ámbito da orientación educativa e psicopedagóxica, aos 

pais e nais que o soliciten. 

 
TEMPORALIZACIÓN: Ao longo de todo o curso. 

 

 

 

 

2. PRIORIDADES NO PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 

PROFESIONAL.  

 

 O departamento de orientación tendo en conta as directrices da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, e polo tanto dos distintos departamentos didácticos, e as 

propostas dos titores e titoras, colaborará na programación e execución das actividades 

escollidas. En todo caso pensamos que o Plan de Orientación Académico e 

Profesional debe incluír: 

 

 Primaria: Asesoramento  ao profesorado desta etapa  no relativo as  medidas aplicar  

cos  alumnos/as   con necesidades educativas especiais e  no plan de acción titorial. 

Orientación académica ó alumnado de 6º de Primaria de cara ó seu ingreso na ESO, 

informar  tamén das  áreas bilingües  que se imparten  no primeiro curso. 

 1º  e  2º da  ESO: Asesoramento sobre o sistema educativo,  optatividade na ESO, 

posibilidade  de  cursar materias  bilingües.  Medidas  de atención  a diversidade .  

Elección para  3º ESO 

 3º ESO:Programa de Orientación Académica e Profesional para o 2º ciclo. 

Asesoramento sobre o sistema educativo: optativas e áreas troncais. Itinerarios  en   

4º ESO conforme  a LOMCE e  posibles  saídas académicas en cada un deles .  

 4ºESO: Programa de Orientación Académica e Profesional para  este curso  final de 

etapa.  Asesoramento sobre Ciclos Formativos: acceso, oferta na comunidade  

autónoma;  Bacharelato: modalidades, opcións, materias de libre configuración etc. 

Probas  finais,  saídas ao mundo laboral, estudios  fora  do centro . ...  

 1º Bacharelato: Asesoramento sobre as  materias para segundo curso, e 

configuración de itinerarios  conforme as preferencias  de estudios superiores .  

Materias  propias e optativas de 2º curso, cambio  de modalidade,  promoción a 2º 

curso.  Relación da modalidade con carreiras universitarias ás que teñen acceso e  

ciclos Formativos de Grao Superior, plans de estudios, saídas profesionais, etc 

 2º de Bacharelato: Asesoramento sobre as novas probas ABAU para comezo de 

estudios universitarios. Difusión e coñecemento de carreiras Universitarias ás que 

teñen acceso, plans de estudios, saídas profesionais, notas de corte das distintas 

universidades  etc.,   Ciclos Formativos de Grao Superior: oferta , acceso, relación 
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con estudios  universitarios …. Outras saídas  ao rematar o bacharelato. 

 Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior: Asesoramento para a inserción 

laboral (marco legal, técnicas de búsquea de emprego, etc.). En coordinación coa 

profesora de F.O.L. Asesoramento para continuar estudios superiores. 

 Formación Profesional  Básica:  acceso a  estudios  posteriores de ciclo medio, 

oferta  , acceso. Coñecemento do  mundo laboral, habilidades  para a inserción 

laboral, e  técnicas para a  búsquea de  emprego.   

 

 De xeito especial  e  facendo referencia a  circular  dos pasados  cursos 

mencionada  tratarase de dar  fincapé os seguintes  aspectos xerais : 

 

- Actuacións  que fomenten a igualdade  no acceso á  formación profesional: 

-  Accións dirixidas a reducir  as desigualdades derivadas  de  xénero, lugar de 

residencia, orixe etc. 

- Promoción de accións colaboradoras especialmente relacionadas   coa 

igualdade  no acceso   as referidas  as  ensinanzas  na  zona educativa ou 

comarca. 

 

- Actuacións  relacionadas  co fomento  da cultura  emprendedora  e o 

autoemprego: 

- Desenvolver accións nas diferentes areas  e materias do currículo con 

tratamento transversal. 

- Participar  en campañas de sensibilización , concursos de ideas , proxectos  

empresarias  e talleres de formación  para o fomento de autoemprego. 

 

- Actuacións  referidas  a  transición  da formación ao mundo laboral. 

-   Preferentemente  ao alumnado que  finaliza o ciclo medio  ou superior , 

programas de garantía social,  alumnado con necesidades  especificas  

asociadas a  discapacidade ou depravación  sociocultural, así como de 

persoas  adultas  que  volven ao sistema educativo para completar a 

formación inicial.  

 

O desenvolvemento dos Programas de Orientación Académica e Profesional farase 

dentro do Plan de Acción Titorial, e para cada un dos niveis educativos. 

 

A programación detallada será consensuada cos titores e coordinadores de ciclo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Detállase no Plan de Acción Titorial que se proporá  á 

Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 

 
3. PRIORIDADES NO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

A maior prioridade será continuar coa posta en marcha do Plan de Acción 

Titorial e amplialo a tódalas etapas educativas do centro. Consideramos  que é 

fundamental  no centro partir do plan elaborado  previo e ir modificando  este conforme 

as necesidades de cada curso. Na medida do posible tamén irase concretando  

actuacións que  axuden  a todos a entender  a importancia de ser titor/a. 
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Continuar  coas actividades  que responda as necesidades  da comunidade educativa  

( profesorado, alumnado e familias) especialmente  no ensino  secundario obrigatorio, 

xa que a acción titorial constitúe un dos compoñentes básicos da acción educativa en 

cada unha das etapas. 

 

O que a continuación se presenta, é unha guía para a planificación e programación da 

acción titorial no I.E.S. “A Sangriña”, que poderá modificarse en función das directrices 

acordadas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 

Para o desenvolvemento do P.A.T. o Departamento de Orientación facilitará ás titoras e 

ós titores o asesoramento e os documentos necesarios para a realización das actividades 

propostas e a consecución dos obxectivos sinalados. 

 

 As actividades do Plan de Acción Titorial desenvolveranse en torno os seguintes 

bloques: 

 ACOLLIDA (sobre todo cos primeiros cursos) 

 INTEGRACIÓN E CONVIVENCIA. 

 TEMAS DE INTERESE OU A DEBATE.  

 TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL. (fundamentalmente no 1º 

ciclo da ESO) 

 AVALIACIÓN.     

 RELACIÓN CENTRO-FAMILIA. 

 ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL (cunha maior relevancia 

nos  cursos de 3º e 4º curso da  ESO, e  na Formación  básica)  

 

Na Formación Profesional básica: traballarase inicialmente a autoestima e motivación 

do alumnado, de xeito paralelo  as actividades de acollida  e coñecemento  do grupo  ao  

alumnos. É necesario  volver a  incidir de novo  na autoestima  e motivación,  e afondar 

na autonomía  das aprendizaxes  e habilidades  de incorporación  a vida  activa.  

Ademais  conforme  as orientacións  que  se  citan  na lexislación  aterase ao establecido 

con carácter  xeral e en particular:  

 

- Adquisición de competencias  sociais. 

- Desenvolvemento  da  súa  autoestima. 

- Fomentar as habilidades  e as destrezas que lle permitan  xestionar  e programar 

o seu futuro educativo e profesional.   

 

Conforme  ao anterior   traballaranse  ademais  

- Técnicas  de   planificación e organización do  traballo e estudio. 

- Resolución de  conflitos, prevención de  riscos  laborais 

- Fomento da  responsabilidade individual. 

- Habilidades comunicativas, e  hábitos de  vida  saudables, e  respecto polo 

medio  ambiente. 

- Traballo en equipo. 

- A igualdade efectiva  entre homes e mulleres.  

- Dereitos e  valores  que  sustentan  a liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo  

político.   

 

TEMPORALIZACIÓN: As actividades que se propoñen, serán secuenciadas ó longo 

do curso, repartidas nos tres trimestres e atendendo ás diferentes necesidades e 
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intereses de cada un dos niveis educativos, en función do acordado na Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. A programación detallada recóllese no P.A.T. que  se  

adxunta  no  anexo á  programación. As actividades  serán  facilitadas aos titores/as  e 

nalgúns  casos  colgadas na  web do departamento.  

 

Actividades: 

- Modificar aspectos do plan e actividades de acordo coas directrices marcadas 

pola comisión de coordinación pedagóxica e propostas na memoria final do 

departamento no curso anterior. 

 

- Elaborar e facilitar material para o desenrolo das titorías. 

 

- Establecer calendario de reunións para a coordinación titorial. 

 

- Colaborar cos titores  en sesións especificas de titoría. 

 

- Difundir entre os titores aquela información  relativa os alumnos/as que sexa 

de interese educativo. 

 

- Acadar  e transmitir información  os profesores/as  sobre o alumnado do seu 

grupo. 

 

- Colaborar cos titores na ficha ou expediente persoal do alumnado (aportar 

datos de carácter persoal, social) 

 

- Organizar actividades puntuais  con motivos de datas  conmemorativas. 

 

- Asesorar os titores no desenvolvemento da acción titorial. 
 

- Colaboración  na análise de necesidades  do profesorado  titor/a  en relación 

ao desenvolvemento  da acción  titorial. 

 

- Traballar en aspectos organizativos  e de xestión  da acción titorial, entre 

outros , criterios  para adxudicación  das titorías  , establecemento de 

mecanismos  de coordinación  entre equipos docentes , entre o profesorado 

titor  e o departamento de orientación. 
 

 

 Conforme  as  circulares   mencionadas : 

 

- Incorporar  Programas de habilidades  socias  con  contidos  referidos  a 

resolución  pacifica de conflitos, ao respecto entre iguais e profesorado, 

coidado e limpeza   dos  espazos  comúns etc. Asímesmo   deberes  e dereitos 

, valores  democráticos etc,  igualdade  entre homes e mulleres.  

 

- Actuacións  relativas  a promoción da convivencia  e a  resolución pacifica 

de  conflitos: 

 

- Colaborar na  diagnose  sobre o estado de convivencia  no centro, en base 

a  distintos  sectores da comunidade  educativa  e proposta  que redunden 

na mellora do centro. 
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- Participación na  revisión do proxecto  educativo do centro, con especial 

atención aos principios  dunha educación  democrática  e igualitaria  e 

valores como xustiza , tolerancia  e desenvolvemento sostible. 

 

- Colaboración na  revisión  e actualización  dos  regulamentos de  réxime  

interior, incidir na incorporación das  medidas de compensación  e faltas  

que supoñan un servizo á comunidade. 

 

- Participación  na  elaboración   e uso de protocolos  para a prevención   

de condutas  disruptivas  na aula  e no centro. 
 

 

 

Conforme   a   LOMCE  hai  que destacar  tamén  a participación das  familias, e sinalase  que :  

  

 A educación é unha tarefa que afecta empresas, asociacións, sindicatos, 

organizacións non gobernamentais, así como calquera outra forma de 

manifestación da sociedade civil e, de maneira moi particular, as familias. 

 

 A realidade familiar en xeral, e en particular no ámbito da súa relación coa 

educación, está experimentando profundos cambios e son necesarios canles e 

hábitos que nos permitan restaurar o equilibrio nas  relacións  alumnos e 

alumnas, familias e escolas.. 

 As familias son as primeiras responsables da educación dos seus fillos e por iso 

o sistema educativo ten que contar coa familia e confiar nas súas decisións. 

 

 Segundo  estes  principios  establecemos  como  

 

Obxectivos: 

 

- Informar os pais e nais  sobre o funcionamento do departamento de 

orientación, das características  do novo sistema educativo e dos 

planeamentos  do curso académico. 

 

- Colaborar na educación dos seus fillos  establecendo liñas de coordinación 

nos procesos de ensino aprendizaxe e comportamentais. 

 

- Contribuír  a súa formación como adultos con responsabilidade educativa. 

 

-  Colaborar  co profesorado titor/a  na elaboración de  instrumentos  para o 

seguimento  dos comportamentos  disruptivos, para o control da  realización 

das  tarefas  escolares . ( circular  8/2009) 

 
 

Actividades: 

 

- Organizar reunións  informativas aos pais  conforme o calendario  

establecido pola  comisión de coordinación pedagóxica ( circular (8/2009).  

- Establecer modelos cuestionarios para entrevistas cos pais, para obter 

información  sobre o entorno familiar do alumno, etc. 
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- Establecer liñas de actuación conxunta, para o tratamento e seguimento 

educativo do alumno na casa e na búsquea de solucións a problemas  que lles  

afectan. 

- Demandarlle  colaboración  para diversas actividades e programas  que se 

realizan no centro. 

- Actuacións  que promovan  unha maior participación  e implicación das 

familias : 

- Dinamizar as canles  de comunicación  entre as  familias  e a escola , 

para facilitar a participación  no centro. 

- Colaborar na  creación  e desenvolvemento das escolas de pais e nais. 

 

IV. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN:  
 

  As estratexias  de intervención foron  xa   sinaladas ao longo  da  redacción nas  

distintas  actuacións  sinaladas para cada plan ,  aínda así marcasen aquí  algunhas  

relacionadas  co  proceso de apoio ao proceso  de aprendizaxe en xeral.   

 Participación na C.C.P. e colaboración na elaboración de propostas Psicopedagóxicas 

para o  plan de atención a  diversidade  en relación  co proxecto curricular de etapa e 

en todo aquilo  que implique  o regulamento do centro. 

 Avaliación e diagnostico  psicopedagóxico, implicando  o contexto escolar, socio-

familiar e o alumno/a. 

 Realización dos Informes Psicopedagóxicos. 

 Entrevistas iniciais e de devolución da información (profesorado, familia e alumno 

ou alumna). 

 Orientacións, organización do apoio, no seu caso, e seguimento e avaliación das 

medidas educativas adoptadas. 

 Asesoramento psicopedagóxico e coordinación cos colexios adscritos ó IES. 
  

 

Medidas de Atención a diversidade: 

Obxectivos: 

- Dar a coñecer entre o profesorado as medidas de atención a diversidade, e os 

novos prograrmas  de mellora do rendemento académico.  

- Explorar con carácter preventivo os alumnos  e diagnosticar as dificultades 

de aprendizaxe. 

 

Actividades: 

- Elaborar información relativa a medidas de atención a diversidade. 

- Establecer  a unificación de criterios comúns para a elaboración do reforzo 

educativo, e adaptacións curriculares. 

- Elaboración de rexistros observacionais para os alumnos relativos a 

dificultades no proceso de ensino/aprendizaxe. 

- Detectar alumnos/as da E.S.O  para posibles programas de diversificación 

(previa autorización administrativa) e  elaborar as liñas xerais do programa 

base. 
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- Realizar avaliación psicopedagóxica. 

- Establecer  pautas especificas  de formación académica ou persoal para 

atender as diferenzas individuais. 
 

Asesoramento psicopedagóxico o centro. 

 

Obxectivo: 

- Establecer canles de coordinación cos demais departamentos e co equipo directivo. 

Actividades: 

- Colaboración co equipo directivo na elaboración do: Proxecto educativo, 

finalidades educativas , programas específicos etc. 

- Colaboración coa comisión de coordinación pedagóxica naqueles aspectos  

que soliciten asesoramento: Intervención especializada, reforzo e apoios 

necesarios adaptacións etc. 

- Contribuír no marco da investigación  a detección de necesidades do centro, 

de recursos etc.. 

- Colaborar na planificación  e organización  de toda clase de actividades tanto 

escolares como extraescolares. 

- colaborar na detección de problemas, dificultades  educativas ou do 

desenvolvemento dos alumnos, e transmitirlles  a información ó  profesorado 

sobre a avaliación psicopedagóxica e características  persoais dos alumnos. 

 

Atención individual  alumnos/as : 

Atender  de maneira individual as necesidades de orientación académica, psicopedagóxica  

e profesional dos alumnos. Este tratamento individual  debe ter un carácter puntual, intervindo 

en aquelas ocasións  de onde o titor non pode abordar a situación por si mesmo. 

 

Actividades: 

- Elaboración de ficha individual do alumno  para o departamento de 

orientación. 

- Estudio de casos individuais, planificación do procedemento ou actuacións a 

seguir polo titor, ou profesor de área ou derivación  ao o servizo pertinente. 

- Facilitar material para  axuda  das  decisións  sobre o seu  futuro profesional  

ou académico. 

 

 

 Atención ás familias. 

Obxectivo: 

- Informar os pais e nais  sobre o funcionamento do departamento de 

orientación, das características da nova lei e das modificacións  que se 

propoñen.  

- Colaborar na educación dos seus fillos  establecendo liñas de coordinación 

nos procesos de ensino aprendizaxe e comportamentais. 

- Contribuír  a súa formación como adultos con responsabilidade educativa. 
 

Actividades: 

- Organizar reunións  informativas os pais 

- Establecer modelos cuestionarios para entrevistas cos pais, para obter 

información  sobre o entorno familiar do alumno, etc. 
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- Establecer liñas de actuación conxunta, para o tratamento e seguimento 

educativo do alumno na casa e na búsquea de solucións a problemas  que lles  

afectan. 

- Demandarlle  colaboración  para diversas actividades e programas  que se 

realizan no centro. 

 

 Coordinación  e colaboración con outras institucións da localidade ou da zona: 

 

Obxectivo: 

- Colaborar con outras  institucións  da zona como: Centro de saúde, 

Asociacións Xuvenís, Culturais, Servizos Sociais do concello, INEM, 

Empresas do Sector etc. 

 

Actividades : 

- Solicitar a  colaboración de profesionais  para actividades  do centro.  

- Establecer canles  de participación  entre os distintos sectores. 

- Ofrecer información do entorno, da zona e actividades que se desenrolan dentro do concello. 

-  

 

V CRITERIOS DE  AVALIACIÓN DO PLAN 

 Durante todo o proceso e por parte de tódolos responsables, iranse recollendo 

informacións e suxerencias que permitan reorientar os  distintos  Plans  e  actuacións 

propostas, tendo en conta as observacións do equipo directivo, da C.C.P., do 

profesorado en xeral e dos titores e titoras en particular, así como dos alumnos, 

alumnas e pais e nais. 

 

 O final do curso reflectiranse as conclusións e propostas de mellora na memoria 

do departamento, incluirase información relativa a: 

 Grao de consecución dos obxectivos 

 Adecuación dos contidos e actividades para a consecución dos obxectivos. 

 Adecuación dos materiais e recursos empregados. 

 Participación do alumnado. 

 Participación do profesorado e dos titores. 

 Colaboración das familias. 

 Suxerencias e propostas de mellora recollidas ó longo do proceso. 

 

No seguimento do Plan de  atención a  diversidade   terase en conta os  resultados  

acadados nas  distintas medidas e  actuacións realizadas  no proceso de apoio e 

aprendizaxe , recollerase  tamén a opinión  do profesorado, alumnado  e pais.    

Para o seguimento e avaliación do P.A.T. cada titor/a disporá dunha “folla de 

seguimento” onde consignar as actividades realizadas, os recursos utilizados e a súa 

valoración, coa finalidade de retroalimentar o Plan e facer as modificacións (engadidos, 

supresións, substitucións, etc.) necesarias, para mellorar o Plan dende a práctica da 

acción titorial.  

 

As valoracións e suxerencias das titoras e titores serán incluídas na memoria final do 

Departamento de Orientación para que se teñan en conta no vindeiro curso, polo que é 

moi importante que os titores e as titoras cumprimenten as follas para o seguimento do 

PAT e valoren a realización e recursos empregados nas actividades desenvolvidas. Non 
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se trata de avaliar a acción de cada titor ou titora senón de mellorala e facilitala dende a 

realidade das aulas. 

    A Guarda, a   20 de Outubro de 2020 

 

 
 

 

A XEFA do Dpto.OR.  IES A SANGRIÑA   A PROFESORA DE P. TERAPÉUTICA 

 

Asdo.: Ángeles  Martínez Alonso    Asdo. Begoña Fernández Sobrino.  
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