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Introdución

En primeiro lugar, é preciso concretar a necesidade de facer unha adaptación da 

programación do Departamento de orientación para este curso escolar.

O estado de emerxencia no que estamos inmersos fixo que o proceso de ensino/aprendizaxe 

mudara.

Neste curso escolar, elaborouse un plan de orientación para o curso escolar.

Por medio da presente adaptación considéranse que tódolos aspectos planeados nesta 

programación se manteñen para o presente curso escolar.

En segundo lugar, por medio da elaboración deste documento, preténdese facer unha 

adaptación do citado documento á situación actual e adaptalo ás instrucións ditadas pola 

Consellería de educación así como dar resposta  ás necesidades de toda comunidade educativa.



• Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (adaptación á 

programación do Departamento)

Na programación do Departamento de orientación establécense os obxectivos para o curso 

19/20, relativos ás tres áreas de actuación do Departamento de orientación do centro: orientación

académico-profesional, acción titorial e atención á diversidade.

Ao longo das seguintes liñas estableceranse cales son os obxectivos que está previsto traballar 

ao longo do terceiro trimestre seguindo todos os criterios establecidos no propio plan, nos 

documentos do centro, na lexislación vixente e nas Instrucións  do 27 de abril de 2020.

       No tocante á orientación académico profesional:

     Tendo en conta que o terceiro trimestre é a parte do curso na que a orientación cobra un papel 

mais relevante que no resto do curso, os obxectivos prioritarios para traballar neste terceiro 

trimestre son:

• Organizar acción de orientación académico-profesional, cos medios 

disponibles, especialmente para o alumnado de 4º de ESO, 2º de FP Básica, 

2ºde Bacharelato e 2º de FP de grao medio.

• Realizar actividades que favorezan o autocoñecemento, itinerarios educativos e

saídas profesionais de forma grupal ( programas de orientación académica e

profesional  e  charlas)   e  individual  (  entrevistas   e  asesoramento

individualizado),  dirixido  ao  alumnado  de  cursos  terminais  (4º  E.S.O.,  FPB,

Adultos, Bacharelato, Ciclos).

• Informar e asesorar sobre posibles saídas académicas e laborais do contorno

próximo ás que pode optar ao abandonar o Centro (incorporación ao mundo

laboral, estudos universitario, Bacharelato, ciclos formativos, FPB, Educación de



adultos...).

• Asesorar  para  a   inserción  laboral,  marco  legal,  técnicas  de  búsqueda  de

emprego, etc (Bacharelato, C.M. e C.S.).

• Asesorar a profesorado e familias sobre a orientación dos seus fillos e fillas.

       Con respecto á acción titorial:

Algúns dos obxectivos propostos no deseño da programación anual, e seguindo as instruccións 

plantexadas pola Consellería, é conveniente concretar os seguintes obxectivos:

• Elaborar,  difusión  e  seguimento  de  diversos  programas  para  desenvolver  nas

titorías, tendo en conta o contexto do centro, as súas necesidades e as demandas

detectadas.

• Participar  nas  actividades  de  titoría  cando  sexa  oportuno  ou  solicitadas  polo

titor/a.

• Prestar ao alumnado apoio e asesoramento grupal (a través de videoconferencias),

ou  individualizado  cando  sexa  solicitado,  ou  cando  o  orientador  o  considere

oportuno.

• Asesorar no desempeño da función titorial, facilitando propostas de programas e

actividades de titoría, especialmente para axudar ao alumnado a organizar as súas

actividades  escolares,  autorregular  a  súa  aprendizaxe  e  manter  un  bo  estado

emocional.

       No que respecta á atención á diversidade:



Cabe destacar os seguintes obxectivos como prioritarios

• Previr as posibles situacións de desconexión da actividade educativa a distancia

derivadas da situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19.

• Intervir naqueles casos detectados para asegurar un adecuado desenvolvemento

do 3º trimestre do curso 2019-2020, extremando o apoio aos estudantes e ás súas

familias,  para  facer  posible  o  desenvolvemento  de  tarefas  en  condicións  que

promovan o seu benestar.

• Revisar  e  manter  actualizadas  as  respostas  educativas  (medidas  de  atención  a

diversidade) ao alumnado con necesidades especificas de apoio educativo e, se é

necesario, a súa modalidade de escolarización.

• Realizar  un seguimento do alumnado con algún tipo de diagnóstico,  avaliación

psicopedagóxica ou en proceso de valoración.

• Apoiar ó profesorado de cara ó seguimento educativo deste alumnado

• Propor  ao  alumnado  que  vai  formar  parte  dos  programas  de  mellora  da

aprendizaxe e do rendemento de cara ó vindeiro curso escolar.

• Realizar  avaliación  psicopedagóxica  do  alumnado  que  participa  no  proceso  de

admisión  no  noso  instituto  e  reservar  praza  polo  cupo  de  alumnado  con

necesidades educativas especiais ou con discapacidade.

• Realizar un seguimento do alumnado a solicitude do EOE.

2.-Avaliación e cualificación (adaptación á programación do Departamento)



Se valoraran o desenvolvemento da programación seguindo os criterios planeados na 

programación anual, tendo en conta tódolos axentes implicados no desenvolvemento das 

actuacións do propio Departamento, teranse en conta, os aspectos relativos á Orientación que 

estan determinados nas Instruccións do 27 de abril de 2020.

3.-Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre

Seguiranse os principios metodolóxicos enumerados no plan de orientación seguindo

os principios recollidos na lexislación vixente.

Porén,  dado que o  alumnado  non está  presente  no centro  educativo,  será  preciso  utilizar  os

medios tecnolóxicos proporcionados pola Consellería de educación (plataforma Webex), teléfono

particular, así como outros mecanismos de comunicación do centro educativo como o blogue de

orientación establecido na web do IES As Mariñas.

O  traballo  desenvolverase  de  xeito  colaborativo  con  todo  o  profesorado,  especialmente  en

estreita colaboración co equipo directivo e cos titores do centro, así como con tódolos membros

do Departamento de orientación.

Algunhas  das  actividades  mais  salientables  a  implementar  neste  trimestre  son  as

seguintes:

• Revisar  co profesor de PT os apoios  cos cambios correspondentes referidos  á

teleformación  co  alumnado  con  adaptacións  curriculares  e/ou  dificultades  de

aprendizaxe. 

• Realizar un seguimento sobre os casos detectados de alumnado desconectado ou

en risco de desvinvculación  do teletraballo e impulsar accións para recuperar o



vínculo.

•  Asesoramento  e  apoio  aos  titores  no  desenvolvemento  da  acción  titorial  e

orientadora. 

•  Participar e asesorar nas sesións de avaliación. 

•  Dar información detallada aos alumnos/as de Bacharelato para prepararse para as

probas de acceso á universidade. 

• Dar información ao alumnado de Bacharelato e de 4º de ESO en canto ás saídas

académicas e profesionais que se lles presentan.

• Orientación aos ciclos formativos, formación profesional básica e adultos sobre  as

opcións  que se  lle  abren nun futuro inmediato  así  como para  resolver as  súas

posibles dúbidas. 

•  Avaliar o plan de orientación aplicado no IES contando coas aportacións críticas

dos propios implicados. 

• Atención de pais/nais, alumnos/as e profesores/as. 

•  Propostas  provisionais  de cara o curso próximo en relación cos programas  de

mellora da aprendizaxe e do rendemento e formación profesional básica. 

•  Realizar a memoria final de actividades do D.O.

4.-Información e publicidade

Tendo en conta que o traballo de orientación se realizará principalmente a través dos 

titores, será, principalmente a través da titoría e dos datos que figuran no XADE (teléfono e correo 



electrónico) o procedemento que utilizaremos para poñernos en contacto co alumnado do centro.

Ademais para acercar ao alumnado, familias e resto da comunidade educativa toda a 

información que poida ser do seu interese, este departamento creou un blogue que se irá 

actualizando con toda a información que se considere relevante.


