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 1.- INTRODUCCIÓN  

1.1.- MARCO TEÓRICO 

A importancia da orientación educativa xorde directamente das propias 

características do sistema educativo e das condicións do mundo laboral. Por unha 

parte, hai unha serie de factores que se derivan do propio sistema educativo que 

fan necesaria a orientación, entre estes cabe sinalar os seguintes: 

A ampliación do período de escolarización, no que hai que atender a un 

amplo e heteroxéneo alumnado con diferentes intereses, motivacións e 

aptitudes, fai necesario o deseño e implementación de medidas de atención 

a esa diversidade. 

Relacionado con esto, o recoñecemento do dereito do alumnado con 

necesidades educativas especiais, a ser atendidos nos contornos máis 

normalizados, seguindo os principios de integración escolar propugnados 

no artigo 49 da Constitución, na LISMI e nas leis que se desenvolven, 

afondan, tamén, na necesidade da orientación no sistema educativo. 

Por último, a maior complexidade das opción formativas que se ofertan ao 

alumnado, concretadas no espazo de opcionalidade, itinerarios e 

modalidades de Bacharelato, a estructuración da formación profesional en 

familias profesionais e ciclos formativos e tamén a crecente oferta de 

titulación universitarias, moitas delas novedosas, son outro motivo da 

necesidade da orientación vocacional.  

Ademais das necesidades orientadoras ligadas ao sistema educativo, a estructura 

socio-productiva, caracterizada polos cambios tecnolóxicos rápidos que levan 

aparellados transformacións de profesións, así como a aparición e desaparición 

doutras, xunto á inestabilidade e precariedade laboral que caracteriza o mercado 
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laboral, dificultan notablemente a toma de decisións vocacionais do alumnado. 

Esto esixe unha intervención orientadora sistemática dende a escola de cara a 

desenvolver a madurez vocacional do alumnado. 

Seguindo a Bisquerra entendemos a orientación como “o proceso de axuda 

continuo e sistemático, dirixido a todas as persoas, en todos os aspectos, poñendo 

un énfase especial na prevención e no desenvolvemento coa implicación de 

diferentes axentes educativos (profesorado titor, orientadoras, profesorado) 

No marco da Reforma, considerase a orientación como algo inherente á propia 

educación que trata de contribuír á formación integral do alumnado, á implicación 

e ao seguimento das familias e do resto dos axentes da comunidade educativa. A 

súa tarefa consiste en promover e facilitar o desenvolvemento persoal, educativo e 

profesional do alumnado a través da axuda técnica e do asesoramento 

necesarios.  

A orientación e a acción titorial convérsense nun dos factores determinantes da 

calidade e mellora do ensino, reflectido nos artigos 55 e 60 da LOXSE. Así 

aparece na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación, artigo 1 da LOE, “a 

orientación educativa e profesional dos estudantes, como medio necesario para o 

logro dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en 

coñecementos, destrezas e valores”.  

Os distintos documentos lexislativos sinalan que a función orientadora e titorial 

constitúen os servizos que o sistema educativo oferta co obxectivo de optimizar o 

ensino. A orientación enténdese como un continuo ao longo de todo o proceso 

educativo do alumnado dende o comezo da súa escolarización, un continuo que 

inclúe a toda a poboación escolar á marxe do tipo e grao de diversidade que 

presente. Dita orientación será unha tarefa educativa máis que debe estar 

plenamente integrada no deseño curricular seguido polo centro, dita tarefa 

cooperativa será competencia de todo o profesorado en especial do profesorado 

titor e do propio Departamento de Orientación. Deste xeito orientar será educar 
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para a vida (que as aprendizaxes do alumnado sexan funcionais) e educar na 

capacidade de tomar decisións.  

Os principios de prevención, desenvolvemento, e intervención social, sobre os 

que se fundamentan o concepto e as funcións da orientación, son coherentes cos 

de comprensividade e diversidade que preconiza a LOXSE e fan referencia a unha 

tarefa: xeralizada, continuada, preventiva, integrada na función docente, 

potenciadora da intervención social e respectuosa coa orixinalidade do alumnado. 

A nivel legal a orientación educativa e profesional na ensinanza secundaria queda 

vertebrada e desenvólvese nos tres niveis que estructuran a organización escolar:  

Na aula, acción titorial 

No centro, departamento de orientación. 

Servizos externos, equipos de orientación específicos.  

Todo isto baixo unha formulación sistémica de intervención, é dicir, orientación 

como proceso e responsabilidade compartida por todo o equipo docente, 

coordinada pola orientadora e máis polos servizos externos de apoio.  

O feito de que a orientación se considere como un proceso continuo e global que 

inclúe a toda a poboación escolar e cuia finalidade última é a formación integral do 

alumnado en todas as súas dimensións, esixe que aquela sexa unha tarefa 

compartida por toda a comunidade educativa, asesorados polos Departamentos 

de Orientación, e implica a superación de modelos de actuación de carácter 

clínico.  

Na actualidade todo apunta a que o Modelo de Intervención por Programas é o 

máis adecuado de cara a ofertar unha orientación que supere a intervención 

reactiva na dirección de artellar intervencións dirixidas ao conxunto da 

comunidade educativa.  
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Nas actividades orientadoras que realice o Departamento de Orientación 

combinarase a intervención baseada en Programas, coas necesarias 

intervencións individualizadas de asesoramento e consulta aos diferentes 

membros da comunidade educativa. Cando sexa necesario, a orientadora 

participará directamente na implementación dos programas deseñados. 

1.2.- MARCO LEXISLATIVO 

Ao longo do presente curso académico 2020-2021 dada a situación actual na que 

nos atopamos teremos que seguir como principais documentos lexislativos as 

Instruccións e circulares  que publica a Consellería de Educación para as distintas 

etapas educativas que temos no IES Campo de San Alberto. 

- Instruccións 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 ensianzas de edcuación infantil, da educación primaria, da 

educación  secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

- Circular 4/2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e 

o funcionamento dos Centros EPA e dos IES que imparten ensinanzas 

básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e 

a distancia no curso 2020-2021. 

- Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección Xeral de Educación , 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se dictan 

instruccións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 

profesional do sistema educativo no curso 2020-2021. 
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As actuacións que se leven a cabo dende o Departamento de Orientación partirán 

ademais no sinalado nas disposicións seguintes. 

 Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 4-V-2006) 

Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema 

Educativo (BOE 4-X-1990) 

Real Decreto 806/2006, de 30 de xuño, polo que se establece o calendario 

de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola 

Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 14-VII-2006) 

 Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento 

orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (DOG 9-VIII-1996), artigos 

do 53º ao 60º 

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

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio de educación. (DOG 21-XII-2011) 

 

 Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo 

establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 
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 Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27-IV-

1998) 

Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e o 

funcionamento da Orientación Educativa e Profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulado polo Decreto 120/1998 (DOG 31-VII-1998) 

Circular nº 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instruccións para 

coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e pofesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 xuño, polo que se regulas as condicións para 

a obtención dos títulos de Graduado en ESO e Bacharelato. (BOE 3 xuño 

2017). 

 

 Resolución 9 xuño da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación 

Educativa pola que se ditan instruccións para a adopción das medidas 

necesarias para a aplicación do disposto no RD 562/2017, de 2 de xuño, 

polo que se regulan as condicións de obtención de Graduado na ESO.  

 

Outras disposicións relevantes para o traballo a desenvolver polo 

departamento en cuestión, como por exemplo: 

1.    Orde do 6 de outubro de 1996, pola que se regulan as adaptacións 

do currículo nas ensinanzas de réxime xeral (DOG 7-XI-1995) 

2.   Orde do 27 de decembro de 2002 polo 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 30-I-2003). 
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Orde do 31 de outubro de 1997 pola que se regula a avaliación psicopedagógica 

dos alumnos con necesidades educativas especiais que cursan a s ensinanzas de 

réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do 

dictame de escolarización (DOG 19-XII-1996) 

 

2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO. 

 

2.2.- ANÁLISE DO CONTEXTO 

 

A avaliación de necesidades constitúe o punto de partida da intervención 

orientadora nun modelo de Intervención por programas. Trátase de analizar o 

contexto educativo concreto para determinar as posibles necesidades de 

orientación e despois priorizalas.  

Para realizar o noso plan de actuación debemos partir dunha análise da PXA, 

PEC, PCC, NOF, Protocolo COVID, Memoria Anual do Departamento de 

Orientación, tendo en conta as características dos diferentes membros que 

compoñen a comunidade educativa, entorno socio-económico e cultural, Centro, 

alumnado, familias. 

O IES Campo de San Alberto é un centro público do que é titular a Consellería de 

Educción, ubícase no Concello de Noia,  o municipio comprende as seguintes 

parroquias: Santa María de Argalo, Santa Cristina de Barro, San Pedro de Boa, 

Santa Mariña do Obre e Santa María de Roo. 

En canto á estrutura socio-económica de Noia, débese destacar que se trata 

dunha comarca de eminente carácter urbano, na que as actividades agropecuarias 

de subsistencia tenden a desaparecer fronte a un sector industrial, pesqueiro e, 

sobre todo terciario, en crecemento. O motor económico da vila noiesa está 

centrado en dous sectores: o sector servizos e o sector primario. No sector 

servizos destaca o comercio, xa que Noia é un pobo de tradición comercial: 

antigamente a Noia se a coñecía pola calidade das súas peles e os seus zapatos. 
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No sector primario a actividade económica por excelencia é o marisqueo, do cal 

viven numerosas familias. A actividade pesqueira da comarca localízase 

fundamentalmente nos portos de Noia, O Freixo, Portosín e Porto do Son, nos que 

ten a súa base unha importante flota artesanal e de litoral dedicada ao marisqueo 

e á pesca. En Noia, esta actividade concéntrase no porto de Testal, situado xunto 

á praia do mesmo nome, onde se encontran varios bancos marisqueiros. Os 

principais bivalvos que se capturan na ría son o berberecho e a ameixa, tanto a 

fina coma a babosa.  

É o sector terciario o que maior porcentaxe de poboación ocupa, próximo xa ao 

50%. A oferta de servizos localízase fundamentalmente na vila de Noia, seguida 

das de Porto de Son e Outes. A actividade comercial, os transportes e, sobre todo, 

as relacionadas co sector turístico son as que teñen unha maior importancia na 

economía da comarca, especialmente durante os meses de verán nos que se 

incrementa notablemente a súa poboación. 

A pesar da crecente importancia que o turismo está a ter nos últimos anos, este 

sector aínda non monopoliza a economía da localidade. Non obstante, existen 

diversos establecementos hoteleiros dispersos pola vila, así como numerosos 

bares e restaurantes. 

A mellora das comunicacións e da infraestrutura hoteleira; a xestión e posta en 

valor do patrimonio cultural e da continuación do camiño de Santiago ata o mar, 

seguindo en sentido inverso o percorrido de romeiros medievais; a rehabilitación 

racional do casco histórico, cunha oferta de vivendas para primeira residencia e a 

recuperación e revitalización do espazo natural da ría e o seu entorno, son os 

primeiros pasos para desenvolver unha industria da cultura e do lecer, cun tecido 

empresarial dinámico e moderno, foco de atracción para reter ás novas xeracións 

e freala tendencia migratoria. A día de hoxe estamos a recibir alumnado 

procedente de varios países, Venezuela, Senegal, Portugal, Uruguay, Marrocos, 

Perú, Brasil, México, El Salvador, e mesmo doutras Comunidades autónomas 

como Valencia e Islas Canarias.  
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O IES Campo de San Alberto é un centro de titularidade pública, dependente da 

Consellería de Educación (Xunta de Galicia). No mesmo concello contamos con 

outros centros educativos: o IES Virxe do Mar, o CEIP Felipe de Castro, o CPR 

Plurilingüe María Assumpta, o CPR Jaime Balmes e o CEIP Plurilingüe Alexandre 

Rodríguez Cadarso, situado en Santa Cristina (Barro). 

O IES Campo de San Alberto recibe ao alumnado de todos os  Centros de Noia, 

CPI Mazaricos, IES Porto do Son, IES Poeta Añón de Outes, IES nº 1 de Ribeira e 

do CPI Cernadas de Castro de Lousame. 

O IES conta cun total de profesorado 60 docentes dos cales, un mestre de 

Pedagoxía terapéutica,  unha mestra de Pedagoxía Terapéutica. 

Todos os días da semana é de 8:45 a 14:25. Ao longo da mañán hai dous recreos 

ás 10:25 ata as 10:45 e ás 12:25 ata as 12:45. O horario de tarde é de 16:20 a 

21:20. 

Existe servizo de transporte sendo empregado pola maioría do alumnado. 

O alumnado é variado en canto á idade (de 12 a 80 anos), a rendemento escolar, 

intereses, preferencias, motivacións. Pola información facilitada polo profesorado, 

revisión de informes existen varios  casos de falta de implicación familiar, sendo 

un IES onde se compensa con xuntanzas semanais coa educadora familiar do 

Concello para seguimento destes casos.  

Contamos cun total de    500 alumnas e alumnos, procedentes maioritariamente 

na ESO do CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso, tamén acollemos 

alumnado do CPI Cernadas de Castro de Lousame, e de dous Colexios 

Concertados da Vila. Na etapa de Bacharelato recibimos alumnado do IES Poeta 

Añón de Outes, do CPI de Mazaricos, CPI Cernadas de Castro, Colexio Jaime 

Balmes e Colexio Mª Asunmpta.  

 Nos últimos anos percibiuse un incremento importante de alumnado procedente 

do estranxeiro, así como de fóra da Comunidade Autonónoma, recibimos 

alumnado de México, Brasil, Rumanía, Santo Domingo, Colombia, El Salvador, 

Londres, Uruguay, Venezuela, Marrocos, Portugal, Perú, Senegal, Canarias, 

Valencia… 
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O noso alumnado na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria, nalgúns casos, 

teñen as necesidades educativas propias da idade e momento evolutivo no que se 

atopan: falta de motivación, pouca capacidade de autocontrol, desorientación, falta 

de toma de decisións, problemas de adaptación e integración familiar, escolar e 

social, noutros casos contamos cun aumento nas patoloxías como alumnado con 

diagnóstico TDAH e TEA. 

No IES Campo de San Alberto temos as seguintes ensinanzas: 

 ESO, contamos con aula específica. 

 FPB 1º,2º  

 Ciclos formativos de Grao Medio e Superior. 

 Bacharelato 

 EBI 

 ESA 

Ante esta ampla realidade, atopámonos con diversas casuísticas entre as que 

figuran que recibimos alumnado con necesidades educativas especiais, 

procedentes non só dos Centros adscritos,…), esto fai que sexamos un IES 

especial á hora de dar resposta axeitada ante tanta diversidade.  

A nova realidade do noso Centro é que pasamos no 2017-2018 de 3 alumnos/as 

procedentes do estranxeiro a 15 alumnos/as no pasado 2019-2020 e seis máis no 

curso actual. 

As admisións extraordinarias son continuas ao longo de todo o curso, realidade 

que só existe neste IES no Concello, o que dificulta unha organización e previsión 

real de necesidades.  

Destacar que temos tres alumnos con diagnóstico TEA escolarizados en 2º ESO, 

un deles con Ditame de escolarización do EOE de escolarización combinada na 

aula específica do noso IES.  
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Na FPB 2º temos escolarizados un total de alumnado de 11  dos que tres contaron 

con Adaptación Curricular, un alumno co recoñecemento de minusvalía, un 

procedentes do estranxeiro con necesidade de adquisición da competencia 

curricular, e todos con necesidades de aprendizaxe (reciben apoio do mestre de 

Pedagoxía Terapéutica para dar resposta ás súas necesidades). 

Na ESA contamos cun alumno con diagnóstico TEA e recoñecemento de 

minusvalía, un alumno con diagnóstico TEL con necesidades educativas especiais 

dende a súa escolarización na ESO. En canto á procedencia do alumnado nesta 

etapa contamos con alumnado procedente de México, Uruguay, Senegal… 

Na etapa da EBI dase resposta ao alumnado procedente de Senegal, Angola e 

Marrocos onde as demandas de matrícula van en aumento e non podemos dar 

resposta a esta realidade existente no IES e no Concello. 

 

Durante o curso 2020-2021 no IES impártense as seguintes ensinanzas: 

As etapas educativas que se imparten no Centro son as seguintes: 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

1º de ESO: unha liña. Total alumnado: 21 

2º de ESO: dúas liñas. Total alumnado: 34 

3º de ESO: dúas liñas. Total alumnado: 32 

4º de ESO: dúas  liñas : Total alumnado: 34 

 BACHARELATO 

1º Bacharelato: 4 grupos. Total alumnado: 81 

2º Bacharelato: 4 grupos. Total alumnado: 82 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

FP Básica 1º e 2º. Total alumnado: 26 

CICLOS MEDIOS: 

Total alumnado: 35 

 CICLOS SUPERIORES: 

Total alumnado: 73 

 GRUPOS ESA: 25 

 EBI: 25 

 

2.2.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DO DPTO. DE ORIENTACIÓN. 

O plan anual de actuación aquí presentado corresponde ao Departamento de 

Orientación do noso IES. 

O departamento de Orientación xa ven de funcionar en cursos anteriores, levando 

a cabo unha importante labor sobre todo en relación coa prevención, educación 

emocional, igualdade de xénero, na intervención preferentemente no caso de 

necesidades específicas de apoio educativo e nos cursos superiores con todo o 

relacionado coa orientación académica profesional e vocacional do alumnado.  

 

O Departamento de Orientación para o curso 2019/20 estará composto por: 

 Xefa do Departamento de Orientación …........................Maruxa Campos Sáez 

 Mestre Pedagoxía Terapéutica………...........…......José Manuel Carou García 

 Mestra Pedagoxía Terapéutica ……………………..…Mª Josefa Lorenzo Torea 

 Titor do ámbito socio-lingüístico:....................................Félix Sánchez Boquete 
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 Titora do ámbito científico-tecnol.:.............................Beatriz Blanco Filgueira 

 FOL………………………………………………………....Marcos Gómez Maroño 

 Mª Pilar Martínez Rodríguez  (Xefa do Departamento de Orientación do CEIP 

adscrito: CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso) 

 

A titora e o titor de ámbito serán designados polo director,  presentada a proposta 

na comisión de coordinación pedagóxica que se celebrará neste mes de outubro 

2020. 

Para realizar un Plan anual de actuación, fundamentámonos nos diferentes 

documentos do centro, así como nos datos da memoria final do pasado curso e as 

propostas e modificacións feitas para levar a cabo no curso académico 2020-2021. 

Ademais, a elaboración do Plan farase en función das actuacións prioritarias 

establecidas na Circular nº 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instruccións para coordinar 

as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 

educativa e pofesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Todas as persoas membros do departamento de orientación farán unha reunión 

con carácter trimestral co fin de coordinar as actuacións entre os distintos centros, 

ademais daqueloutras de carácter extraordinario que se consideren necesarias. 

Os membros do departamento de orientación do propio centro, farán unha reunión 

semanal.  

Con respecto á coordinación externa, o departamento co fin de asegurar a 

coordinación entre o Departamento e as diferentes institución do entorno 

(institución sanitarias, servizos sociais, CIM, servizos de emprego, empresas…) 

manteremos contactos periódicos conforme vaian xurdindo necesidades ou 

conforme vaiamos desenvolvendo as actuacións programadas. 
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Ao remate do curso académico a xefatura do departamento de orientación (previa 

convocatoria de reunión para canalizar información relevante, á vista das actas e 

dos informes), redactará unha memoria na que se recollan as modificacións 

introducidas no proceso de desenvolvemento do Plan ou programas; a valoración 

do grao de consecución de obxectivos establecidos no Plan Anual; a implicación e 

participación dos diferentes profesionais que colaboren nel; e as conclusións e 

propostas concretas de mellora. Dita memoria será entregada ao equipo directivo 

para a súa inclusión na memoria final do centro. 

 

3.- OBXECTIVOS: 

Tendo en conta todo o sinalado ao longo do punto anterior, os obxectivos xerais 

que se perseguirán dende o Departamento de Orientación deste centro durante o 

presente curso académico 2020-2021 serán os seguintes:  

 

 
Horas 

 
Luns 

 
Martes 

 
Mércores 

 
Xoves 

 
Venres 

8:45-9:35      

9:35-10:25 DO 
 

DO DO DO 
Convivencia 

 

10:25-10:45 Atencion 
Alumnado 

 Garda recreo   

10:45-11:35 DO DO DO DO DO 

11:35-12:25 Atención 
Familias 

DO DO DO DO 

12:25-12:45  Garda recreo 
 

 Atención 
Alumnado 

 

12:45-13-35 DO DO DO DO XD 

13-35-14:25 DO     

      

16:15-17:05   DO 
Adultos 
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1.      Contribuír á persoalizacion da educación favorecendo o 

desenvolvemento de todos os aspectos da persoa concreta e 

individualizada. 

2.      Prever as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando 

se produzan, axustando a resposta educativa ás necesidades particulares 

do alumnado. 

3.      Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da 

propia identidade e dun sistema de valores. 

4.      Resaltar os aspectos orientadores da educación: “orientación en e 

para a vida”, atendendo ao contexto real do alumnado e ao futuro que 

poidan proxectar para si mesmos, favorecendo a adquisición de 

aprendizaxes funcionais. 

 

Co traballo que se pretende levar a cabo arredor destes obxectivos xerais 

inténtase abarcar tres dimensións fundamentais do alumnado como son: 

 

Persoal e familiar, entendendo ao alumnado como persoa individual que 

forma parte dunha familia. 

Escolar e social, entendendo ao alumno e a alumna como persoa que 

interacciona con outros e que debe integrarse na sociedade. 

Vocacional e profesional, entendendo ao alumnado como persoa que 

deseña o seu propio proxecto de vida e se prepara para a súa inserción 

profesional. 

 

4.- PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS. 

* Definición de accións prioritarias. 

Segundo se recolle na Orde do 24 de xullo de 1998, a Consellería de Educación 

marca as liñas prioritarias de actuación dos servizos de orientación educativa e 

profesional, así como na Circular nº 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instruccións para 
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coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e pofesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Logo da valoración das necesidades, os obxectivos antes mencionados 

desenvolveranse ao longo de todo o curso por medio de diversas actuacións, das 

cales se poden sinalar a nivel xeral as seguintes:  

Primeiro trimestre: 

o  Constitución do departamento de orientación.(* acción prioritaria) 

o  Revisión da Potenciación da acción titorial, do Plano de 

Orientación Académica e Profesional e do Plan de medidas de 

atención á diversidade(*) 

o Revisión e, se procede, actualización dos informes que poidan 

presentar o alumnado con necesidades especificas de apoio 

educativo escolarizados no centro.  

o Organización e coordinación da labor a desenvolver durante o 

curso polo mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica e pola 

mestra de pedagoxía terapéutica. 

o Organización e coordinación da labor a desenvolver ao longo do 

curso pola profesorado titor dos ámbitos lingüístico-social e 

científico-técnico asignados ao departamento. 

o Coordinación, xunto coa Xefatura de Estudos, do traballo a 

desenvolver polas titoras e titores cos seus respectivos grupos de 

alumnas e alumnos. 

o Posta en contacto cos Centros adscritos ao IES e coordinación do 

traballo a desenvolver no mesmo no ámbito de orientación (*) 

o Desenvolvemento dos Planos de Acción Titorial, Atención á 

diversidade e de Orientación Académica e Profesional, 

desenvolvemento dos programas a tratar dende cada ámbito.  

 

Segundo trimestre: 
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Avaliación psicopedagógica de alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo (continuación) e, proposta das medidas curriculares 

oportunas. 

Aplicación de programas de intervención específicos en función das 

necesidades detectadas ao longo do trimestre anterior. 

Establecemento de contactos periódicos cos responsables da orientación 

nos Centros Adscritos. 

Atención ás demandas que poidan ir xurdindo por parte de calquera 

membro da comunidade educativa. 

Desenvolvemento dos Planos de Acción Titorial, Apoio ao Proceso de Ensino-

aprendizaxe e de Orientación Académica e Profesional (continuación). 

Terceiro trimestre: 

Aplicación de programas de intervención específicos (continuación). 

Desenvolvemento dos planos de Acción titorial, Apoio ao proceso de 

Ensino-aprendizaxe e de Orientación Académica e Profesional 

(continuación). 

Proposta das medidas curriculares que se consideren máis oportunas 

para o alumnado con necesidades especificas de apoio educativo 

(continuación). 

Análise e avaliación do traballo desenvolvido ao longo do curso, así como 

detección das necesidades que no ámbito da orientación será preciso 

solventar no futuro, establecendo as liñas prioritarias de traballo a seguir en 

vindeiros cursos. 

A todas estas actuacións é preciso engadir outras que, debido ao seu carácter 

xeral, non se poden concretar nun período de tempo específico. Trátase, en 

concreto, de actuacións coma as seguintes. 

oDotación do Departamento de Orientación de todos aqueles 

recursos técnicos e materiais que se consideren oportunos e 

necesarios. 
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o Participación do Departamento de Orientación na revisión e, se 

procede modificación ou elaboración dos documentos do centro. 

o Establecemento de contactos cos servizos educativos, sociais, 

culturais, … presentes no contorno en que se ubica o Centro de para 

o desenvolvemento de accións conxuntas. 

o  E asesoramento e apoio, tanto colectivo como puntual/individual, 

aos distintos grupos que constitúen a comunidade educativa. 

o  Implementación dos programas elixidos en cada ámbito  dende o 

PAT ( Plan de acción titorial), POAP,  e na Atención á diversidade. 

 

Convén sinalar que as accións aquí enumeradas constitúen, como o seu propio 

nome indica, liñas xerais de actuación que será preciso concretar ao longo do 

curso e dentro dos ámbitos de : 

 

Potenciación da Acción titorial. 

Orientación académica e profesional. 

Atención á diversidade. 

 

 

Ante un posible estado de alarma empregaremos todos os recursos posibles tanto 

personais como tecnolóxicos que nos permitan dar a mellor resposta posible ao  

noso alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 



  IES “Campo de San Alberto”. Noia                                                                      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                       

 

A continuación desenvolveranse as actuación dende cada un destes ámbitos: 

 
1. – Atención á diversidade 
 
2. – Potención da acción titorial 

 
3. – Plan de Orientación Académico-Profesional 

 

 

ÁMBITO  1º: 

 

 

 

                                                                      

                                                                                          Atención a Diversidade 

 

 

 

 

 

                                                           Apoio : profesorado, directo ao                 

                                                            alumnado, familias                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

INTRODUCCIÓN: 

         ORDINARIAS                                                      EXTRAORDINARIA 

-Adecuación da estrutura organizativa do centro.         –Adaptacións curriculares. 

-Adecuación das programacións didácticas ao              - Agrupamentos flexibles. 

contorno e ao alumnado.  

-Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo         -Apoio ao profesorado PT/AL 

en grupos heterogéneos, titoría entre iguais…              - Flexibilización da duración  do                                 

-Adaptación dos tempos e instrumentos ou pro-           período de escolarización.    

cedementos de avaliación.                                              – PMAR           - FP Básica 

-Aulas de atención educativa e convivencia e               - Grupos de adquisición de lin- 

medidas e actuacións destinadas á mellora                   guas.  

- Desdobramento de grupos.                                           – Atención educativa alumna- 

- RE e apoio do profesorado con horario.                      do , presenta dificultades de  

-Programas de enriquecento curricular.                       asistencia continuada ao centro. 

-Programas de RE nas instrumentais.                           – Grupos de adaptación da  

-Programas específicos personalizados.                        Competencia curricular.  

- Programas de habilidades sociais.  

   

 

ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 
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O noso sistema educativo propugna unha escola comprensiva; este principio 
demanda unha educación integral que recoñeza a diversidade que dé respostas 
educativas axustadas aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. Por todo esto 
o Centro debe flexibilizarse e dar cabida a diversidade en canto a intereses, 
capacidades e motivacións favorecendo unha adecuada atención e integración á 
aula e ó Centro. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Asesorar aos órganos directivos en aspectos psicopedagóxicos e colaborar 
con eles na organización e planificación de actividades educativas do 
centro. 

 Diseñar xunto ao profesorado medidas de reforzo, AC, agrupamentos 
flexibles,... 

 Colaborar co profesorado na prevención e detección de dificultades e 
problemas de aprendizaxe no alumnado. 

 Asesorar ao profesorado para a realización dunha avaluación inicial, 
continua e integradora, unificando criterios e procedementos para a 
avaliación e promoción do alumnado. 

 Asesorar ao profesorado sobre as medidas de atención a diversidade que 
se pretenden levar a cabo neste curso. 

 Proporcionar ao alumnado estratexias e procedementos que faciliten o seu 
proceso de apredizaxe. 

 Fomentar e facilitar as relacións das familias co profesorado para atopar 
solucións aos problemas educativos que afecten os seus fillos e fillas.  

 Implicar ás famililas nas actividades de apoio e reforzo dos seus fillos e 
fillas, principalmente en alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre os Centros da zona.  

 Colaborar cos servicios sociais en todos aqueles aspectos que estean 
afectando ao proceso educativo do noso alumnado. 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER RESPECTO A: 

 

Centros/ Profesorado: 

 Participación activa nas reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, 
asesorando nos aspectos psicopedagóxicos e metodolóxicos ou en calquer 
outro tema. 

 Colaborar cos Departamentos Didácticos na planificación e seguimento das 
diferentes medidas de atención a diversidade que teñamos posto en 
marcha, reforzos, flexibilización, apoios, AC,... 

 Asesorar ao profesorado sobre criterios metodolóxicos que poidan previr 
dificultades de aprendizaxe. 
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 Colaborar cos Centros da zona en cantas actividades sexa requerida  

 

Alumnado: 

 Colaborar na realización das avaliacións iniciais proporcionando 
asesoramento e apoio técnico sobre a súa realización.  

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas cando sexa oportuno. 

 Planificar xunto cos titores e as titoras, actividades de mellora das técnicas 
e estratexias de apredizaxe do alumnado. 

 Seguimento do alumnado que presente dificultades académicas para 
adoptar algunha medida de atención. 

 Renovar as adaptacións curriculares oporturnas.  

 

Familias: 

 Orientar ás familias sobre calquer aspecto ou dúbida que poida xurdir 
respecto ao proceso de E-A do seu fillo ou filla.  

 Entrevistas individuais co/a titor/a e a orientadora cando sexa necesario. 

 Proporcionárlles información sobre as diferentes opcións académicas que 
poida seguir o seu fillo/a e implicalos no proceso educativo. 

 

RECURSOS: 

A nivel xeral podemos establecer: 

 Personais: equipo docente, departamento de orientación, equipo de 
orientación específico, familias, servizos sanitarios, servicios sociais... 

 Materiais: bibliográfico, elaborado polo Departamento de Orientación. 

 

AVALIACIÓN: 

Cada actuación será obxecto de reflexión e avaliación por parte dos axentes 
implicados no seu deseño e desenvolvemento. 

Os instrumentos que utilizaremos serán cuestionarios, entrevistas, observacións 
análise de tarefas... 

Os criterios de avaliación que nos aportarán información serán entre outros:  

 Nivel de implicación da comunidade educativa 

 Satisfacción dos diferentes membros 

 Disminución das necesidades educativas 

 Detección de necesidades 

 Eficiencia, eficacia das actuación. 
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ÁMBITO 2º: 

 

 

 

 

   Conxunto de accións que se pretenden levar a cabo cun 

                grupo de alumnos e alumnas . 

 

                                                                      

                                                                ámbitos:   alumnado 

                                   profesorado 

                              familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contidos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración / participación 

 

Seguimento persoalizado 

                                                           Favorecerá  
Toma de decisións 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

POTENCIACIÓN 

DA ACCIÓN 

TITORIAL 

Orientación escolar 

Orien. vocacional 

vovocacional 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 

A titoría é un elemento esencial da función docente, xa que esta consiste na propia 
educación baixo o aspecto de personalización na súa doble vertente: individualización e 
integración. Deste xeito a titoría é parte esencial do desenvolvemento curricular e forma 
parte da función docente ( art. 60 -Loxse) 

A potenciación da acción titorial debe entenderse como un conxunto de accións que teñen 
un carácter complementario aos procesos de ensinanza e que se levan a cabo co grupo 
de alumnado. 

A acción titorial é unha función cooperativa, compartida por todo o profesoradp dun grupo 
de alumnos e alumnas, ainda que recaia o maior peso sobre un deles. 

 

OBXECTIVOS DO PAT: 

 

Para o presente curso pretendemos acadar os seguintes obxectivos : 

 

Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado: 

 Facilitar a integración no grupo clase e no centro 

 Desenvolver un nivel adecuado de autoconcepto e autoestima 

 Favorecer o desenvolvemento da madurez vocacional 

 Impulsar a participación do alumnado na vida do centro 

 Transmitir actitudes, valores propios das sociedades democráticas 

 

Optimizar o proceso de E-A : 

 

 Previr e detectar dificultades de aprendizaxe 

 Coordinar os procesos de avaliación 

 Coordinar as respostas educativas 

 Adecuar o currículo ao contexto escolar e ás necesidades educativas 

 Impulsar o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe autónomo 

 

Coordinar o equipo docente: 

 Fomentar o desenvolvemento dunha avaluación continua 

 Coordinar o axuste das programacións 

 Contribuir á formación do profesorado 

 

Orientar ás familias na súa labor educativa: 

 Na primeira xuntanza de acollida informase ás familias de como comunicarse coa 
Xefatura do Departamento de Orientación, faciítase a hora de atención ás familias 
informando que con previa cita haberá flexibilidade horaria tanto de mañán como 
de tarde coa fin de acadar e favorecer unha boa comunicación e implicación coas 
mesmas. A información sempre será en persoa respectando a lei de protección de 
datos non se facilitará información telefónica, haberá colaboración con servizos 
externos que estean a traballar co alumnado (persoal de psicoloxía, pedagoxía, 
logopedia, fisioterapia…), elaboraránse informes para seguimento (USMIX, 
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Servizos sociais…) sempre que se soliciten con suficiente antelación por cuestións 
de organización dos tempos. Non está permitida a grabación de conversas. A 
información do Departamento de orientación é confidencial.   

 Fomentar a súa participación na vida do Centro 

 Proporcionar información sobre a marcha dos seus fillos/as 

 As familias deberán informar ao IES das situacións que consideren que poden 
afectar ao normal desenvolvemento do alumnado para poder acompañar e apoiar 
ao mesmo (ordes de afastamento, custodias, falecementos…) 

 Asesorar en situación de conflicto. 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES TITORIAIS 

 

No presente curso 2020-2021 no IES Campo de San Alberto, solicitarase dende o 

Departamento de orientación o Plan Proxecta, Quérote + dirixido ao alumnado de 

3º ESO e de FPBásica 1º,2º.  

Dende a xefatura do Departamento de Orientación coordinase o Quérote +. 

Traballarase coas persoas responsables da coordinación dos programas 

solicitados, tentarase na medida do posible, desenvolver actuacións dende a 

acción titorial e de xeito transversal co profesora de área adaptando o programa 

ao programa de cada materia. Deste xeito, haberá actuacións que abranguerán a 

todo o alumnado do Centro. 

Propoñemos participar no programa de Curtas que ofrece o Concello a través 

dunha plataforma e da realización das unidades didácticas propostas.  

Traballamos nas distintas conmemoracíons como 25N, 8M...dende o 

Departamento e a través da Rede solidaria e  co Equipo de Biblioteca e de 

Dinamización Lingüística co fin de dar visibilidade a datas tan indicadas contando 

co apoio de toda a comunidade educativa.  
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PLAN DE ACTIVIDADES TITORIAIS 

Curso 2020-2021 

1º ESO: 

PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

 

 Acollida. Información sobre a etapa na que ingresan. 

 Presentación da programación da hora lectiva de titoría. 

 Cuestionario persoal.  

 Elección de delegado/a. 

 Dereitos e deberes.  

 Autoestima e autocoñecemento. 

 Programa de técnicas de estudo. 

 Sesión preavaliación. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 Sesión postavaliación. 

 Continuación do programa de técnicas e hábitos de 

estudo. 

 Plan  para a convivencia e a mellora na seguridade 

escolar. Riscos de Internet. Programa Katorce18.  

 Inclusión a través do cine, proxección e unidade didáctica 

Campeones.  

 Pre avaliaciación. 

TERCEIRO 

TRIMESTE 

 

 Sesión de postevaluación.  

 Continuación técnicas de estudo. 

 Educación afectivo emocional 

 Explicación do sistema educativo, as áreas de 2º de 

ESO. Optatividade na ESO. 
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PLAN DE ACTIVIDADES TITORIAIS 

2º ESO                                                                                             Curso 2020-2021 

                  

 

PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

 Acollida.  

 Presentación da programación da hora lectiva de titoría. 

 Cuestionario persoal.  

 Elección de delegado/a. 

 Normas de convivencia.  

 Programa de igualdade de xénero do Concello e a oficina 

do CIM. 

 Unidade didáctica da proxección da película Campeones, 

traballamos a inclusión. 

 Sesión preavaliación. 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 Sesión postavaliación. 

 Continuación do programa de técnicas de estudio. 

 Obradoiro A lei do menor. Riscos de Internet. Asociación 

Arela, programa Katorce18. 

 Programa de educación afectivo emocional.  

 Sesión preavaliación. 

TERCEIRO 

TRIMESTRE 

 

 Sesión postavaliación. 

 Programa de orientación académica e profesional 

 Aprender a decidir. Elección de optativa para 3º de ESO. 

 Avaliación da titoría. 
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PLAN DE ACTIVIDADES TITORIAIS 

Curso 2020-2021 

 

3º ESO: 

PRIMEIRO 

TRIMESTRE 

 Acollida. 

 Presentación da programación da hora lectiva de titoría. 

 Cuestionario persoal.  

 Elección de delegado/a. 

 Normas de convivencia.  

 Unidade didáctica da proxección. Traballamos a inclusión 

a través da película Campeones.  

 Programa de técnicas e hábitos de estudo: técnicas de 

concentración e memorización, preparación de exámenes, 

planificación....  

 Sesión preavaliación. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 Sesión postavaliación. 

 Programa de educación afectivo-emocional: actividades, 

charlas-obradoiro. ( Quérote +) 

 Continuación programa de técnicas de estudos. 

 Sesión preavaliación. 

 

TERCEIRO 

TRIMESTRE 

 Sesión postavaliación. 

 Obradoiro “Sexo seguro” matrona do Sergas. 

 Orientación profesional. 

 Programa de orientación académica para a elección dun 

itinerario axustado aos meus intereses e motivacións.  

 Avaliación da titoría. 
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PLAN DE ACTIVIDADES TITORIAIS 

Curso 2020-2021 

4º ESO: 

PRIMEIRO 

TRIMESTRE 

 Acollida. 

 Presentación da programación da hora lectiva de titoría. 

 Cuestionario persoal.  

 Elección de delegado/a. 

 Normas de convivencia.  

 Obradoiro do Concello Prevención da Violencia de xénero. 

 Programa de técnicas de estudo.  

 Sesión preavaliación. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 Sesión postavaliación. 

 Continuación do programa de técnicas de estudos.  

 Presentación de orientación académico profesional. 

 Programa de orientación vocacional: toma de decisións 

sobre o futuro académico e profesional  

 Sesión preavaliación. 

TERCEIRO 

TRIMESTRE 

 

 Sesión postavaliación. 

 Continuación do programa de orientación académico 

profesional. Saída e visita relacionada coa orientación 

académica e profesional. 

 Cuestionario de intereses profesionais. 

 Consello orientador.  

 Avaliación da titoría. 
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F.P. BASICA 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓNS SESIÓNS RESPONSABLES 

 

1º TRIMESTRE 

 

Coñecemento do grupo e 
do ce 

Presentación da Titoría: 

Cuestionario persoal. 
Acollida ao grupo. 
Dereitos e deberes.  

Normas de convivencia.  

Elección Delegada/do 

Obradoiro do Concello: 
Prevención da Violencia 
de Xénero. 

3 sesións 
Titora en 
colaboración co 
DO 

1º TRIMESTRE 

Avaliacións: 
preavaliación, reflexión 

e postavaliación 

2 sesión 
Titora en 
colaboración co 
DO 

2º TRIMESTRE Obradoiro de sexulidade 1 sesións Matrona Sergas 

2º TRIMESTRE 

Avaliacións: 
preavaliación, reflexión 

e postavaliación 

1 sesión 
Titora en 
colaboración co 
DO 

3º TRIMESTRE 
Programa de habilidades 
socias para o emprego 3 sesións 

Titora en 
colaboración co 
DO 

3º TRIMESTRE 
Saídas profesionais e 
académicas 3sesións Orientadora 

3º TRIMESTRE 
Avaliacións: preavaliación, 
reflexión e postavaliación. 1 sesión 

Titora en 
colaboración co 
DO 
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Actuacións específicas para BACHARELATO. Actividades dentro do Plan de 

Acción Titorial: 

 

BACHARELATO: Posto que a lexislación non contempla unha hora semanal para 

realizar a acción titorial, ao igual que no curso pasado, cando se sinta a 

necesidade vaise convocar ao alumnado a sesións de titoría e orientación 

contando co apoio da XE e do Director do IES, a través da plataforma WEBEX. 

 

 Ao comezo do curso, tanto en 1º coma 2º, o profesorado-titor/a facilitarán 

un coñecemento axeitado sobre os aspectos do réxime académico do 

Bacharelato: avaliación, cualificación, posibilidades de permanencia, 

obxectivos do proxecto curricular.  

 No mes de outubro, ante a imposibilidade de xuntanza do alumnado coas 

familias de xeito presencial, faise a proposta de presentarnos vía WEBEX o 

profesorado titor co grupo de alumnado e as súas familias para poder 

trasmitir a benvida, en moitos casos ao IES e explicar o funcionamento do 

Centro.  

 No segundo trimestre o Departamento de Orientación desenvolverá sesións 

informativas que facilitarán ao alumnado un coñecemento axeitado de: 

 Os itinerarios formativos do bacharelato e as opcións no segundo 
curso 

- A ABAU: estrutura, cualificación e vinculación cos estudos universitarios 

- O sistema universitario: organización dos estudos, duración e titulación. 

 O acceso e admisión nos CFGS e a súa conexión cos estudos 

universitarios. 



  IES “Campo de San Alberto”. Noia                                                                      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                       

- Características e contido dos Ciclos Formativos de interese. 

- A oferta das distintas modalidades de estudos nas tres universidades 
galegas. 

-Oferta de todas as Universidades do Estado Español. 

- As posibilidades de acceso ao mundo laboral. 

 As opcións para o alumnado con poucas posibilidades de superar o 

primeiro curso: posibilidades de permanencia na etapa, condicións para 

cambio de modalidade, cambio na modalidade de estudos... 

 Para que o alumnado poida coñecer as características e o contido dos 

estudos superiores do seu interese poderán, en calquera momento do 

curso, consultar distintos materiais do fondo documental do Departamento 

de Orientación. 

 Charlas informativas sobre a USC dentro do programa  A Ponte entre o 

Ensino Medio e a Universidade.  

 O alumnado con poucas posibilidades de promocionar ao curso seguinte 

serán obxecto dun seguimento máis cercano e proporcionaráselles unha 

información máis personalizada sobre as distintas alternativas que se 

presentan ao finalizar o curso. 

 No 3º trimestre charla impartida polo presidente da CIUG sobre as ABAU, 

dirixida a alumnado de 2º Bacharelato e incorporaremos a modalidade de 

familias.  

 Mesa redonda (WEBEX) con ex alumnado do IES que está a cursar 

estudios superiores, para trasmitirlle as súas experiencias tanto en ABAU 

como na Universidade ou nos estudios superiores que escolleron. 

 Charla informativa da responsable da Casa da Xuventude co fin de informar 

a cerca dos servizos, bolsas, carnet estudantes, residencias de 

Xuventude... 
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ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS CO ALUMNADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL QUE CURSA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES: 

 

 Asesoramento e información individualizada sobre aspectos relacionados 

coa inserción laboral, bolsas e axudas, programas de emprendemento, ... 

 Asesoramento individualizado sobre a elección de itinerarios formativos 

para quen desexe proseguir estudos académicos. 

 Charla informativa sobre o Acceso á Universidade dende os Ciclos 

Superiores, impartida polo presidente da CIUG. 

 Colaboración co profesor de FOL para orientación académico profesional do 

alumnado de ciclos formativos tanto medios como superiores.  



  IES “Campo de San Alberto”. Noia                                                                      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                       

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

Na medida que evolucione a situación sanitaria e si se chegan a celebran 

actividades como en cursos anteriores asistiremos ás seguintes visitas, ben de 

xeito presencial ou telemático.  

 VISITA A CIFP de Santiago de Compostela e a Escola de Arte Mestre 

Mateo, onde se impartan diferentes Familias Profesionais de 

Formación Profesional: Data aproximada: a comezos do 3º Trimestre do 

curso. 

 Asistir á Xornada de portas abertas do CIFP Politécnico de Santiago de 

Compostela 

 Asistir a FPInnova si a Consellería o organiza. 

Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre as diferentes Familias 

Profesionais e os Ciclos Formativos que se ofertan. Destinatarios: alumnado de 

Bacharelato. Saída fora do centro. 

 

 OBRADOIROS SOBRE DIVERSAS TEMÁTICAS: Data aproximada: 1º, 2º 

e 3º Trimestre. 

Destinatarios: 

Alumnado de ESO Obxectivos: Promover o desenvolvemento integral do 

alumnado. Organizado polo DO en colaboracion cos Servizos Sociais do concello 

de Noia. 

 

NOTA: É probable que se organicen outras actividades en función das 

necesidades puntuais, sempre que a situación sanitaria o permita.  
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ACTIVIDADES: 

 

 

Alumnado: 
 

 Revisión e análise dos expedientes académicos 
 Entrevistas 
 Paso de probas, cuestionarios, test 
 Charlas 
 Visitas  
 Visionado de videos 
 Investigacións de grupos 

 
Profesorado: 
 

 Reunións individuais e colectivas 
 Elaboración de Adaptación Curriculares 
 Especificar os apoios, tempos, recursos necesarios 
 Entrega de información e material  
 Consensuar as diferentes actividades 

 
Familias: 
 

 Reunións colectivas e individuais 
 Planificar actividades dirixidas ás familias 
 Entrevistas 
 Intercambio de información 
 Recoller e analizar suxerencias 
 Informar  sobre aspectos relacionados coa orientación vocacional 
 Solicitar  a colaboración en determinadas actividades 

 
METODOLOXÍA: 

 
 

A nivel  orientativo recoméndase que o profesorado titor parta dun respecto 
pola personalidade de cada alumno e alumna, da súa individualidade e das 
necesidades específicas que presente. 

Debe ter en conta as ideas previas do alumnado, as súas preferencias. 
Favorecerá actitudes positivas, solidarias, cooperativas a través de actividades 
participativas, interactivas e constructivas. 
 
 

RECURSOS: 
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A  nivel xeral podemos sinalar:  
 
 Guión para as reunións do profesorado co profesorado titor e coas 

familias.  
 Guión para as entrevistas titoriais 
 Ficha resumo do historial do alumnado 
 Videos 
 Documentos 
 Prensa 
 Trípticos de diferentes estudos, universidades, centros 
 Cuestionarios, test, probas sociométricas 
 Material bibliográfico segundo o tema a traballar 

 
 

AVALIACIÓN DO PAT: 
 

A avaliación do PAT farase en base a uns criterios, instrumentos e 
niveis de participación. 

Os criterios para avaliar as titorias poderían ser entre outros os 
seguintes: 

- Nivel de planificación 

- Organización  

- Interese e motivación suscitado 

- Rendemento 

- Adecuación das actividades, materiales... 
 

Avaliaremos  inicialmente para partir da necesidades detectadas e 
das directrices  da CCP e do PAT anterior. Cada actividade será avaliada ó 
rematar polo alumnado, profesorado titor e polo Departamento de 
Orientación nas reunións semanais- av.continua. O propio plan será 
avaliado ao final para recoller os logros e dificultades atopadas. 

 
Os instrumentos que se empregarán  serán entre outros: 

 

- Observacións 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Análise de tarefas 

- Intercambio de información 
 

O PAT será avaliado por todos os  participantes no seu diseño e 
desenvolvemento, é decir, alumnado,  titoras e titor, Dpto orientación, profesorado, 
xefatura de estudos, CCP, Claustro, familias.  
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ÁMBITO 3: 

 

 

 

 

 Elabora Depart. de Orientación 

 

 

                                                                                  FUNCIÓN: favorecer o proceso de  

Toma de Decisións Ac.-Pr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ACTUACIÓNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Concretado para cada ciclo, curso, etapa. 

 

 

 

 

 

Especial atención a igualdade entre os sexos 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS                       Consello Orientador 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA E 

PROFESIONAL  

 
 AUTOCOÑECEMENTO 

 

 INFORMACIÓN 

SOBRE A 

ORGANIZACÍON DO 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

 INFORMACIÓN DO 

SISTEMA 

PRODUCTIVO- 

LABORAL  

 

 TOMA DE DECISIÓNS 
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INTRODUCCIÓN: 

 
A orientación Académico-Profesional entendémola coma un proceso de axuda que 
ten a finalidade de favorecer o desenvolvemento da capacidade de 
autocoñecemento, toma de decisións e búsqueda activa e crítica de información 
de tipo académico profesional de tal modo que o alumnado poida efectuar un 
proceso persoalizado, activo e crítico de elección académica e de inserción 
laboral. 

Con todo este proceso estaremos favorecendo e contribuindo ao: 
 

- Desenvolvemento integral do alumnado e a igualdade de 
oportunidades. 

 

- A disminuir a complexidade do sistema educativo e do 
mundo     profesional. 

 

- A autorrealización tanto a nivel persoal como a nivel social. 
 
 

OBXECTIVOS: 
 
 Coordinar a Orientación Académico-Profesional do alumnado ao longo da súa 

permanencia no centro, especialmente nos cambios de ciclo ou curso e ante a 
elección de diferentes opcións académicas, formativas e profesionais. 

 Proporcionar ao alumnado estratexias, información e recursos necesarios que 
lle proporcionen un coñecemento mais obxectivo de sí mesmo. 

 Proporcionar ao alumnado información sobre a estructura do sistema educativo 
e as opcións e itinerarios tanto académicos como profesionais que lles ofrecen 
ao término de cada curso ou etapa. 

 Facilitar ao alumnado aproximación ao mundo do traballo, proporcionándolle 
información sobre o entorno socio-laboral e axudándolle na adquisición de 
habilidades e estratéxias de búsqueda de emprego. 

 Desenvolver no alumnado a capacidade crítica a través da aprendizaxe de  
hábitos de análise e reflexión que lle permitan unha toma de decisións 
autónomas, maduras e responsables. 

 Orientar ao alumnado a elección de alternativas, facendo que analice as 
ventaxas e inconvenientes das diferentes opcións educativas e profesionais, 
examinando as que mellor se axusten ás súas posibilidades e preferencias. 

 Asesorar e colaborar coas familias para implicalas e facelas partícipes deste 
proceso de orientación académico- profesional. 

 Evitar actitudes sexistas en canto á elección de campos profesionais. 
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ACTUACIÓNS: 

A nivel xeral: 
 

 Coordinación e apoio ao alumnado, ás  familia, e ao profesorado 

 Proporcionar o material, formación e información necesaria aos 
diferentes membros da comunidade educativa. 

 
Alumnado:  
 

 Actuacións dirixidas a que o alumnado se coñeza e valoren dunha forma 
axustada ás súas capacidades, motivacións e intereses. A través de 
actividades de autocoñecemento, desenvolveránse fundamentalmente 
no 1º ciclo da ESO e nos primeiros trimestres de 3º,4º da ESO. 

 Actuacións destinadas a facilitar información suficiente ao conxunto do 
alumnado sobre as diferentes opcións educativas e laborais 
relacionadas con cada etapa educativa e de maneira especial sobre 
aquelas que ofrezan o seu entorno. Estas actuacións as levaremos a 
cabo a través dun Programa de Orientación Académico-Profesional. 
Desenvolveranse durante o segundo e terceiro trimestre de 2º, 3º,4º da 
ESO. 

 Xornada de acollida ao alumnado de 6º EP que visita o IES. 

 Actuacións dirixidas ao alumnado para que sea capaz de tomar as súas 
propias decisións. A desenvolver en 2º,3º,4º ESO. 

 Actuacións dirixidas á superación de hábitos sociales discriminatorios 
por razón de sexo que condicionan o acceso a diferentes estudos e 
profesións. 

 
Profesorado: 
 

 Proporcionar material e apoio necesario para desenvolver as diferentes 
actuacións. 

 Asesorar sobre diferentes actividades que se poden levar a cabo. 

 Favorecer a incorporación nas diferentes áreas/ materias/ actividades 
que se relacionen co currículo correspondente. 

 Colaborar na elaboración do Consello Orientador. 
 

Familias: 
 

 Proporcionar información tanto académica como profesional respecto ao 
seu fillo/a, sobre todo en alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo. 

 Implicalas en actividades que se desenvolvan respecto á Madurez 
Vocacional das súas fillas e fillos. 
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 Asesorar ás familias sobre as posibilidades que pode seguir/escoller o 
seu fillo/a. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS: 

 
 
 Coñecemento de sí mesmo:  

 Capacidades 
 Intereses 
 Preferencias 
 Actidudes 
 Aspiracións 
 Valores 
 Situación familiar 
 Expectativas 
 Motivacións 
 … 
 

 Información sobre a estructura do sistema educativo: 
 Estructura 
 Optativas 
 Oferta educativa: reglada, non reglada 
 Ciclos Formativos 
 Itinerarios educativos do Bacharelato 
 Bolsas e axudas ao estudo 
 Outros centros de estudos 
 Requisitos de acceso 
 Probas de acceso 
 … 
 

 Estructura do mundo socio-laboral: 
 Sectores productivos 
 Perfís profesionais 
 Campos profesionais 
 Relacións laborais 
 Entorno socio-económico próximo 
 Perspectivas de ocupación 
 … 
 

 Proceso de inserción á  vida activa: 
 Itinerario de inserción 
 Habilidades sociais 
 Método de búsqueda de emprego 
 Entrevistas de selección  
 Organismos relacionados coa inserción 

laboral 
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 Cartas de presentación, currículo vitae… 
 

 Toma de decisións (mediante a resolución de problemas) : 
 Definir o problema 
 Buscar alternativas 
 Analizar as alternativas 
 Escoller unha alternativa 
 Poñer en práctica dita alternativa 
 Revisar o proceso 

 
 

ACTIVIDADES: 
 
A nivel xeral podemos sinalar: 
 
 Cuestionarios de exploración inicial, recollida de datos e comentario 

grupal 
 Estudo da traxectoria escolar persoal 
 Estudo de casos 
 Entrevistas individuais e coa familia 
 Elaborar organigrama do sistema educativo coas posibles saídas ao 

término de cada curso/etapa 
 Elaboración dun folleto informativo coa oferta educativa do noso centro.  
 Visitas a outros centros con diferente oferta educativa 
 Estudo do mercado laboral local, provincial 
 Recollida, análise e comentario de noticias de prensa relacionadas coa 

actividade económica 
 Clasificación de profesións en campos profesionais 
 Identificar actitudes sexistas no mundo laboral 
 Visitas a empresas 
 Entrevistas, coloquio de profesionais, empresarios 
 Videos 
 Algún xogo de roles, de simulación 
 Elaboración de cartas de presentación, curriculo vitae... 
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5.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN. 

No desenvolvemento das liñas de actuación antes expostas (así coma na 

concreción das mesmas por medio de diferentes actividades), o Departamento de 

Orientación e os demais axentes implicados recorrerán, segundo demande o caso, 

a estratexias diversas de intervención como poden ser: 

Emprego de: cuestionarios, técnicas grupais, entrevistas, observación, revisión de 

documentación, guías informativas… 

Aplicación e seguimento de programas diversos, tanto de elaboración propia coma 

xa publicados 

 Realización de reunións informativas co alumnado, xa sexa de forma 

colectiva ou individual. 

 Establecemento de contactos e coordinación con outros servizos externos 

ao centro: outros DO, servizo galego de colocación, puntos de información 

xuvenil, centros universitarios de orientación… 

 Realización de charlas e conferencias, así coma posibles visitas a outros 

centros de ensino. 

Todas estas estratexias deberán partir da base constituída polos postulados 

presentados dende: 

 O enfoque contructivista das aprendizaxes escolares e da intervención 

pedagóxica 

 E dende o enfoque sistémico da intervención psicopedagógica. 

Así mesmo, para o desenvolvemento de todas as estratexias mencionadas, faise 

necesario contar con diversidade de recursos técnicos e materiais, os cales se irán 

adquirindo segundo as necesidades que vaian xurdindo ao longo de todo o curso.  

Dende o departamento de orientación, nas accións emprendidas, procurarase 

unha metodoloxía activa e participativa, que implique tanto á comunidade 

educativa como aos servizos do entorno no que se sitúa, con accións globais que 

repercutan en todo proceso educativo.  
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Na intervención, as tarefas para cada actividade serán distribuídas segundo os 

sectores e persoas implicadas, procurando responsabilizar a cada cal da súa labor 

na tarefa para unha mellor consecución dos obxectivos, a este efecto procurarase 

a corresponsabilidade, da cooperación, a coordinación e o traballo en grupo de 

toda a comunidade educativa. 

Os recursos empregados serán aqueles dos que dispoña o Centro, tanto 

materiais como persoais e espaciais, podendo acudir a axentes externos cando 

así o requira a actuación demandada ou programada, procurando sempre un 

rendemento óptimo e o mellor aproveitamento dos recursos existentes. Exemplo 

destes recursos serán os persoais (profesorado, titores e titoras, orientadora, 

EOE, axentes externos…), do contexto (servizo galego de colocación, empresas, 

concello, familias, axentes de desenvolvemento local,….) e materiais 

(cuestionarios, inventarios, tests, ordenadores…)  

Para o desenvolvemento de todas as actividades e poder acadar os obxectivos 

propostos neste plan empregaremos ademáis da Aula virtual, a plataforma 

WEBEX, e as redes sociais do Departamento de orientación Twitter e Instagram 

(@orientacasa) sendo esta último moi empregada polo alumno o que supón que 

teñamos unha canle de comunicación moi fluída que permite dar resposta ás 

necesidades do noso alumnado de xeito case inmediato. A conta de Instagram 

figura como conta oficial do Departamento de orientación do IES Campo de San 

Alberto, está pechada, so pode acceder persoas da comunidade educativa, non 

está permitido empregar imaxes sen autorización.  

Respecto á temporalización, dicir que a programación do tempo especificarase 

para cada actividade, no desenvolvemento dos ámbitos de actuación, sen 

descoidar aquelas demandas de actuacións que poidan xurdir ao longo do curso e 

poderanse ter en consideración á hora de incluílas nos ámbitos correspondentes. 

 

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN 

O proceso de avaliación ten un carácter continuo e comprende tres funcións 

básicas referidas a unha fase concreta ou momento determinado do proceso 

avaliativo: 
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1.- Avaliación inicial: permite coñecer a realidade educativa e as necesidades do 

contexto do que se deriva a intervención antes de desenvolver un plan ou 

programa específico. 

2.- Avaliación formativa ou procesual: proporciona información durante o 

desenvolvemento do proceso para efectuar os cambios e axustes necesarios. 

3.- Avaliación sumativa ou final: determina o alcance ou aplicabilidade dun plan ou 

programas e as posibles modificacións para conseguir unha mellora. 

Como criterios de avaliación do plan pódense considerar: 

a) Eficacia (relación entre obxectivos propostos e os acadados) e Eficiencia 

(xestión de medios aplicados para conquerir os obxectivos) 

b) Comprensividade e Pertinencia (adecuación do plan ás necesidades) 

c) Satisfactoriedade e Suficiencia (relación entre os obxectivos desexados e as 

necesidades existentes) 

d) Coherencia e Obxectividade (adecuación e grao de consistencias das 

propostas)  

e) Aplicabilidade e Funcionalidade e Utilidade ( capacidade de solución e grao de 

aplicación). 

f) Relevancia (grao de importancia para cubrir necesidades) 

g) Progreso (relación entre prestacións efectivas e as previstas) 

h) Actualización (grao de adecuación a situacións reais). 

Para realizar a avaliación e seguimento do plan teranse en conta os datos 

aportados polos diferentes cuestionarios de avaliación e autoavaliación, as 

observacións, propostas e conclusións dos diferentes membros da comunidade 

educativa e de todas as persoas implicadas na acción orientadora, en función dos 

resultados acadados e das posibilidades de continuidade e propostas de mellora 

na calidade do proceso orientador.  

Noia, 23 outubro 2020 

  

Asdo.: Maruxa Campos Sáez. 

Xefa do Departamento de Orientación.  


