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1.-   INTRODUCIÓN

A  ORIENTACIÓN  NO  ACTUAL  SISTEMA  EDUCATIVO.  MARCO
LEGAL

Son frecuentes as referencias legais que se encontran en relación ca
necesidade  e  o  dereito  que  teñen  os  alumnos  a  recibir  unha
adecuada orientación académica e profesional.

A LOE ( Lei Orgánica, de 3 de maio, de Educación), no seu Título
preliminar  contempla  entre  os  principios  nos  que  se  inspira  o
sistema educativo español  “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” ( Art.1.f).  tamén no Art.2.2 de
dito título contempla “ a orientación educativa e profesional como
un dos factores que favorecen a calidade da ensinanza e a que os
poderes públicos deberán prestar una atención prioritaria”.  No Art.
2.3  queda  recollido  que  “  na  ESO  deberase  prestar  especial
atención á orientación educativa e profesional  do alumnado”.  No
Art.  26.4.,  se  responsabiliza  as  administración  educativas  de
“promover as  medidas necesarias  para que a titoría  persoal  dos
alumnos e a orientación educativa,psicopedagóxica e profesional,
constitúan  un  elemento  fundamental  na  ordenación  desta  etapa
( educación secundaria obrigatoria).

Cas modificacións introducidas ca LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, de 9
de decembro, para a mellora da calidade educativa) se establece: 
- Artigo 28 “Avaliación e Promoción”,   “  o final de cada un dos cursos da
ESO entregarase aso pais, nais ou titores legais de cada alumno un
consello orientador, que incluirá un informe sobre o grao de logro
dos obxectivos e de adquisición das competencias correspondentes,
así  como unha proposta a pais,  titores legais,  ou no seu caso o
alumno/a do itinerario máis adecuado a seguir, que poderá incluír a
incorporación  a  un  Programa  de  Mellora  do  Aprendizaxe  e  o



rendemento,  ou  a  un Ciclo  de  Formación  Profesional  Básica.(art.
28.7)
 Correspóndelle aos titores a elaboración ao final de cada curso
do Consello Orientador ,
coa  información  recollida  na  sesión  de  avaliación  final  e  co
asesoramento do Departamento de Orientación.

No título III  sobre o profesorado se sinala entre as súas funcións
(Art.91.c)  a titoría dos alumnos, a dirección e orientación do seu
aprendizaxe,  en  colaboración  das  familias”e  “  a  orientación
educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración,
no  seu  caso,  cos  servizos  o  departamentos  especializados”.
( Art.91.d)

Tamén  no  R.D.  1105/2014,  de  26  de  decembro,  polo  que  se
establecen  as  ensinanzas  mínimas  correspondentes  a  ESO,  faise
referencia continuamente a importancia da orientación académica e
profesional,  Art.  1.2  “  na  educación  secundaria  obrigatoria
prestarase especial atención á orientación educativa e profesional
do alumnado”

A LOMCE no seu título X  recolle “ A flexibilización das traxectorias,
de xeito que cada estudante poida desenrolar todo o seu potencial,
concretase na etapa de secundaria, no desenrolo de Programas de
Mellora da Aprendizaxe e rendemento no 2º e 3º curso, a Formación
Profesional Básica, a anticipación dos itinerarios cara e Formación
Profesional, e o bacharelato, e a transformación do 4º curso da ESO
nun curso  fundamentalmente  propedéutico  con  dúas  traxectorias
diferenciadas”.

.  O  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  dítase  en  exercicio  das
competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos
básicos regulados a nivel estatal.

TÍTULO I Educación secundaria obrigatoria

 CAPÍTULO I
 Principios e obxectivos

-  Artigo 8. Principios xerais:
 1.  A educación secundaria obrigatoria ten carácter obrigatorio e
gratuíto,  e  constitúe,  xunto  coa  educación  primaria,  a  educación
básica.
 2.  Na  educación  secundaria  obrigatoria  prestarase  especial
atención á orientación educativa e profesional do alumnado.



 3.  A educación secundaria obrigatoria  organízase de acordo cos
principios  de  educación  común  e  de  atención  á  diversidade  do
alumnado.  As  medidas  de  atención  á  diversidade  nesta  etapa
estarán  orientadas  a  responder  ás  necesidades  educativas
concretas  do  alumnado,  ao  logro  dos  obxectivos  da  educación
secundaria  obrigatoria  e  á  adquisición  das  competencias
correspondentes,  e  non  poderán,  en  ningún  caso,  supor  unha
discriminación que lle impida alcanzar os devanditos obxectivos e
competencias, e a titulación correspondente.

CAPÍTULO III
 Orientación e atención á diversidade

-  Artigo 16. Titoría e orientación

1. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un
papel  relevante  en  cada  un  dos  cursos.  Os  centros  docentes
informarán  e  orientarán  o  alumnado  na  elección  de  materias,
específicas  e  troncais,  de  opción,  tanto  para  favorecer  a
consolidación  da  adquisición  das  competencias  clave  como  para
facilitar a transición ao mundo laboral ou educativo ao finalizar o
ensino obrigatorio,  así  como nos plans de acollemento no centro
docente.
 2. Cada grupo de alumnos e alumnas contará cun titor ou unha
titora,  designado/a  polo/a  director/a  do  centro  docente  entre  o
profesorado que lle imparta docencia ao grupo. 
3. O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo
docente  que  imparta  clases  nese  grupo,  no  relativo  tanto  á
avaliación como aos procesos de ensino e aprendizaxe, e manterá
unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas
titoras legais, co fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos
no  artigo  4.1.d)  e  g)  da  Lei  orgánica  8/1985,  do  3  de  xullo,
reguladora do dereito á educación. Será responsable da orientación
en colaboración co Departamento de Orientación.
 4. A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado
asesoramento ao alumnado para favorecer a súa continuidade no
sistema educativo ou, se for o caso, unha orientación profesional. En
todo  caso,  a  orientación  educativa  atenderá  ao  principio  de
igualdade entre homes e mulleres.

TÍTULO II Bacharelato 

CAPÍTULO I
 Principios e obxectivos

- Artigo 27. Principios metodolóxicos

6. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un
papel  relevante  nesta  etapa.  O/a  profesor/a  titor/a  coordinará  a



intervención educativa do equipo docente e manterá unha relación
permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais,
co  fin  de  garantir  o  exercicio  dos  dereitos  recoñecidos  no  artigo
4.1.d)  e g)  da Lei  orgánica 8/1985,  do 3 de xullo,  reguladora do
dereito á educación.

Na  RESOLUCIÓN do  20  de  xullo  de  2017,  da  Dirección  Xeral  de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan  instrucións para o desenvolvemento, no curso académico
2017/18,  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.

CAPÍTULO II Educación secundaria obrigatoria

 -Artigo 5. Exención da segunda lingua estranxeira 
O  alumnado  dos  cursos  primeiro  e  segundo  que  presente
dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular
nas materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursar a materia
de  Segunda  Lingua  Estranxeira.  Neste  caso  recibirá  reforzo
educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades,
logo  do  informe  pertinente  da  persoa  titora  da  etapa  ou  curso
anterior, coa colaboración do departamento de Orientación, no cal
se  fará  explícito  o  motivo  da  medida  adoptada.  Nos  seus
documentos  de  avaliación  figurará  coa  mención  de  exento/a.  A
competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente,
oídas  as  nais,  os  pais  ou  os/as  titores/as  legais  do  alumnado
afectado pola medida.

 -Artigo 10. Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento
 1.  Os  programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  do  rendemento
forman parte das medidas extraordinarias de atención á diversidade
e  teñen  por  finalidade  facilitar  que  os  alumnos  e  as  alumnas,
mediante  unha  metodoloxía  específica  e  unha  organización  de
contidos e materias do currículo diferente á establecida con carácter
xeral,  alcancen  as  competencias  do  primeiro  ciclo  da  educación
secundaria  obrigatoria,  poidan  cursar  o  cuarto  curso  pola  vía
ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria
obrigatoria

Artigo 15. Consello Orientador

 Ao  final  de  cada  curso  de  educación  secundaria  obrigatoria
entregaráselles  ao  pai,  á  nai  ou  aos/ás  titores/as  legais  de  cada
alumno  ou  alumna  un  consello  orientador que  incluirá  unha
proposta  a  pais,  nais  ou  titores/as  legais  ou,  de  ser  o  caso,  ao
alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así
como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro



dos  obxectivos  da  etapa  e  de  adquisición  das  competencias
correspondentes que xustifica a proposta. De consideralo necesario,
o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais,
ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á
alumna  sobre  a  incorporación  a  un  programa  de  mellora  da
aprendizaxe  e  do  rendemento,  ou  a  un  ciclo  de  formación
profesional  básica.  Este  consello  orientador  elaborarao  o
profesorado titor, logo da. Levará a sinatura do profesorado titor,
da xefa ou do xefe do Departamento de Orientación e o visto e
prace  da  dirección  do  centro  docente.  O  consello  orientador
incluirase no expediente do alumno ou da alumna.

Neste  ámbito  os  departamentos  de  orientación han de constituír
dentro de cada centro o garante de que a orientación forma parte
esencial da actividade educativa, e de que se establece unha vía de
asesoramento tanto ó profesorado coma as familias.

A  orientación  forma  parte  dun  proceso  que  inclúe  a  toda  a
comunidade educativa, e abarca toda a escolarización do alumno,
sendo ádemas un proceso global que abarca diferentes aspectos:
- Desenvolvemento persoal.
- Proceso de ensino-aprendizaxe.
- Proceso de toma de decisións.

Para garantir todos estes aspectos, é necesaria a elaboración dun
plan de orientación que permita a posta en marcha da orientación
educativa e profesional, a atención a diversidade, e a continuidade
das actuacións educativas e de orientación.

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

Este plano de actuación está deseñado para a súa posta en práctica
co alumnado do IES Carlos Casares; alumnos de entre 1º da ESO e
2º de Bacharelato e se é o caso do PMAR.

Este ano vaise solicitar a posibilidade de ter dous grupos de PMAR,
un de dous cursos de duración 2º e 3º de ESO, e un de 3º de ESO.

Tamén temos Programas de Reforzo ( agrupamento específicos) en
1º  de  ESO  nas  materias  de  lingua  castelá,  e  matemáticas,
aumentando este curso a lingua galega; mentres que en 2º de ESO,
terán  agrupamento  nas  mesmas  materias  que  en  primeiro,  e
ademais  un  desdobre  en  inglés.   Estes  agrupamentos  teñen
mostrado a súa grande utilidade polo que supón a recuperación de



alumnado que fracasaba ostensiblemente nesas materias e que se
ven  observando  que  con  esta  medida  se  produce  un  cambio
significativo de actitude e unha mellora dos resultados.
 

Os centros adscritos ó Instituto son:

C.E.I.P. Igrexa-Candeán.
C.E.I.P. Sta. Mariña de Cabral.
C.E.I.P. Carballal-Cabral.
C.E.I.P. Cháns-Bembrive.

Tamén se recibe un número elevado de alumnos de centros  non
adscritos, coma:

CEIP Mosteiro
CEIP Valle Inclán
CEIP O Sello


- Coordinación cos centros adscritos

 A coordinación será a que sinala tanto o Decreto 120/1998 como a
orde de 24 de xullo do mesmo ano, que o desenvolve, e contará coa
colaboración  dos  profesores  responsables  do  departamento  de
orientación  deses  centros  así  como  dos  Equipos  de  Orientación
Específicos, cando as circunstancias así o requiran, e virá marcada
polas  prioridades  que  marca  a  propia  Consellería  de  Educación.
( Unha reunión trimestral)
Ademais  a finais de curso se farán reunións cos titores dos centros
adscritos para recollida de información sobre o alumnado de 6º de
primaria, que virá ao instituto, cara a tomar medidas de atención á
diversidade.

O traballo de orientación que leva a cabo a xefa do departamento
de Orientación, queda reducido en 3 horas, debido a realización de
gardas no centro

3.-ANÁLISE DAS NECESIDADES EDUCATIVAS DO ALUMNADO

Un dos obxectivos da presente reforma educativa é dar resposta as
necesidades educativas do alumnado, o que implica por en marcha
unha serie de medidas que están contempladas na normativa.



Este  curso  as  medidas  de  atención  á  diversidade  (MAD),  se
organizaron:

No primeiro curso, o alumnado de primeiro da ESO, que superou a
etapa  de  primaria  por  imperativo  legal  ,  ou  non,  e  presenta
dificultades  xeneralizadas  nas  aprendizaxes  básicas,  precisa  dun
reforzo nas áreas instrumentais,  polo que  acordase levar a cabo
con  este  alumnado  un  Agrupamento  Específico,  e   para  aqueles
alumnos cunhas dificultades máis severas, un grupo de Apoio que
será  atendido  pola  profesora  de  Pedagoxía  Terapéutica  nas
seguintes materias: Lingua Castelán, Lingua Galega e Matemáticas .
Este  alumnado  tamén  estará  exento  de  cursar  a  materia  de  L.
Estranxeira, para reforzar a materia de L. Castelá.
O A.E terá dez alumnos/as, e o grupo de Apoio terá oito,  destes
unha alumna ten A.C.

No  segundo  curso  ,  tamén  se  adoptan  as  mesmas  medidas,
programa de Reforzo nas materias anteriormente mencionadas, e
exención  da  L.  Estranxeira,  así  como  a  profesora  de  Pedagoxía
Terapéutica, levará a cabo un reforzo individualizado con alumnado
con  maiores  dificultades,  que  xa  tivera  este  reforzo  no  curso
pasado. E desdobre en inglés.
O  A.e.  terá  nove  alumnos/as.  E  o  grupo  de  Apoio  terá  trés
alumnos/as con A.C.

No segundo curso tamén haberá un grupo de PMAR (Programa de
mellora da aprendizaxe e rendemento), con seis alumnos

No terceiro curso outro grupo de PMAR, continuación do de segundo
curso do pasado ano, con dez alumnos.

Dentro  das  medidas  de  atención  a  diversidade  encontrase  a
optatividade,  como  medio  para  dar  resposta  as  necesidade  e
intereses do alumnado. En 3º da ESO, dúas materias das ofertadas
polo  centro,  ademais  da  novidade  ca  LOMCE  da  materia  de
matemáticas  ou  ben  orientadas  as  ensinanzas  académicas  ou
orientadas as ensinanzas aplicadas,  e en 4º as materias troncais
pasan a ser de carácter optativo, con vistas a unha maior atención
ós  intereses  e  motivacións  dos   alumnos/as  de  cara  a  futuras
decisións profesionais, habendo dúas opcións: a opción orientada as
ensinanzas académicas (cara o bacharelato), ou a opción orientada
as ensinanzas aplicadas ( cara á formación profesional)

O  D.O.  ten  unha  labor  de  orientación  a  estas  materias,  en
colaboración  cos  titores para  unha  adecuada  información  ó
alumnado das diversas opcións.



No  bacharelato,  a  orientación  vai  encamiñada  a  orientación
académico-profesional,  con  vistas  a  toma  de  decisións  polo
alumnado ó termino da etapa.

Actuación nos centros adscritos

As accións con estes centros levaranse a cabo en coordinación cos
orientadores  dos  centros  nas  correspondentes  reunións  do
departamento,  e  fundamentalmente  no  momento  de  cambio  de
etapa, a través de reunións tanto cos titores dos grupos como cos
orientadores  e  se  fose  necesario  co  profesorado  de  apoio.  Co
obxectivo  de  compartir  información  sobre  as  necesidades  do
alumnado que cambia de etapa.

A temporalización das mesmas e trimestral

4. OBXECTIVOS

4.1 OBXECTIVOS XERAIS

. Promover a orientación educativa a todo o alumnado en xeral.

.  Asegurar a continuidade educativa a través das distintas áreas,
ciclos, etapas e transicións dun centro a outro.

. Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan
a  posta  en  practica  de  medidas  organizativas  e  curriculares  de
atención a diversidade que precisa o alumnado.

. Asesorar e ofertar recursos á comunidade educativa para que nos
distintos  documentos  e  actuacións  do  centro  se  contemple  a
atención a diversidade, e se favoreza actitudes positivas fronte a
diversidade  multicultural  (  establecemento  de  plans  de  acollida,
medidas de apoio ó alumnado con dificultades de integración).

.  Colaborar co profesorado no desenvolvemento da acción titorial
para  favorece-los  procesos  de  madurez  persoal,  de  desenrolo  da
propia identidade e sistema de valores, e da progresiva toma de
decisións escolares e profesionais.

. Levar a cabo as avaliacións psicopedagóxicas do alumnado que o
precise, nos prazos e tempos que permitan ofrecerlle unha resposta
educativa máis axustada, en colaboración cos equipos de ciclo e
departamentos didácticos.

. Asesorar aos titores e o profesorado en xeral na cumprimentación
da  documentación  académica  do  alumnado,  en  especial  do  que



recibe medidas de atención a diversidade, propoñendo as oportunas
modificacións cando sexa necesario.

. Colaborar no deseño dos criterios de avaliación e promoción do
alumnado.

.  Asesorar  á  comunidade  educativa  sobre  as  posibilidades  que
ofrece o sistema  formativo, facilitando a madureza vocacional e a
toma de decisións do alumnado.

. Promover actividades informadoras e orientadoras que impliquen
as  familias  e  a  comunidade  educativa  na  consecución  dos
obxectivos educativos.

. Dinamizar as  medidas que incidan na mellora da convivencia no
centro e na promoción das condutas tolerantes, a través de:
Colaboración na diagnose sobre o estado de convivencia do centro.
Colaboración na elaboración de propostas de mellora que impliquen
aos diferentes sectores da comunidade educativa.
Participación na revisión do Proxecto Educativo.
Colaboración na revisión do RRI.
Colaboración na elaboración de protocolos para a prevención do
absentismo escolar.

 
. Participación no desenvolvemento de programas integrados ou por
ámbitos de intervención que elaboren ou promovan os equipos de
orientación específicos ou os departamentos de orientación de cada
centro  ou  varios  centros  a  través  de  proxectos  de  orientación
conxunta.

.Colaborar no deseño e posta en práctica de actuacións coordinadas
cos  servizos  de  orientación  do  ámbito  laboral  que  permitan  ós
usuarios dispor de asesoramento e orientación ó longo da súa vida.

.Información sobre  itinerarios  formativos  e  profesionais,  tendo en
conta a lexislación sobre a formación profesional.

.Promover a utilización das novas tecnoloxías da información e da
comunicación, para a información do alumnado cara a orientación
académico profesional.



4.2  ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Os ámbitos de actuación do D.O. Serán os seguintes:

. Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe

. Plan de Acción Titorial

. Plan de Orientación Académico-Profesional.

. Plan de Convivencia Anexo ( Elaborado pola Dirección)

4.2.1 APOIO AO PROCESO DE APRENDIZAXE

a) Tarefas a realizar no Centro:

Participar na CCP, no referente a:
Colaboración nas concrecións curriculares.
Inclusión de temas transversais nas distintas áreas ou materias.
Colaboración nos aspectos  das concrecións curriculares,  como
criterios e procedementos para a posta en marcha das medidas
de atención a diversidade ( R.E., A.E, A.C. PMAR, etc)

Fomentar  a  comunicación  entre  os  distintos  profesores/as  que
interveñan cun grupo de alumnos/as mediante reunións..

b) Co profesorado:

O D.O. Coordinarase cos profesores en colaboración co profesorado
de apoio, tratase de:

Efectuar un seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe
Revisión, modificación ou implementación de medidas de apoio que
este a recibir o alumnado con dificultades de aprendizaxe.
Asesorar sobre entrevistas e reunións cos pais.
Reunións periódicas a través da hora de coordinación titorial.

c) Co alumnado:

O  D.O.  Realizará  en  colaboración  co  profesorado,  tarefas  de
prevención, detención e tratamento das dificultades de aprendizaxe.



4.2.2 PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

OBXECTIVOS

a) Co Profesorado:

. Facilita-lo coñecemento do alumnado ( revisións de informes finais
de etapa, notas, alumnado procedente do estranxeiro, etc), ben a
través de reunións cos titores, ca avaliación inicial,  e o longo do
curso cas entrevistas e reunións que procedan,
. Reunións periódicas cos titores para coordina-la acción titorial.
. Facilitar  materiais para a elaboración das actividades de titoría.
Programa de titoría.
. Participación e asesoramento nas sesións de avaliación
. Complementar, se é necesario, a intervención do titor cos pais dun
determinado alumno/a.
.Aqueles outras que se presentes ao longo do curso (coordinación
de charlas sobre diferentes temas que se consideren, transversais,
etc)

b) Co alumnado:

. Charlas nos diferentes cursos do 1º ciclo sobre as características
da etapa de secundaria.
.  Facilita-lo  autocoñecemento  do  alumnado  e  potencia-la  súa
autoestima.
. Potencia-la integración do alumnado na aula e no centro.
. Programa de titorías: Guía de Orientación e Titoría: Programas de
actuación:
1º ESO: “Educar en valores” ,“ Convivencia”, “Aprender a pensar”,
“Técnicas de estudio”
2º ESO: “ Autoconcepto”, ” Convivencia”, “ Aprender a pensar”, “
Técnicas de estudio”
3º ESO: “Educar en valores”, “ Convivencia”, ”Aprender a pensar”,
“Técnicas de estudio”
4º ESO: “ Educar en valores”, “ Orientación académico-profesional”

.  Outros  programas  que  se  leven  a  cabo(Prevención  de
Drogodependencias...)
. Atención persoalizada co alumnado que o precise.
. Seguimento persoalizado por parte do titor/a.

c) Cos pais:

. Facilitar unha comunicación fluída ca familia.

. Cooperar na relación titores/familias para a solución dos problemas
que afecten os seus fillos.



. Implicar aos pais na acción educativa dos seus fillos.
 
ACTIVIDADES:

1º TRIMESTRE:

. Co profesorado:

-  Reunión  de  presentación  do  Dpto.  de  Orientación,cos  titores,
entrega de modelos para o alumnado de actividades de titoría.
Información sobre os Informes de Avaliación Individualizados a cada
titor.
Reunións para organiza-lo desenrolo das titorías de 1º  curso.
Seguimento  do  alumnado  que  recibe  medidas  de  atención  a
diversidade.
Aqueles outras que xurdan a partir das necesidades educativas.

. Co alumnado:

Charlas co 1º e 2º, información das características da etapa.
Actividades de coñecemento dos dereitos e deberes do alumnado.
Elección de delegados de aula.
Coñecemento das normas de convivencia no Centro (RRI)
Actividades do Programa de Orientación e titoría.

. Cos pais:

-  Entrevistas  e  colaboración  cos  titores,  cas  familias  daqueles
alumnos que precisen algunha medida de atención a diversidade e
así  se  considere,  para  informarlles  de  dita  medida  e  a  súa
conformidade no caso de precisarse.
Facerlles chegar os resultados da avaliación.
Mantelos informados do rendemento escolar dos seus fillos.
Implicalos  na  acción  educativa  dos  seus  fillos  (seguimento  do
desenrolo educativo dos fillos, faltas de asistencia,...).

2º TRIMESTRE:

Actividades

. Co profesorado:

Reunións para comentar os resultados da avaliación,  seguimento
do alumnado con algunha medida de atención a diversidade.
Continuación das actividades do programa de Orientación e titoría.



Seguimento  dos  Reforzos  Educativos,  Agrupamentos  Flexibles,
PMAR...
Preparación da segunda avaliación, ( atención especial de cara a
selección de alumnado para PMAR).

. Co alumnado:

Seguimento  do  alumnado  con  algunha  medida  de  atención  a
diversidade.
Continuación das actividades do programa de Orientación e titoría.
Información e orientación cara a opcionalidade das materias.
Posibilidade  de  charlas  por  persoal  alleo  ao  centro  sobre  temas
transversais.

. Cos pais:

Entrevistas  de  seguimento  nos  casos  de  alumnado  que  así  se
determinen ( n.e.e., A.E., PMAR, outros), nos que participaran P.T,
Titores, Orientadora, ou aquel profesorado implicado.
Entrevistas familiares en novos casos que presenten dificultades.

3º TRIMESTRE

Actividades:

. Co profesorado:

Continuación do programa de Orientación e titoría.
Preparación da avaliación final. Consello orientador
Colaboración cos titores da etapa,, para a confección do Consello
Orientador.
Valoración das medidas de atención a diversidade, cara a decisión
para o seguinte curso.
Colaboración na elaboración de informes para PMAR, FPBase, etc.
Valoración do funcionamento das titorías.

 

. Co alumnado:

Continuación das actividades de titoría do programa de Orientación
e titoría.
Valoración das actividades ao longo do curso.
Entrevistas individuais con alumnado con problemática que así o
precise por derivalo a PMAR, FP Base, etc.



. Cos pais:

Entrevista  con  pais  de  alumnos  con  medidas  de  atención  a
diversidade que así se determinen, co fin de continualas ou non.
Comunicación  daqueles  casos  nos  que  se  decidan  medidas  de
atención a diversidade cara o próximo curso.

4.2.3  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  E
PROFESIONAL

OBXECTIVOS:

a) Co profesorado:

Contemplar a dimensión práctica das áreas e  a súa posible relación
co futuro profesional.
Proporcionar  ao  profesorado  información  para  unha  adecuada
orientación académico-profesional ao alumnado.
Coordinar  as  opinións  do  equipo  educativo  e  o  titor/a  na
elaboración do consello orientador.
Fomentar  a  colaboración  dos  diferentes  axentes  educativos  da
zona, nas tarefas de orientación.

b) Co alumnado:

Propiciar o autocoñecemento do alumnado, en especial das súas
características persoais: capacidade, intereses e motivacións.
Realizar a orientación persoal:

. Facer reflexionar ao alumnado sobre os seus hábitos de traballo
e o seu  rendemento académico
. Informando sobre as distintas opcións educativas e laborais.
. Asesorando sobre optativas.
. Facilitando o consello orientador.

Facilitar ó alumnado estratexias de búsquea activa de emprego.
Propiciar o contacto co mundo laboral
Dar  a  coñecer  ao  alumnado  as  posibilidades  educativas  e
profesionais do seu entorno próximo.
Ofertar unha axuda persoalizada en momentos claves na súa toma
de decisións, ou ao finalizar unha etapa educativa.

c) Cos pais:



Orientación académico-profesional as familias, especialmente nos
casos de alumnado con a n.a.e.
Implicalos no proceso orientador dos fillos, e na importancia da súa
elección.

ACTIVIDADES:

1º TRIMESTRE:

. Co profesorado:

Reunións  co  profesorado  dos  diferentes  niveis  para  planificar  as
actividades de orientación académico-profesional que se levaran a
cabo.
Reunións  cos  titores  de  cada  ciclo  para  a  aplicación  das
correspondentes actividades.

. Co alumnado:

1º e 2º  ESO da  ESO:  Charlas  sobre as  características  da etapa,
estrutura do sistema educativo, opcionalidade...
3º ESO: charlas de recordo da estrutura do sistema educativo e
saídas varias. Información impresa.
4º ESO: actividades sobre a toma de decisións “Aprender a decidir”
Bacharelato: Información sobre opcións académicas ( notas corte
Universidade, novas carreiras de grao,CM F.Profesional, etc)

2º TRIMESTRE:

.Co profesorado:

Reunións  de  avaliación  do  desenvolvemento  das  actividades  de
orientación do 1º trimestre.
Información das actividades para o 2º trimestre, e materiais para
levalas a cabo.


. Co alumnado:

1º e 2º  ESO:  Información sobre  a  opcionalidade.  Distribución de
material impreso con información académica-profesional.

Información  sobre  a  opcionalidade,novos  itinerarios  en  3º  e
implicacións educativas.
Información sobre a FPB.



_    3º ESO:
-  Información  dos  novos  itinerarios  ,  opcións  ensinazas

académicas e ensinanzas aplicadas, e implicacións educativas.
_ Información sobre o PMAR
_ Información sobre a FPB

4º ESO:
_   Información sobre a proba de Reválida (“cando se publique”)
Información  sobre  a  etapa  de  Bacharelato,  características  e
oferta educativa.
Información  sobre  a  Formación  Profesional  Específica,
características e oferta educativa.
Probas acceso F.P.

Bacharelato: Información probas de acceso a Universidade (ABAU).
Información titulacións de Grao, Postgrao, Másters, etc

Información  F.P.  de  Grao  Superior,  características,  oferta
educativa. Probas de acceso.

. Cos pais:

Entrevistas individuais nos casos que así o requiran, para concretar
saídas educativo-profesionais dos fillos.

3º TRIMESTRE

. Co profesorado:

Información  de  actividades  para  este  trimestre,  materiais  a
traballar.

. Co alumnado:

1º  e 2º ESO de ESO:
Información  sobre  actividades  de  formación  complementaria
para o verán.
Información sobre becas outras axudas.

3º ESO:
Actividades de ocio e tempo libre para o verán.
Actividades formativas para o tempo de lecer: idiomas, etc.
Información sobre becas, outras axudas.

4º ESO:



Actividades  do  programa  de  orientación  dirixidas  a:  A  busca
activa de emprego.
Actividades de formación para o verán.
Información sobre becas, e axudas a estudios. Residencias...

Bacharelato:
_    Información sobre a ABAU

Informacións  sobre  axudas  ao  estudio.  Residencias
Universitarias...
A universidade pública e privada, centros, titulacións, requisitos
de acceso...
Oferta ciclos superiores de F.P

Posibilidade  de  levar  a  cabo  charlas  sobre  saídas  académico-
profesionais por profesionais alleos ao centro.

 

. Cos pais:

Atención directa as demandas dos pais relativas á orientación sobre
os estudios e saídas profesionais.

NOTA: Estes temas son a modo orientativo, nas reunións de titoría,
pódense seleccionar outros en función das características do grupo
ou necesidades que vaian xurdindo.

5. METODOLOXÍA

A  responsabilidade  da  orientación  académico-profesional
corresponde en última instancia ó D.O., por elo este debe garantir
mediante a planificación, implementación e avaliación dun Plan de
Actividades para que se leve a cabo esta orientación.

Non debemos esquecer que a orientación é un dereito dos alumnos
polo que necesita que chegue a todos eles, e que se garante unha
continuidade  entre  as  actividades  educativas  no  ámbito  da
orientación, para elo se leva a cabo a través dos titores, así queda
reflectido  no  marco  lexislativo  no  que  se  lle  otorga  un  papel
fundamental na orientación do alumnado.

Tamén é imprescindible que neste ámbito se implique aos pais, para
un maior seguimento do alumno e das súas decisións.

E en todo o proceso esta implicada toda a comunidade educativa en
xeral, por elo e fundamental unha actuación coordinada entre o D.O.



e o resto do profesorado, así como o equipo directivo, xa que o D.O.
é o que planifica dita orientación pero a hora de levalo a cabo é
necesaria a participación de todo o profesorado.

Non hai  que esquecer outros organismos cos que o centro poida
estra  en  contacto  nun  momento  determinado,  Universidade,
Concello,  Servizos  Sociais,  Gabinetes  Privados,  Axentes  de
emprego,...  de  cara  a  unha  axeitada  orientación  educativa  e
profesional , e inserción na vida activa.

6. RECURSOS PERSOAIS E MATERIAIS

Os recursos materiais empregados tanto na orientación como nas
actividades  de  traballo  titorial,  serán  fundamentalmente
publicacións sobre os mesmos dos organismos públicos, outros que
se encontran no mercado, e outros elaborados polo D.O.

No referente a avaliación psicopedagóxica  realizarase mediante as
correspondentes  probas  psicométricas,  ademais  da  entrevista,
observacións directas, análise de traballos individuais, entrevistas
con profesorado, etc.

Na atención a diversidade é necesario contar con  material de apoio,
que permita a recuperación das áreas básicas.

Nos  recursos   persoais,  contamos  cunha  profesora  de  Pedagoxía
Terapéutica, así como os outros membros que forman parte do D.O.,
os titores dos ámbitos lingüístico-social e científico-matemático dos
PMAR de 2º e 3º de ESO.

Dentro  dos  recursos  tecnolóxicos,  o  Dpto.  Dispomos  de  un
ordenador  e  unha impresora no despacho da Orientadora,  e  dun
ordenador na aula de Pedagoxía Terapéutica.

7. AVALIACIÓN

A  través  de  los  diferentes  axentes  educativos  realizaremos  a
avaliación  do  Plan  de  Orientación.  Nesta  avaliación  tratase  de
valorar o grao de consecución dos obxectivos propostos, para elo
tamén e importante o grao de implicación do profesorado en todo o
proceso, así como o axuste das actividades marcadas en relación os
obxectivos.

En canto a temporalización da avaliación, en primeiro lugar lévase a
cabo unha avaliación inicial, que permitira coñecer as necesidades
do  centro,  que  constitúen  o  punto  de  referencia  do  plan  de
orientación.



O longo  do  curso  levarase  a  cabo  unha  avaliación  formativa  de
seguimento do desenrolo  das actividades,  así  como introducir  as
modificacións,  suprimir  ou ampliar  actividades que se consideren
mais adecuadas.

Unha avaliación final reflectida na memoria na que se establecerán
os obxectivos acadados e aquelas modificacións que se consideren,
servindo como criterio operativo para o vindeiro curso.

- ANEXO

PLAN DE CONVIVENCIA

O desenrolo dun clima favorable para a ensinanza é un dos factores
que definen a calidade da mesma. Para que isto se produza esixe
que  todos  os  compoñentes  da  comunidade  educativa  opinen  e
participen de forma coordinada.

As  actuacións  titoriais,  tamén  teñen  esta  finalidade  impulsando
actuacións para a mellora da convivencia nos grupos e no centro
desde a participación dos alumnos.

- Actuación do Dpto. de Orientación

. Coordinación co Equipo Directivo para o desenrolo de actividades.

. Colaboración para a mellora da convivencia e participación desde 
a acción titorial.
. Colaboración e asesoramento en metodoloxías cooperativas para a
mellora da convivencia.
. Colaboración na ensinanza das habilidades sociais.
. Participación nas reunións da Comisión de Convivencia
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