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 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO I.E.S. CURTIS 

       PROGRAMACIÓN XERAL DO CURSO  2014- 2015.

Introdución:

Este Departamento de Orientación inicia este curso, tendo 

como referente legal a LOE, publicada o 4 de maio do 2006, 

especialmente no Capítulo II, artículo 14 que trata  da 

organización e dos principios pedagóxicos,No capítulo III 

que desenvolve os principios, obxectivos e contidos da ESO, 

Capítulo  IV  que  desenvolve  os  apartados  referidos  ao 

Bacharelato, capítulo V sobre a Formación Profesional. 

O Título II trata da equidade na educación e no capítulo I 

trata sobre o alumnado con necesidade específica de apoio, 

no capitulo segundo trata da compensación das desigualdades 

en Educación. 

Tamén  na  sección  segunda  trata  dos  alumnos  con  altas 

capacidades e establece os principios de actuación.   

Asi mesmo o Decreto 120/1998 do 23 de abril (DOG do 27), que 

regula a orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia e a Orde do 24 de xullo (DOG do 31) que 

o desenvolve, éstas serán o referente xunto coa  Circular 

que a Consellería de Educación estableza para este curso. 

Teránse en conta así mesmo, para desenvolver a programación, 

as liñas trazadas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica 

que inciden nos seguintes temas :  



O modelo teórico no que se enmarcará a práctica diaria deste 

departamento é o modelo Socio-psicopedagóxico, por canto as 

intervencións  abranguerán  os  ámbitos  pedagóxico- 

curriculares, psicolóxicos e sociais.

No que respecta ós aspectos relacionais e de comunicación 

apoiarémonos nunha concepción sistémica da realidade e, en 

coherencia  con  eso,  daremos  unha  importancia  básica  ó 

contexto no que se producen os problemas, tendo presente a 

súa  natureza interactiva.

En relación cos procesos de ensino_ aprendizaxe, partiremos 

dunha concepción constructivista dos mesmos, dando especial 

importancia á avaliación dos coñecementos e esquemas previos 

do alumno, a fin de que poida progresar na construcción de 

novas aprendizaxes. 

Esto  adquire  relevancia  fundamental  no  feito  de  que  as 

actuaccións  do  departamento  teñen  sentido  no  marco  do 

Proxecto Educativo e mesmo Curricular. 

Con  todas  estas  consideracións,  partiremos  da  necesidade 

dunha intervención axeitada nos eidos seguintes:

1.- Plan de atención á Diversidade :

1.a.-Detección, avaliación e intervención nas dificultades 

de aprendizaxe.

1.b.-Apoio ós procesos de ensino- aprendizaxe de todos os 

alumnos.



2.- Plan de Acción Titorial.

3.- Plan de Orientación Académico- Profesional

4.- Apoio e asesoramento  ó grupo de Convivencia e Mediación

6.- Apoio Técnico e teórico á innovación e investigación 

Educativa. 

A  intervención  nestes  seis  eidos  se  desenvolverá  con 

actuacións destinadas ós profesores, ós alumnos, ó centro 

como  Institución  Educativa,  as  familias  e  ó  entorno, 

incluídos outros estamentos que teñan relación coa educación 

dos alumnos.

Así  se  desenvolverán  actividades  que  teñan  por  obxecto, 

detección e avaliación de dificultades de aprendizaxe, e 

Necesidades  Educativas  Especiais,  realizándose  as 

correspondentes avaliacións Psicopedagóxicas e deseñando as 

respostas Educativas oportunas. 

Tamén se programarán as revisións das devanditas respostas 

para constatar que están a producir os resultados previstos 

e así, seguindo un modelo de avaliación formativa, no marco 

dun  modelo  de  INVESTIGACIÓN-ACCIÓN  ir  modificando  ou 

reforzando as medidas programadas en principio.

É tamén competencia de este Departamento de Orientación o 

deseño e Posta en marcha do Plan de Acción Titorial, que 

terá como obxectivo fundamental a individualización de todos 

os obxectivos referidos ós demais eidos da intervención, a 



programación  de  obxectivos  de  carácter  transversal  e  de 

Educación en Valores así como a coordinación de todas as 

actividades que se refiran ó mesmo grupo  clase.

 Este plan centrará as actividades en  educación para a 

saúde e concretamente en educación Sexualidade,  prevención 

e  consumo  de  alcohol  e  outras  drogas,  prevención  dos 

trastornos alimentarios mais frecuentes ( anorexia e bulimia 

).Adicaráselle asi mesmo  unha unidade didáctica a educación 

vial e prevención de accidentes de tráfico.

Tamén se incluirán contidos transversais de educación para a 

paz, prevención de actitudes e conductas racistas e fomento 

da  igualdade.

Seguiráse proporcionando apoio e asesoramento ó grupo de 

Convivencia  no  desenvolvemento  das  tarefas  da  Aula  de 

Convivencia e Aula de Traballo individualizado e Programa de 

Mediación e seguindo as instruccións da propia Consellería 

de Educación deseñaráse un programa de Habilidades Sociais 

que será posto en práctica polos profesores que atenden a 

aula de convivencia. 

Desenvolveránse así mesmo un Plan de Orientación Académico- 

Profesional  que terá como obxectivo fundamental axudar ós 

alumnos para que vaian construíndo o seu itinerario de vida, 

e  se  vaian  preparando  para  tomar  decisións  de  xeito 

responsable,  tendo  en  conta  todos  os  elementos  da 

información.



Programación Xeral

Obxectivos

Obxectivos no eido 1 : Detección, avaliación e intervención 

nas N.E.E.

1.A.- Detectar, identificar e avaliar as dificultades de 

aprendizaxe que presenten os alumnos.

1.B.- Deseñar de acordo cos titores as medidas de atención 

precisas  para  responder  ás  necesidades  de  cada  alumno 

(reforzos educativos, agrupamentos específicos e flexibles, 

adaptacións  curriculares,  Programas  de  diversificación 

curricular , etc) , tendo en conta as súas características 

específicas, o seu estilo de aprendizaxe e o seu nivel de 

competencia curricular.

1.C.-Proporcionar a cada alumno ou alumna  os apoios que 

precise para desenvolver o programa que especificamente lle 

fose  deseñado,  e  garantir  a  coordenación  de  todos  os 

profesionais implicados na intervención.

Todo esto de acordo cós listados de alumnos que segundo a 

xunta de avaliación celebrada o pasado dia 4 de setembro 

precisan de axuda nas diferentes modalidades.

Obxectivos  no  eido  2  :Apoiar  ós  procesos  de  ensino- 

aprendizaxe de todo-los alumnos.

2.a.-Asesorar  aos  profesores  no  deseño  de  P.C.Cs  e 

programacións de aula. 



2.b.-Desenvolver  un  programa  de  técnicas  de  estudio, 

deseñado  dende  unha  perspectiva  interdisciplinar  e 

horizontal, acordado cos titores e profesores das distintas 

áreas.

Obxectivos no eido: 3.- Plano de Acción Titorial.

3.a.- Desenvolver un programa de educación en valores, dando 

especial importancia á educación para a saúde.

3.a.1-Desenvolver un programa de prevención de alcoholismo 

3.a.3.-Desenvolver un programa de prevención do tabaquismo 

3.a.2.-Desenvolver  un  programa  de  Educación  vial  e 

prevención de accidentes de tráfico.

3.a.4.-  Desenvolver  un  programa  de  prevención  de 

drogodependencias.

3.a.5.-Desenvolver un programa de prevención de trastornos 

alimentarios ( anorexia-bulimia ).

3.a.6.-Desenvolver un programa de educación afectivo-sexual.

3.b.- Coordinación de titores.  

3.c.-  Intervención  dos  titores  nos  tres  eidos  de 

intervención do Departamento de Orientación.  

3.d.- Programación de sesións de titoría con alumnos e con 

pais.

3.e.- Asesoramento individual a titores cando fose preciso.



Obxectivos no eido 4.- P.O.A.P.

4.a.-  Deseñar  e  desenvolver  actividades  que  teñan  como 

obxectivo  a  completa  información  de  todos  os  alumnos  e 

alumnas do 2º Curso da E.S.O. das opcións que poden tomar ó 

chegaren o 3º curso da ESO.

4.b.- Deseñar e desenvolver unidades didácticas que teñan 

por  obxectivo  o  autocoñecemento  de  todos  e  cada  un  dos 

alumnos do 2º curso da E.S.O. a fin de que sexan quén de 

tomar as decisións oportunas na optatividade que lles oferta 

o  sistema  acordes  cos  seus  intereses  e  posibilidades  de 

xeito autónomo e responsable.

4.c.-  Deseñar  e  desenvolver  actividades  que  teñan  como 

obxectivo  a  completa  información  de  todos  os  alumnos  e 

alumnas do 3º Curso da E.S.O. das opcións que poden tomar ó 

chegaren o 4º curso da E.S.O.

4.d.- Deseñar e desenvolver unidades didácticas que teñan 

por  obxectivo  o  autocoñecemento  de  todos  e  cada  un  dos 

alumnos e alumnas  do 3º curso da E.S.O. a fin de que sexan 

quen de tomar as decisións oportunas na optatividade que 

lles  oferta  o  sistema  acordes  cos  seus  intereses  e 

posibilidades, de xeito autónomo e responsable.

4.e.-  Deseñar  e  desenvolver  actividades  que  teñan  como 

obxectivo  a  completa  información de  todos  os  alumnos  e 

alumnas do 4º Curso da E.S.O. das opcións que poden tomar ó 



remateren  a  escolaridade  obrigatoria  e  optar  polos 

diferentes camiños do Ensino Post.obrigatorio: Bacharelatos 

e Ciclos Formativos de Grao Medio, ou noutros casos dos 

P.C.P.I. e as posibilidades que estes programas lles abren.

4.f.- Deseñar e desenvolver  unidades didácticas que teñan 

por  obxectivo  o  autocoñecemento  de  todos  e  cada  un  dos 

alumnos e alumnas do 4º curso da E.S.O. a fin de que sexan 

quen de tomar as decisións oportunas nas diferentes saídas 

que lles oferta o sistema, dentro e fora do Centro, acordes 

cos  seus  intereses  e  posibilidades,  de  xeito  autónomo  e 

responsable.

4.g.-  Deseñar  e  desenvolver  actividades que  teñan  como 

obxectivo a completa  información de todos os alumnos das 

diferentes modalidades do Bacharelato das opcións que poden 

tomar ó remataren a escolaridade post-obrigatoria e optar 

polos diferentes camiños : Ciclos Formativos ou Estudios 

Universitarios.  

4.h.- Deseñar e desenvolver  unidades didácticas que teñan 

por  obxectivo  o  autocoñecemento de  todos  e  cada  un  dos 

alumnos e alumnas do 2º curso do Bacharelato. a fin de que 

sexan quen de tomar as decisións oportunas na optatividade 

que lles oferta o sistema ó rematar:  Universidade ou Ciclos 

Formativos de grao superior, acordes cós seus intereses e 



posibilidades, de xeito autónomo e responsable.

4º.i.-  Deseñar  e  desenvolver  actividades  que  teñan  como 

obxectivo  a  completa  información de  todos  os  alumnos  do 

P.C.P.I., das opcións que poden tomar ó remataren esta etapa 

: Acceso ó mundo do traballo ou acceso a Ciclos Formativos 

de Grao medio. 

4º.J.-Deseñar e desenvolver  unidades didácticas  que teñan 

por  obxectivo  o  autocoñecemento de  todos  e  cada  un  dos 

alumnos e alumnas do P.C.P.I a fin de que sexan quén de 

tomar as decisións oportunas nas saídas que lles oferta o 

sistema ou para acceder ó mundo laboral, acordes cós seus 

intereses e posibilidades, de xeito autónomo e responsable.

Obxectivos no eido: 5.- Asesoramento convivencia ( Aula de 

convivencia e Aula de traballo individual)

5.a.-  Coordenar  os  traballos  relacionados  có  correcto 

desenvolvemento das normas de convivencia, envío de alumnos 

á aula de convivencia e Aula de traballo individualizado.

5.b.- Deseñar segundo a circular publicada pola Consellería 

de  Educación  de  un  Programa  de  Habilidades  Sociais  e 

asesorar  a  posta  en  práctica  a  todos  os  profesores  que 

participan do grupo de traballo. 

6.- Innovación Educativa.- Coordenar e proporcionar soporte 

técnico  a  calquer  seminario  permanentes  e/ou  grupos  de 

traballo con fines formativos en calquera dos eidos da labor 

docente, que funcionen neste centro. 



                   

ACTIVIDADES

1.-  Revisar  os  Informes  das  Avaliacións  Psicopedagóxicas 

realizadas anteriormente  tanto dos alumnos que xa cursaban 

estudios neste centro en anos anteriores como dos de novo 

ingreso(informes procedentes do C.E.I.P. correspondientes ) 

programar cos titores as intervencións que fosen precisas 

para ter unha visión actualizada da situación de cada un dos 

que presentaron dificultades nos cursos anteriores.

2.-  Realizar  unha  avaliación  inicial  da  competencia 

curricular, de cada un dos alumnos que nos anos anteriores 

presentaron dificultades de aprendizaxe e recibiron atención 

ou apoio polo equipo de  Orientación.

3.- Estudiar cada caso, conxuntamente co titor ou titora, e 

coa  profesora  de  P.T.  despois  de  cada  avaliación 

psicopedagóxica,  e  determinar  as  necesidades  Educativas 

especiais de cada un.

4.-Deseñar  o   programa  de  intervención  axeitado  a  cada 

alumno e ás suas necesidades e características ( Reforzo 

Educativo,  Adaptación  Curricular  etc),  conxuntamente  co 

profesor titor e a Profesora especialista de P.T..)



4.1.-Coordinar o   programa de Diversificación Curricular de 

dous anos para  oito alumnos (  dous que cursaron 3º  e non 

estan en condicións de acceder a 4º e seis que se incorporan 

procedentes de 2º,xa que repetiron un ano no 1º ciclo e non 

están en condicións de aceder ó segundo ciclo), procurando 

que a intervención sexa axeitada a cada alumno e ás suas 

necesidades e características conxuntamente cos   titores e

titoras e  os profesores e profesoras de ámbito .

4.2.-Deseñar os  programas de Reforzo Curricular na área de 

Lingua para sete alumnos de 1º ciclo de E.S.O. Que quedarán 

exentos de cursar a Materia de francés, xa que as súas 

dificultades nas competencias básicas así o recomendan.).

4.3.-Deseñar e poñer en marcha un obradoiro de actividades 

de entrenamento cognitivo destinado a alumnos diagnosticados 

de TDAH.

5.-  Realizar  Observacións  sistemáticas  (mediante 

participación activa en xogos e actividades) dos alumnos de 

todos os cursos e niveis ( con especial atención ós alumnos 

dos  P.C.P.I,  e  rexistrar  os  datos  relevantes  da  súa 

evolución  có  fin  de  detectar  dificultades  ou  problemas 

importantes do seu desenvolvemento.

6.- Deseñar o plan de Acción titorial tendo en conta as 

indicacións  que  acerca  das  necesidades  se  reciben  da 

Comisión de coordinación pedagóxica.



7.- Asesorar ós profesores no desenvolvemento do Plan de 

Acción Titorial,  tendo en conta as directrices da Comisión 

de Coordinación Pedagóxica e as características dos alumnos 

de  cada  nivel  en   xeral,  e  facendo  fincapé  nas 

individualidades que presenten características diferentes. 

8.- Participar e aportar os datos que fosen relevantes nas 

sesións de avaliación. 

9.- Coordenar as reunións de traballo e postas en común dos 

profesores  implicados  no  desenvolvemento  de  medidas  de 

Atención á diversidade así como deseñar outras novas de cara 

ó vindeiro curso ( programa de diversificación curricular, 

agrupamentos específicos tc).

10.-Coordenar o deseño do programa de técnicas de estudio e 

acordar  con  todos  os  profesores  o  xeito  de  impartilo, 

encardinado no resto das materias.

11.- Deseñar o Plan de Orientación Académico e profesional e 

coordinar as actividades que  a tal efecto se programen.

12.- Avaliar cada unha das actividades propostas e seguindo 

o  modelo  de  investigación-acción  ir  introducíndo  as 

modificacións  que  parezan  oportunas  para  acadar  os 

obxectivos propostos.



Temporalización 

1º Trimestre

1.a.-  Estudio  de  necesidades:  Reunións  cos  equipos  dos 

diferentes niveis.

1.b.-  Revisión de Informes.

1.c.- Avaliacións iniciais da Competencia Curricular.

1.d.- Deseño dos programas de intervención. Debate e posta 

en marcha.

1.e.- Observacións sistemáticas nos P.C.P.I.

1.f.-  Posta  en  común  dos  rexistros  de  observación  nos 

P.C.P.I.

1.g.-  Observacións  sistemáticas  no  Programa  de 

Diversificación.  

1.h. -Deseño e posta en común do PLAN DE ACCIÓN TITORIAL.

1.i.-  Deseño e posta en marcha das unidades didácticas 

correspondentes o P.O.A.P

1.i.1.- Ciclo de Conferencias( parte I ):

a.-  Conferencia  para  alumnos  de  Ciclos  Formativos  da 

conferencia a cargo de miembros da Asociación AESSLEME có 

título “ Te puede pasar, consecuencias dos accidentes de 

tráfico”

b.- Inicio das Actividades de educación para a saúde coa 

conferencias impartida por tecnicos e psicologos do equipo 

Quérote + para os alumnos de  3º de E.S.O:sobre educación 

afectivo-sexual, e hábitos pouco saudables ( alcohol, taaco, 



pearcins e tatuaxes)

1.L.- Deseño de programas de Técnicas Estudio e inclusión 

horizontal  nas  materias  para  os  alumnos  do  2º  ciclo  de 

E.S.O:

1.L.1.- Desenvolvemento específico do programa de técnicas 

de estudios con alumnos de 1º de bacharelato a fin de que 

incorporen  procedementos  de  estudio  ás  suas  actividades 

persoais.

2º trimestre

2.a.-Revisión  sistemática  de  todos  os  programas  e 

intervencións  unha  vez  ó  mes.  Debate  entre  todos  os 

profesores implicados e decisión de modificacións que fosen 

oportunas.

2.b.-  Observacións  sistemáticas  nos  P.C.P.I.  e  P.D.C  . 

Contrastación cós datos mais relevantes observados no 1º 

triemstre.

2.c.-  Posta  en  común  dos  rexistros  de  observación  nos 

P.C.P.I  

2.d. -Revisión e  posta en común do PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 

Modificación dos elementos que fosen precisos.

2.e.- Deseño e posta en marcha das Unidades Didácticas de 

Autocoñecemento para o P.O.A.P.



2.e.1.- Ciclo de Conferencias ( 2º parte ).

a.- Actividades de Educación para a saúde:

Educación Sexual para 3º e 4º da ESO.

Prevención dos trastornos alimentarios (Anorexia e Bulimia ) 

para 3º e 4º da E.S.O.

2.e.2.- Segunda  posta en común.

2.f.-  Revisión  do  programa  de  Técnicas  Estudio  e 

modificación dos elementos que fose preciso para acadar os 

obxectivos.

2.g.- Revisión das medidas extraordinarias e revisión dos 

elementos  que  se  considerasen  precisos  para  acadar  os 

obxectivos plantexados.

2.h.- Detección a través dos titores e profesores das áreas 

de Socio- Linguistica e Cientifico-tecnolóxico  de tódolos 

alumnos que presenten dificultades específicas nos procesos 

de aprendizaxe e desenvolvemento das competencias básicas 

para acadar os obxectivos mínimos da E.S.O.

2.I.-  Avaliación  das  devanditas  dificultades  e  toma  de 

decisións para establecer plans a fin de desenvolver cara ó 

vindeiro  curso  medidas  de  Atención  á  Diversidade 

contempladas  na  lexislación  vixente:  Programa  de 

Diversificación curricular ou Agrupamentos Específicos.



2.J.- Selección consensuada cós profesores implicados dos 

alumnos candidato a pasar ós devanditos grupos de atención 

personalizada.

2.k.- Proposta de profesores de ámbito que poidan poñer en 

marcha as devanditas medidas de atención á diversidade , 

decidindo apoios ou reforzos dentro ou fóra da aula, en 

función  das  dificultades  individuais  que  presentan  os 

alumnos.

Tercer trimestre

3.a.1-Revisión  sistemática  de  todos  os  programas  e 

intervencións  unha  vez  ó  mes.  Debate  entre  todos  os 

profesores implicados e decisión de modificacións que fosen 

oportunas.

3.a.2.-  Avaliación  sumativa  de  todos  os  programas  e 

intervencións. Realización de informes. 

3.b.-  Observacións  sistemáticas  no  P.C.P.I.  e  P.D.C  . 

Contrastación cos datos máis relevantes observados no 1º e 

2º  trimestre.

3.b.1.-  Posta  en  común  dos  rexistros  de  observación  no 

P.C.P.I..  P.D.C 

3.b.2.-  Avaliación  sumativa  de  todos  os  rexistros 

realizados.



3.b.3.- Proposta de alumnos para acceder a Ciclos Formativos 

pola via da Proba de acceso.

3.c.1.-  Revisión  e   posta  en  común  do  PLAN  DE  ACCIÓN 

TITORIAL.

3.c.2.- Avaliación sumativa de todos os elementos do Plan de 

Acción  Titorial.  Realización  da  correspondente  memoria  e 

informe de fin de curso.

3.d.2.-  Elaboración de documentos.

3.d.3.-  Presentación  dos  devanditos  documentos  ante  o 

Claustro de Profesores e Consello Escolar e recepción de 

propostas de modificacións.

3.d.4.- Elaboración de documentos definitivos.

3.d.5.-  Presentación  dos  devanditos  documentos  ante  o 

Claustro de Profesores e Consello Escolar para ser sometidos 

á súa aprobación definitiva.

3.e.1.-  Revisión  do  programa  de  mellora  da  Competencia 

lingüistica e modificación dos elementos que fose preciso 

para acadar os obxectivos.

3.e.2.-  Avaliación  sumativa  do  programa  de  mellora  da 

Competencia lingüística e realización de memoria e informe 

final.

3.e.3.- Revisión das medidas extraordinarias e revisión dos 

elementos  que  se  considerasen  precisos  para  acadar  os 

obxectivos plantexados.

3.e.4.- Avaliación do nivel de consecución de obxectivos 



acadados coas medidas postas en marcha.

3.f.1.-  Revisión  do  programa  de  Técnicas  Estudio  e 

modificación dos elementos que fose preciso para acadar os 

obxectivos.

3.f.2.- Avaliación sumativa do programa de Técnicas Estudio 

e realización de memoria e informe final.

COORDINACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

As actividades deseñadas neste plan serán coordenadadas de 

seguinte xeito:

      1.-A través das reunións periódicas do Departamento de 

orientación,  no  que  está  representado  o  Departamento  de 

F.O.l. así como en reunións que se considerase preciso entre 

departamentos e titores.

2. Ó longo do curso a xefatura de estudios e o Departamento 

de orientación irán facendo un seguimento do desenvolvemento 

do Plan.

3.  As  actuacións  que  afecten  ó  desenvolvemento  das 

programacións  didácticas  das  distintas  materias  serán 

obxecto de coordenación na CCP.

O Departamento de Orientación elaborará unha memoria sobre 

o  seu  desenvolvemento  e  recollerá  as  aportaciones  dos 

distintos  implicados  nas  que  se  analizan  e  valoran  as 

actuacións levadas a cabo e se propoñan melloras de cara a 

cursos posteriores.



4.- En relación coas familias, desenvolveremos unha serie 

de “Charlas _ conferencia” destinadas a Pais e Nais e 

denominadas como “ Escola de Pais ” coas temáticas de 

apoio no estudo e Educación en valores que as familias 

escollan dun listado previo.

       AVALIACIÓN   XERAL DO DEPARTAMENTO

A  AVALIACIÓN  DA  CONSECUCIÓN  DOS  OBXECTIVOS  DE  ESTE 

DEPARTAMENTO  SE  LEVARÁN  A  CABO  CON  CRITERIOS  DE 

INVESTIGACIÓN -ACCIÓN, POR TODOS OS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

ASÍ COMO POR TODOS OS PROFESORES E ALUMNOS QUE FORMEN PARTE 

DE CADA PROGRAMA OU ACTIVIDADE

A  AVALIACIÓN  SERÁ  SEMPRE  DE  TIPO  FORMATIVO  E  IRÁ 

DESENVOLVENDOSE  PARALELAMENTE ÁS ACTIVIDADES . 

Criterios de avaliación no eido 1:

1.-Avaliado  o  progreso  e  mellora  dos  alumnos  afectados, 

tendo en conta os obxectivos propostos para cada un.

2.-  Nivel  de  satisfacción  dos  profesores  titores  e 

profesores de areas.

3.- Nivel de satisfacción das familias.

Criterios de avaliación nos outros eidos e programas:

1.- Nivel de  satisfacción dos profesores implicados.



2.- Nivel de satisfacción dos alumnos implicados.

3.- Nivel de satisfacción das familias.

ACTIVIDADES AVALIADORAS

1.-MEMORIA  FINAL  DE  CADA  ACTIVIDADE  CON   AVALIACIÓN 

REALIZADA  DE  XEITO  COLEXIADO  POR  TODOS  OS  MEMBROS  DO 

DEPARTAMENTO.

2.-  CUESTIONARIOS E ENQUISAS DIRIXIDAS  A PROFESORES. 

3.- CUESTIONARIOS E ENQUISAS DIRIXIDAS A ALUMNOS

4.- CUESTIONARIOS E ENQUISAS DIRIXIDAS A FAMILIAS.


