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1.  XUSTIFICACIÓN

1.1  TEÓRICA

Entendemos, tal e como explican Rafael Bisquerra Alzina e Manuel Álvarez González que

a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional é un proceso de axuda continuo a

todas as persoas en todos os seus aspectos, co obxecto de potenciar o desenvolvemento

humano ao longo de toda a vida, un proceso que inclúe a toda a comunidade educativa,

que comeza desde a escolarización do neno/a e se proxecta ao finaliza-las ensinanzas

non  universitarias.  Trátase  dun  proceso  global  que  integra  aspectos  relativos  ao

desenvolvemento persoal, aos procesos de ensino-aprendizaxe e á toma de decisións.

Orientar aos alumnos/as consiste en axustar a axuda pedagóxica as súas necesidades

específicas  e  atender  aos  distintos  ámbitos  nos  que  se  produce  o  desenvolvemento,

intelectual, afectivo e social. 

Consideraremos  como  a  guía  para  a  acción  orientadora  o  modelo  psicopedagóxico,

trátase dun modelo mixto de intervención cuias coordenadas nos eixos de referencia son

as seguintes: intervención prioritariamente indirecta pero compaxinada pola acción directa

(consulta  colaborativa),  grupal  pero  tamén  individual  naqueles  casos  nos  que  resulte

indispensable, interna, proactiva e a través de programas, polo tanto, a nosa intervención

xira entorno ao modelo de programas integrados no currículo potenciado polo modelo de

consulta  colaborativa,  deixando  o  modelo  clínico  para  aqueles  casos  nos  que  resulte

imprescindible.

O modelo de orientación queda configurado en tres niveis:

1º nivel  o de acción titorial  desenvólvese por  tódolos profesores coordinados por

unha titora ou titor, as súas funcións recóllense no Decreto 324/26 artigo 59 e no artigo

91 da LOE mentres non se regula un novo RO. Realizan a orientación máis directa co

alumnado, constitúe unha parte fundamental.

2º nivel  está constituido polo departamento de orientación, ten a mesma base legal

que a acción titorial, este nivel actúa de coordinador de tódalas accións orientadoras do

centro, as súas funcións recóllense no Decreto 120/98 art 6 e 7 e na Orde 24 de xullo

de 98, art 5, no que se especifican as mesmas para a secundaria.

3º nivel ou de zona está constituído polos equipos de sector, é un escalón de apoio

dos dous anteriores, as súas funcións aparecen recollidas no Decreto 120/98 no art 8 e

na orde 24 de xullo 98 no art 18. Son equipos multidisciplinares que prestan apoio
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técnico  e especializado aos centros, funciona dunha forma máis distante á acción

directa cos alumnos/as.

Recollendo  a  maioría  das  aportacións   de  autores  como Lázaro  e  Asensi,  Rodriguez

Espinar e Bisquerra, o modelo de orientación caracterízase polos seguintes principios:

Planificación, prevención, sistematización, curricularidade, cooperación, desenrolo persoal

e Intervención social.

1.2  LEGAL

A  Lei  Orgánica de Educación  6 de Abril  de 2006,  no artigo 1 establece a orientación

educativa e profesional dos estudiantes, como un dos principios do sistema educativo,

como medio necesario para o logro dunha formación personalizada, que propicie unha

educación integral en coñecementos, destrezas e valores. No artigo 2 destácase como un

dos factores que favorecen a calidade do ensino. No artigo 91 referido ás funcións do

profesorado, establece entre outras: a titoría dos alumnos/as, a dirección e a orientación

da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo, en colaboración coas familias, así

como a orientación educativa, académica e profesional dos alumnos/as, en colaboración,

no seu caso, cos servicios ou departamentos especializados. No artigo 105 se establece o

recoñecemento  da  función  titorial,  mediante  os  oportunos  incentivos  profesionais  e

económicos. Na disposición final primeira modifícanse artigos da LODE (1985), e se inclúe

como  un  dereito  do  alumno:  recibir  orientación  educativa  e  profesional.  Todas  estas

disposicións quedan sen modificar na LOMCE. Ésta remarca o principio da equidade na

educación, a compensación das desigualdades, e concreta os principios de actuación co

alumnado de altas capacidades.

No  noso  contexto,  o  Decreto  120/98 polo  que  se  regula  a  orientación  educativa  e

profesional en Galicia, e a Orde 24 de xullo de 98 na que se establece a organización e

funcionamento,  supérase  a  concepción  da  orientación  como  axuda  externa  e  puntual

aportada polo  experto,  e  téndese  o  concepto  da orientación  como actuacións  que se

desenvolven  dentro  da  actividade  educativa  e  inseridas  no  contexto  económico  e

sociocultural no que se desenvolve o individuo. 

Son competencias do DO do noso IES as seguintes:

• Impulsar a acción titorial

• Implantar programas de orientación específicos
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• Server de unión entre o centro educativo e outras institucións

• Asesorar á comunidade educativa

As competencias da xefatura do DO, resumindo, serán as seguintes: 

− Utilización da CCP como unha unidade de carácter funcional, de cara a elevar as

propostas do noso departamento.

− Liderar o deseño, desenvolvemento e avaliación do plan de orientación.

− Facer  posible  a  existencia  de  recursos  materiais,  espaciais  e  organizativos

necesarios para a implementación das actuacións propostas.

− Realización  das  avaliacións  psicopedagóxicas  e  a  elaboración  dos  informes

psicopedagóxicos que dela se derivan.

− Optimización dos recursos humanos do departamento na atención das necesidades

do centro.

As funcións do profesorado de apoio ó alumnado con NEE quedan establecidas na Orde

24 de xullo de 1998, art 7º.

Segundo o  Decreto  324/96 polo  que se establece o regulamento orgánico  dos IES a

planificación da orientación plasmarase no PAT e o POAP que están incluídos no PCC e

constitúen proxectos a medio plazo a partir dos cales se deben concretar as actuacións

para cada curso escolar.

O departamento de orientación debe elaborar o Plan Anual (Orde 24 de xullo de 98 ) para

cada  curso  escolar,  seguindo  as  directrices  establecidas  pola  CCP,  e  tomando  como

referencia as necesidades detectadas no centro e as accións prioritarias sinaladas nas

circulares polas que se ditan instrucións para dos servizos de orientación educativa en

Galicia (circular 8 de 2009 de regulación dalgunhas MAD e circular 10/2010 ata que non

se publique outra circular no vixente curso).

O  presente  plan  de  actuación  está  desenvolto  para  un  curso  escolar  pretendendo

concretar  e  establecido  no  PAT  e  POAP,  e  formará  parte  da  PXA  contribuíndo  a

desenvolver os obxectivos establecidos nela.

A partires deste marco conceptual e lexislativo, o Departamento de Orientación deste IES

organiza a súa actuación para este curso continuando coa labor desenrolada no centro e

adscritos en anos anteriores.
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1.3  XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

O  termo  municipal  de  Cambre  está  situado  ao  noroeste  de  Galicia,  na  provincia  da

Coruña,  a  12km en  dirección  sueste.  Acolle  un  total  de  112  entidades  de  poboación

agrupadas  en  12 parroquias:  Anceis,  Andeiro,  Brexo,  Brives,  Cambre,  Cecebre,  Cela,

Meixigo, Pravio, Sigrás, O Temple e Sta María de Vigo. 

O  equipo  técnico  de  servizos  sociais  do  Concello  está  formado  pola  Concelleira  de

igualdade,  Benestar  social,  Sanidade  e  Educación,  a  coordinadora  dos  SS.SS,  2

educadoras sociais, 3 traballadoras socias e 2 auxiliares administrativas,  que atenden as

demandas  e  urxencias  sociais  dos  colectivos  mais  desfavorecidos;  este  equipo

desenvolve programas como “Mañanceiro”,”Xogando no Nadal”, “campamentos de verán”,

“escola de nais e pais”, “apoio escolar”, “banco de libros” entre outros.

A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), é un servizo xa creado no 1996 e un

referente para a mocidade do concello, ofrece un servizo de información, programas e

actividades de interés para axudar ás persoas a través do ocio e tempo libre, coa axuda

de técnicos/as xuvenís: labores información e difusión de programas, o carné da OMIX, o

carné Xove (que oferta becas e descontos interesantes)etc.

O noso IES atópase no lugar de Sigrás, en Camiño dos Cacharros nº1, no concello de

Cambre,  escolarizamos  ao  alumnado  de  Sigrás,  Anceis,  Andeiro,  Brexo-Lema,  Vigo,

parroquias  situadas ao sul  do  concello.  A  poboación do alumnado que escolarizamos

mestura poboación tradicional que vive en aldeas e lugares do municipio e outra que vive

en  casas  adosadas,  casas  ailladas  con  xardín  cun  nivel  cultural  medio-alto,  e  outra

poboación que vive en apartamentos ou pisos no centro urbano do pobo. 

A situación económica das familias do noso alumnado está bastante equilibrada, aínda

que temos asalariados/as, empresarios/as, autónomas e profesionais liberais. Contamos

cun 2% de inmigrantes, un 1% de alumnado de étnia xitana. A maioría das familias están

formadas por un matrimonio que convive con 1 ou 2 fillos/as, en moitos casos cos seus

pais e nais.

O centro leva funcionando dende o 1990-91. Consta dun edificio de 2 plantas e zona

exterior,  nesta  hai  un  patio,  unha  pista  polideportiva,  un  estacionamento,  un  recinto
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cuberto onde hai vestiarios e unha zona de xogos con tres mesas de pimpón. No interior

hai 12 aulas, e 5 mais pequenas, tres laboratorios (fisica, química e bioloxía), tres aulas de

informática, un salón de actos, a biblioteca, aulas de plástica, tecnoloxía e música, unha

aula de pedagoxía terapéutica, a aula de Pilar e Xoán para a convivencia e un espazo de

lectura (loft lector). Contamos cunha cafetería con servizo para comer. Non contamos cun

ximnasio polo que as clases de EF impártense nun pavillón municipal situado no recinto

escolar. Contamos con 6 aulas dotadas do proxecto ABALAR, tres de 1º e tres de 2º,

encerados dixitais interactivos (EDIS) en tódalas aulas, canóns de proxección na sala de

profesores,  salón  de  actos,  aula  de  titorías,  departamento  de  orientación  e  aulas  de

plástica, tecnoloxía e laboratorios.

Dinamizan  o  centro  un  gran  número  de  grupos  de  traballo nos  que  se  anima  ao

profesorado a participar tódolos anos: 

• Grupo de Biblioteca. participa no PLAMBE, organiza o Plan Lector,  os clubs de

lectura,  colabora  no  Proxecto  Interdisciplinar  e  elabora  guías  de  lectura  en

colaboración coa Biblioteca do Concello

• Grupo  de  Proxectos  Europeos.  Xplore  Health  (promociona  un  portal  web  que

mostra  as  últimas  tendencias  en  investigación  e  saúde),  InGenious  (reúne

empresas líderes europeas e autoridades da educación para aumentar o interese

do alumnado na ciencia e nas carreiras científicas), Global Excursion (permite ao

alumnado e profesorado o acceso aos laboratorios experimentais),  FuturEnergía

(invita as escolas a participar nunha serie de debates on-line sobre a enerxía e o

desenvolvemento  sostible  con  invitados/as  especiais),  Virtual  Science  Hub

(competición a nivel europeo entre traballos de distintas disciplinas compartidos a

través de plataformas electrónicas).

• Intercambios con distintos países europeos.

• Equipo de dinamización lingüística: potencia o uso da lingua galega intervindo con

programas de promoción da lingua galega no centro.

• Grupo TIC e ABALAR: Encargado do bo funcionamento dos equipos informáticos

• e das aulas ABALAR.

• Grupo de convivencia e mediación: Encargado da resolución de conflitos entre

• membros da comunidades escolar, buscando o bo entendemento entre as partes.
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As ensinanzas

ETAPA/ UNIDADES ALUMNADO

ESO 261

1ºESO (3 unidades) 61

2ºESO (3 unidades) 68

3ºESO (3 unidades) 63

4ºESO (3 unidades) 69

BACHARELATO 152

1º BAC (4 unidades) 78

2º BAC (3 unidades) 74

TOTAL 413

O horario do IES é de luns a venres pola mañá de 08,30h a 14,10h e as tardes do luns de

16,20h a 18,00h para a ESO, neste curso e como consecuencia da adaptación do IES ao

contexto COVID, decídese implantar un recreo de 40 minutos, polo que o horario da ESO

será o seguinte: 1ª sesión de 8:30 a 09:20, 2ª sesión de 09:20 a 10:10, 3ª sesión de 10:10

a 11:00, Recreo de 11:00 a 11:40, 4ª sesión de 11:40 a 12:30, 5ª sesión de 12:30 a 13:20,

6ª sesión de 13:20 a 14:10, os luns terán pola tarde dúas sesións mais: 7ª sesión de 16:30

a 17:20, 8ª sesión de 17:20 a 18:10. No horario de bacharelato desaparecerá a tarde do

luns e quedará como sigue: 1ª sesión de 8:30 a 09:20, 2ª sesión de 09:20 a 10:10, Recreo

de 10:10 a 10:30, 3ª sesión de 10:30 a 11:20, 4ª sesión de 11:20 a 12:10, Recreo de 12:10

a 12:30, 5ª sesión de 12:30 a 13:20, 6ª sesión de 13:20 a 14:10, os martes e xoves terán

unha sesión mais, 7ª sesión de 14:10 a 15:00.

ESO BAC
8:30 a 9:20 1ª h 1ªh 8:30 a 9:20
9:20a 10:10 2ª h 2ªh 9:20a 10:10

10:10 a 11:00 3ª h RECREO 10:10 a 10:30
11:00 a 11:40 RECREO 3ªh 10:30 a 11:20
11:40 a 12:30 4ªh 4ªh 11:20 a 12:10
12:30 a 13:20 5ªh RECREO 12:10 a 12:30
13:20 a 14:10 6ªh 5ªh 12:30 a 13:20

6ªh 13:20 a 14:10
 7ªh

Martes
Xoves

14:10 a 15:00

16:30 a 17:20 7h Luns
17:20 a 18:10 8h Luns

O  claustro está  composto  por  47 profesoras,  distribuidas  nos  18 departamentos

seguintes: artes plásticas,  bioloxía e xeoloxía, economía, educación física, filosofía, física
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e  química,   francés,  inglés,  latín,  lingua  castelá,  lingua  galega,  matemáticas,  música,

orientación,  relixión, tecnoloxía, xeografía e historia, grego.

Contamos con 19 titoras e titores, 12 na ESO e 7 no bacharelato.

As titoras serán un total de 19 e terán a sesión de titoría repartida da seguinte forma:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
8:30 a 9:20
9:20a 10:10

10:10 a 11:00
11:00 a 11:40
11:40 a 12:30
12:30 a 13:20 3ºESO A
13:20 a 14:10 1ºESO B 2ºESO B

3ºESO B
4ºESO C
4ºESO B

3ºESO C

16:30 a 17:20 1ºESO A
1ºESO C

17:20 a 18:10 1ºESO B
2ºESO A
4ºESO A

En canto  as  MAD, na actualidade desenvólvense a exención de francés  para 1º e 2º,

desdobramentos con reforzo educativo para 1º, nas materias de LC, LG e M, solicitamos o

programa  ARCO  liñas  2  e  3,  temos  o  itinerario  aplicado  en  3º  e  4º. No  centro  hai

escolarizados 15 alumnos con NEAE en 1º, 25 en 2º, 14 en 3º, 7 en 4º e 3 en bacharelato

(dificultades de aprendizaxe, TDAH, dislexia, TEA, TCS, de étnia xitana, 1 alumna con PC

e altas capacidades), 2 alumna e alumno con Acs e 1 profesora de pedagoxía terapéutica.

Existe ANPA.

En canto o  persoal non docente conta con dous subalternos, unha administrativa e  4

limpiadores/as.

Centros adscritos

Contamos con dous CEIP adscritos con orientadora propia, o CEIP Emilio González López

e o CEIP Torrente Ballester.

O  alumnado do bacharelato  procede sobretodo do IES de Carral  pero  tamén doutros

centros da zona.
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2.  AVALIACIÓN DE NECESIDADES

Obteremos información do análise  dos documentos do centro:  PEC,  PXA,  a  memoria

anual,  Plan  de  convivencia  e  outros  como  o  libro  de  actas  das  reunións  da  CCP,

expedientes disciplinarios e as características do contexto que xa mencionamos. Tamén

obteremos datos da análise da información da documentación do DO: Plan anual do curso

pasado, a memoria, o libro de actas das reunións, as actas das reunións cos titores.

A  análise  da  información  das  características  do  alumnado,  para  coñecer  as  súas

expectativas, actitudes, intereses, problemas e necesidades, a través fundamentalmente

do  titor/a,  pero  tamén  a  través  dos  delegados/as,  da  xunta  de  delegados,  da  súa

participación  no  consello  escolar,  e  da  súa  participación  nas  actividades  de  titoría

relacionadas coa avaliación. Recolleremos información do alumnado que presenta NEAE

(a través do análise dos expedientes así como de entrevistas co profesorado, xefa de

estudos, etc).

A información recolleráse ademáis ao longo do curso e serviranos para ir modificando e

precisando  esta  fase:  das  reunións  do  centro  (CCP,  claustros,  sesións  de  avaliación,

reunións de titores, de familias etc).

A información recollida da colaboración cos outros centros da zona, e servizos locais.

A información extraída da Circular 10/2010 pola que se dictan instruccións para  coordinar

actuacións  e  establecer  as  accións  prioritarias  dos  servicios  de  orientación  no  noso

contexto e a Circular 8/2009 pola que se dictan instruccións para algunhas MAD.

A información do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de Galicia

para o 20-21.

Sinalamos  a  continuación  os  bloques  fundamentais  de  necesidades  que  se  irán

completando ao longo do presente curso:

ALUMNADO

• Atención á diversidade

• Mellora das técnicas instrumentais básicas e de traballo intelectual

• Favorecer o desenvolvemento persoal, e o clima de aula

• Orientación académica e profesional.

• Mellora da convivencia e da integración no centro

• Educación para a saúde
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PROFESORADO

• Formación  para  responder  á  diversidade  e  á  comprensividade  educativa,

aspectos metodolóxicos, o sistema de avaliación, aspectos psicopedagóxicos e

didácticos.

• Mellora da corresponsabilidade (funcionamento en equipos docentes)

FAMILIAS

• Información  sobre:  o  sistema  educativo,  as  actividades  académicas,  sobre  as

saídas profesionais.

• Formación para a colaboración na mellora do proceso de E/A

• Participación na mellora da convivencia

CENTRO

• Colaboración na construcción dun proxecto educativo de calidade.

• Oferta  educativa  diversificada para  lograr  disminuir  o  abandono temperá dos

estudos.

• Mellora da coordinación coas institucións da zona
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3.  OBXECTIVOS 

3.1  OBXECTIVOS XERAIS

• Prestar  a  axuda  necesaria  para  que  os  procesos  de  ensino  e  aprendizaxe

favorezcan o desenvolvemento integral dos alumnos/as.

• Favorecer  que o  ensino  preste  unha atención  individualizada ás  particulares

necesidades dos alumnos e alumnas

• Optimizar  o  rendemento  do ensino  mediante  o adecuado asesoramento  dos

alumnos/as ó longo do sistema educativo e no seu tránsito á vida activa.

• Contribuir  as  adecuadas  interaccións  entre  os  distintos  elementos  da

comunidade educativa

• Impulsar a innovación educativa

3.2  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Relativos ao centro e ao profesorado:

• Revisar,  analizar  e  propoñer  melloras  no  PAT  e  POAP  para  adecualos  á

actualidade, a LOE e á LOMCE.

• Elaborar a proposta do plan de orientación

• Asesorar  e  dinamizar  a  función  titorial  e  orientadora  facilitando  materiais  e

recursos necesarios.

• Establecer  mecanismos  de  asesoramento  permanente  ao  profesorado  nos

procesos e estratexias de atención á diversidade

• Establecer  coa  responsable  de  dinamizar  a  convivencia  do  centro,

asesoramento que axude á consecución das súas metas

• Favorecer unha maior implicación das familias na vida do centro

Relativos ao alumnado:

• Establecer mecanismos que melloren a aprendizaxe do alumnado e o desenrolo

de competencias básicas.

• Participar no impulso de medidas que favorezcan unha detección temperá de

necesidades específicas de apoio educativo.
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• Colaborar no incremento da calidade das MAD existentes no centro e potenciar

con elas a reducción do fracaso escolar.

• Participar na implicación do alumnado en mediación escolar.

• Favorecer o desenvolvemento vocacional e impulsar a autorientación a través

de accións que axuden na construcción dun proxecto de vida persoal.

• Contrubuir á mellora da adaptación social do alumnado a través da aprendizaxe

de habilidades sociais.

• Colaborar na educación para a saúde

Relativos ás familias: 

• Colaborar no establecimento dunha relación fluída e estreita entre o centro e as

familias favorecendo actuacións que as impliquen na vida do centro.

• Impulsar a participación das nais e pais na elaboración do plan de convivencia e

na mediación escolar.

• Informar ás familias sobre o Departamento de Orientación 

Relativos ao Departamento:

• Aumentar  ou  afianza-los  contactos  con  diferentes  organismos  e  axentes

externos ó centro, e cos DO dos IES da zona.

• Colaborar na difusión dos programas a través da paxina web do IES

• Mellorar a utilización de ferramentas para unha orientación telemática

Relativos  aos centros adscritos

• Desenvolver accións conxuntas

• Planificar, desenvolver e avaliar accións que faciliten o tránsito entre centros e

que contribúan a adaptación persoal, social e académica do alumnado 

Relativos a outros axentes:

• Potenciar a coordinación co EOE

• Establecer relacións coas institucións do entorno: Servicios Sociais, Centro de

Saúde, Cruz Vermella, Servizo de Orientación Laboral, CIM, clínicas privadas,

etc...

• Establecer canles de colaboración cos IES da zona para favorecer o tránsito do

alumnado  entre  centros  e  para  posibilitar  accións  conxuntas  de  información

sobre ofertas académicas e profesionais da zona.
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4.  PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS

4.1 Acción titorial:

Programa 1 de acollida, integración e mellora da convivencia

Programa 2 de educación socioemocional

Programa 3 de asesoramento psicopedagóxico ao profesorado

4.2 Atención á diversidade:

Programa 4 de prevención de dificultades de aprendizaxe

Programa 5 de atención ás necesidades específicas de apoio educativo

4.3 Orientación académica e profesional ao longo da vida:

Programa 6 de orientación académica e profesional

Finalmente,  plantexamos  as  accións  prioritarias  que  se  desenvolverán  desde  o

departamento  de  orientación  para  facilitar  e  dinamizar  o  desenvolvemento  dos  seis

programas. 
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4.1 ÁMBITO DA ACCIÓN TITORIAL

PROGRAMA 1 DE ACOLLIDA, INTEGRACIÓN E MELLORA DA CONVIVENCIA

Xustificación

A necesidade de favorecer os procesos de adaptación ao centro do alumnado e pais que

chegan novos, do entorno, doutras comunidades e do extranxeiro, a principio de curso e ao

longo do mesmo, acada maior importancia para a acción educativa. Na Circular 10/2010 se

establece como unha das liñas de acción prioritarias as actuacións referidas á promoción da

convivencia e á resolución pacífica de conflictos no marco dunha escola plural. A LOE e a

LOMCE sinalan que o proxecto educativo deberá incluir entre outros un plan de convivencia,

e  a  Lei  4/2011  de  convivencia  e  participación  da  comunidade  educativa  desenvolve   e

actualiza diversos aspectos . Desenvolvemos unha das funcións do DO no D/120, “facilitarl le

ó alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para enfrontar os momentos escolares

máis decisivos ou de maior dificultade..” 

Obxectivos  

• Favorecer o proceso de integración de todos/as e fomentar a socialización e a 

interacción entre alumnos.

• Axudar a mellorar o desenvolvemento persoal

• Optimizar a vida do grupo clase impulsando a participación do alumnado na vida do

centro.

• Proporcionar formación e entrenamento na resolución pacífica de conflictos

• Participar no deseño, desenvolvemento e avaliación de mediadores escolares

• Colaborar na ampliación de recursos docentes para intervir en conflictos escolares

• Favorecer a cooperación e a participación das familias no centro

• Proporcionar apoio e recursos para contribuir á acollida, integración e convivencia 

do novo alumnado, profesorado e familias, e a unha continuidade na acción 

educativa en especial dos que presenten NEAE.

Contidos

Acollida e autocoñecemento

Elección de delegada/o

Elaboración das normas da aula

Resolución de conflictos
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Estratexias de intervención na aula

Estratexias de intervención no centro

PROGRAMA 2 DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Xustificación

“A potenciación das competencias personais do alumnado, e os principais contidos a tratar

son o desenvolvemento das dimensións afectivas nun contexto interactivo das relacións

interpersonais”  (Rodriguez  Espinar).  Este  programa  pretende  incidir  no  logro  de

competencias psicolóxicas no alumnado que lles permitan afrontar os riscos que a vida

presenta. Trataremos de mellorar o axuste social e a satisfacción persoal do alumnado,

aspectos  menos  tratados  da  práctica  diaria  do  centro,  na  que  pode  predominar  en

ocasións a vertiente academicista. Esto demanda unha intervención orientadora que serve

ademàis  para  disminuir  a  atención  de  casos  individuais  desde  o  counseling  e  de

derivacións a saúde mental. 

Proba da importancia que se lle da o desenrolo destes aspectos atopámola na LOE onde

se  fai  referencia  explícita  dentro  dos  obxectivos  das  distintas  etapas  ó  desenrolo  de

capacidades afectivas (art 13,17,23) e no art. 71 no que se sinala que as Administracións

educativas disporán os medios necesarios para que todo o alumnado acade o máximo

desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional.

A Lei 4/2010 de convivencia e participación establece as actuacións a desenvolver polos

departamentos de orientación en relación à mellora das habilidades sociais de todos e do

alumnado específico.

A situación de pandemia sitúa a este programa como unha das prioridades para este ano. 

Obxectivos

• Favorecer o contacto da persoa cos seus sentimentos, axudando a identificalos

e a comunicalos aos demáis

• Desenvolver e construir habilidades de comunicación

• O autocontrol emocional

• O clima de aula e a dinámica de grupos

• Fomentar a adquisición duns hábitos de vida saudables

Contidos

A comunicación

Autocontrol emocional

A dinámica de grupos e o clima de aula
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A afectividade e sexualidade

Hábitos saudables: actividades para o lecer, a alimentación e o medio ambiente

PROGRAMA 3 DE ASESORAMENTO PSICOPEDAGÓXICO AO PROFESORADO

Xustificación

A  formación  do  profesorado  engloba  tanto  os  procesos  de  formación  inicial  como  a

formación continua. Existe unha parte do profesorado que pola súa formación inicial, máis

centrada nos coñecementos de carácter científico, non goza dunha formación de igual

peso en temas psicopedagóxicos. Por elo esta formación inicial relacionada coa didáctica,

que soe ser escasa debe complementarse coa formación permanente, unha das posibles

opcións pode ser o asesoramento do DO. Este programa desenvolve unha das funcións

do departamento, según o Decreto 120/98. 

Obxectivos

• Favorecer procesos educativos adaptados ao alumnado, mellorando a calidade

na resposta educativa.

• Dinamizar  as  relacións  entre  os  titores/as  e  os  seus  equipos  docentes,

implicándoos nas actividades do plan de orientación.

• Desenvolver actividades que melloren a colaboración coas familias

Contidos

‒ A prevención de dificultades de aprendizaxe

‒ O desenvolvemento da acción titorial

‒ A orientación académica e profesional 

‒ As TIC
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLIC. TEMP.
1. Colaboración no mantemento das xornadas de acollida Equipo directivo, 

grupo de 

convivencia e DO

1º Trim

2. Modificar o plan de acollida para adaptalo ao contexto 

COVID 19

Equipo covid, 

convivencia, DO

1º Trim

e durante 

o curso

3. Accións para a promoción da participación de 

alumnos/as nas actividades de acollida

DO e 

alumnos/as

1º Trim

e durante 

o curso

4. Deseño de accións tendentes á integración do 

alumnado no centro e no grupo-clase

XEstudos, 

DO, titoras

1º Trim

Todo o 

curso
5. Deseño de accións para a elaboración das normas de 

aula

XEstudos, 

DO, titoras

1º Trim

6. Deseño do proceso de elección de delegada/o DO, 

XEstudos, 

profesores, 

tittores

1º Trim

7. Deseño de accións dirixidas ao alumnado para o 

coñecemento das Normas de Organización e 

Funcionamento

DO, 

XEstudos, 

profesores, 

titores

1º Trim

8. Seguimento dos procesos de acollida e integración do 

alumnado nas reunións cos titores

Orientadora, 

profesores, 

titores

Todo o 

curso

9. Revisión da carta de presentación para familias e 

difusión entre os/as titores/as

Conv, eq 

directivo, 

titores

1º trim

10. Impulso de accións tendentes á participación do 

alumnado no proceso de avaliación

DO, CCP eq 

directivo 

titores,claust

ro.

Todo 

curso

11.Proposta dun horario da orientadora que intente 

integrar as sesións de titoría da ESO (para facilitar a 

intervención nos grupos aual), e difusión do contato 

entre as famílias, preferentemente telefónico ou por 

videoconferencia

Orientadora 

eq directivo

1º trim

12.Elaboración dun documento normas básicas para pais 

(tríptico)

DO, conv 

XEstudos, 

1º trim
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titores
13.Deseño de accións de acollida e integración para 

alumnado de incorporación tardía.

DO, eq 

directivo, 

titores

Todo o 

curso

14.Unificar actividades de acollida, integración e mellora 

da convivencia nos centros adscritos.

Orientadores

adscritos

1º trim

15.Creación dun buzón de suxestións para familias e 

alumnos/as

DO, titores 1º trim

16.Deseño dunha folla de seguimento titorial para facilitar 

a recollida de información para a comunicación cos 

pais

DO, titores 1º trim

17.Accións de asesoramento psicopedagóxico e apoio do 

equipo de convivencia 

DO, equipo de 

mediac e C.
Todo o 

curso
18.Axuda ao equipo de convivencia no mantemento do 

servizo de  mediación escolar,  así como na súa 

difusión

DO,directora 

Xestudos, equipo 

de convivencia

Todo o 

curso

19.Colaboración co equipo de convivencia na creación de 

Sistemas de Apoio entre Iguais (SAIS)

Ori, coordidnadora 

convivencia, xefa 

de estudos

Todo o 

curso
20.Coordinacións  cos  organismos  e  institucións  que

colaboren en determinadas sesións de titoría: servicios

sociais  para  a  prevención de drogas,  Cruz Vermella

(Campaña  de  prevención  da  violencia  de  xénero),

Quérote + (educación sexual), voluntariado, etc

DO,

XEstudos,

titores

1º trim

2º trim

21.Accións para impulsar a formación do profesorado en

educación socioemocional e estratexias docentes.

DO,

titores/as

XEstudos

Todo  o

curso

22.Proposta  e  organización  conxunta  cos  titores  da

celebración  do  día  mundial  contra  a  violencia  de

xénero.

DO,

XEstudos,

titores, CCP

1º trim

23.Asesoramento aos titores/as nas técnicas de dinámica

de  grupos,  relacións  interpersonais  e  solución  de

conflictos desde a educación para a paz.

DO, titores 2º trim

24.Actuacións de colaboración cos titores/as na abordaxe

de  conflictos  que  se  plantexan  dentro  do  grupo

poñendo en marcha procesos de resolución.

DO, titores Todo  o

curso

25.Mantemento  dun  cuestionario  inicial  e  final  sobre  o

clima de aula para profesores/as e alumnos/as

DO, titores 1º trim

26. Renovación  e  mantemento e  actualización  da  aula

virtual no curso para as/os titores/as

orientadora,

titores

Todo  o

curso
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4.2 ÁMBITO DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

PROGRAMA 4 DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

Xustificación

A reducción  do  fracaso escolar  conxuntamente  co  desenvolvemento  de competencias

clave  por  parte  do  alumnado,  é  un  dos  eixes  fundamentais  da  maioría  das  políticas

educativas  que  se  desenvolven  actualmente.  “O  profesor/a  coloca  a  aprendizaxe,  o

desenvolvemento persoal e profesional, en mans do alumnado para que siga aprendendo

cando  non  esté  para  axudalo.  Aprender  procedementos  e  estratexias  que  faciliten  a

aprendizaxe  autónoma  de  nova  información  é  un  dos  aspectos  máis  sustanciais  que

poden ensinarse, porque supón entregarlles provisións para un longo recorrido” (Carles

Monereo…). Con este programa pretendemos a través dun traballo docente coordinado e

complementario,  a  capacitación  e  a  adquisición  do  alumnado  dunhas  técnicas  e

estratexias de estudo, e así contribuir as desenvolvemento da capacidade do alumno/a

para realizar aprendizaxes de forma autónoma e reflexiva, á vez que contribuir a que o

alumnado  alcance  o  éxito  a  nivel  académico,  peaxe  probablemente  necesario  para

conseguir tamén que sexan máis felices.

Este  ámbito  adquire  especial  relevancia  no  contexto  actual,  tanto  europeo  como

internacional,  xa  que  distintas  probas  internacionais  avalían,  cada  vez  con  maior

relevancia social, as competencias do alumno a nivel xeral.

O Decreto 120/98 establece entre as funcións do DO esta labor preventiva, así como nas

Circulares vixentes.

Obxectivos

• Desenvolver hábitos e técnicas que permitan un estudio eficaz

• Desenvolver  estratexias  de  adquisición,  asimilación  e  recuperación  da

información.

• Favorecer  o  desenvolvemento  e  mellora  das  destrezas  e  habilidades  de

pensamento

• Empregar a lingua como forma de adquisición de novas aprendizaxes

• Favorecer a implicación dos alumnos nas aprendizaxes escolares

Contidos

‒ A motivación

‒ Hábitos e técnicas de estudio

‒ Estratexias e técnicas de aprendizaxe

‒ Aprender a pensar
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‒ Preparación de exames

‒ Aprendizaxe cooperativa

PROGRAMA  5  DE  ATENCIÓN  ÁS  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOIO

EDUCATIVO

Xustificación

A LOE e a LOMCE establecen a atención á diversidade como principio fundamental, ésta

debe rexir todo o ensino básico e terá como obxectivo proporcionar a todo o alumnado

unha educación adaptada as súas características e necesidades de acordo cos principios

de comprensividade e equidade.

Neste  novo  marco  lexislativo,  establécese  o  concepto  de  necesidades  específicas  de

apoio educativo que se entende como o alumnado que requira unha atención educativa

diferente  á  ordinaria,  por  presentar  NEE  (o  que  requira  por  un  período  da  súa

escolarización ou ó longo dela, determinados apoios ou atencións educativas específicas

derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conducta e rexida polos principios de

normalizacón e inclusión), por dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas

capacidades intelectuais, por ter que incorporarse de forma tardía ó sistema educativo, ou

por condicións persoais ou de historia escolar.

Asimesmo é unha das accións prioritarias establecidas na Circular 10/2010, a Circular

8/2009 regula algunhas MAD para a nosa Comunidade.

Obxectivos

• Contribuir  na  comprensión  do  concepto  de  diversidade  como  un  elemento

positivo para a práctica educativa

• Desenvolver  e  avaliar  o  sistema  de  detección,  intervención  e  mellora  da

atención ás NEAE

• Favorecer no alumnado o desenvolvemento das técnicas instrumentais básicas

• Proporcionar asesoramento sobre as MAD á comunidade educativa

Contidos

‒ As necesidades específicas de apoio educativo. A diversidade como algo positivo 

para o proceso educativo.

‒ As NEE: discapacidade, trastornos graves de conducta.

‒ As respostas: Medidas organizativas e curriculares

‒ A construcción e interacción como modelo de aprendizaxe. Métodos interactivos.

‒ Absentismo escolar
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‒ As Técnicas Instrumentais Básicas (TIB)

ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLIC. TEMP.
1. Difusión do cuestionario sobre hábitos e técnicas de

estudio

DO 1º trim

2. Asesoramento ás famílias para solicitar a beca para

que  o  alumnado  de  NEAE  teña  reeducación

pedagóxica ou logopédica fóra do centro cando non

lle cheguen as axudas do centro.

orientadora 1º trim

3. Accións  que  impulsen  a  avaliación  da  práctica

docente por parte do alumnado.

DO,

XEstudos

1º trim

4. Elaboración de documentación dirixida ao alumnado

sobre hábitos e técnicas de estudio e sobre como

se realizan as aprendizaxes

DO,  XE

titores

2º trim

5. Elaboración  dun  documento  a  familias  sobre  a

axuda ao estudio dos fillos

DO,

XEstudos,

titores

Todo  o

curso

6. Deseño e desenrolo dun obradoiro de técnicas de

estudio  individualizado  para  casos  nos  que  sexa

necesario.

DO, titores Ao  longo

do curso

7. Accións  de  asesoramento  colaborativo  para

traballar as TTI desde a titoría

DO, titores 1º  e  2º

trim
8. Elaboración dun documento sobre a motivación e

difundilo

DO, titores 1º trim

9. Potenciación de medidas inclusivas DO,  pt

XEstudos

Todo  o

curso
10.Elaboración da concreción do PXAD de acordo coa

organización actual do IES

DO,  CCP

XEstudos

1º trim

11.Difusión  do  material  bibliográfico  do  DO  sobre

temas  educativos  para  a  mellora  da  práctica

docente e titorial

DO 2º trim

12.Accións  para  a  detección  de  necesidades

educativas (estudios iniciais sobre o alumnado): 1º

ESO

DO, titores 1º trim

13. Creación e mantemento da ficha psicopedagóxica

do alumnado da ESO e bacharelato

DO Todo  o

curso
14.Establecemento de accións de coordinación entre o

profesorado para detección de necesidades

DO, titores Todo  o

curso
15.Elaboración da análise á CCP sobre o rendemento DO 1º trim
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das  MAD  do  presente  curso  e  proposta  para  o

vindeiro
16.Accións que melloren a formación do profesorado

en MAD.

DO, claustro 2º trim

17. Difusión  dun  resumo  legal  sobre os  criterios  de

promoción  e  titulación  na  ESO  de  acordo  coa

lexislación.

DO,

XEstudos

CCP

2º trim

18.Colaboración  no  establecemento  de  criterios

consensuados para o propoñer o título de GESO no

alumnado que cursa un itinerario aplicado

DO, CCP 1º trim

19. Elaboración  de  documentos  sobre  MAD  para

familias

DO 1º trim

20. Elaboración de modelos de entrevistas a familias de

alumnado proposto a algunha MAD

DO 1º trim

21.Elaboración  dun  cuestionario  de  avaliación  inicial

para detección de necesidades

DO, titores 1º trim

22. Mantemento da  utilización  do  protocolo  para

solicitar a intervención DO, e os protocolos en xeral.

DO 1º trim

23.Elaboración  dunha  ficha  de  avaliación  inicial  nas

MAD

DO, titores 1º trim

24.Accións que favorezcan a coordinación profesores e

pt

DO,

XEstudos

CCP

Todo  o

curso

25.Realización das avaliacións psicopedagóxicas DO,titores

profesores

Todo

curso
26.Redacción dos informe psicopedagóxico pertinentes X DO Todo

curso
27.Accións que favorezan a continuidade entre centros DO,

XEstudos

adscritos

Todo  o

curso

28.Renovación  e  actualización  do  curso  “atención  á

diversidade” da aula virtual

Orientadora,

pt

Todo  o

curso

4.3 ÁMBITO DA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Ó LONGO DA VIDA

PROGRAMA 6 DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Xustificación

A  vertiente  vocacional  establécese  como  un  dos  aspectos  prioritarios  da  orientación

educativa (Decreto 120/98 e na Orde 24/98)  e isto é así debido á crecente complexidade
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estructural das sociedades, do sistema educativo actual que obriga os xoves a optar entre

itinerarios formativos, e da inserción nó mundo laboral, caracterizada pola temporalidade,

flexibilidade,  competitividade,  formación  permanente,  as  novas  tecnoloxías  etc.,  queda

máis que xustificada a importancia dunha axeitada orientación.

O aspecto máis importante,  ademáis de prepararlles para o desempeño dun posto de

traballo,  é  facilitarlles  e  asesorarlles  no  coñecemento  de  si  mesmas,  na  súa

autorrealización, de maneira que a toma de decisións sobre o seu futuro académico e

profesional  sexa  un  proceso  continuo  racional  e  maduro,  podendo  así  conformar  un

proxecto de vida realista que lles permita realizarse como persoas e que lles posibilite

formar parte activa da nosa sociedade.         

Obxectivos

• Favorecer o coñecemento no alumnado do Sistema Educativo e das opcións

académicas

• Proporcionar  asesoramento  para  mellorar  o  coñecemento  no  alumnado  das

opcións profesionais

• Potenciar o coñecemento das posibilidades máis cercanas

• Posibilitar a autoorientación

• Dinamizar a participación das familias no asesoramento vocacional  dos seus

fillos

• Proporcionar  apoio  técnico  e  asesoramento  para  favorecer  a  integración

curricular dos contidos vocacionais

Contidos

‒ Autocoñecemento do alumnado

‒ Coñecemento do Sistema educativo

‒ Coñecemento do mundo laboral

‒ Coñecemento do proceso de inserción-profesional

‒ A toma de decisións

‒ As TIC

ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLIC TEMP.
1. Accións  de  contacto  cos  IES  da  zona  para

organizar  unhas xornadas de orientación  sobre  a

oferta da zona

DO CCP

Orientador

es zona

2º  3º

trim

2. Accións  para  a  actualización  e  mantemento  dun

panel  estratéxico  do  centro  de  información

DO, 3º trim
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académico e profesional
3. Accións  para  dotar  de  contidos  a  aula  virtual  do

IES,  o curso  de orientación  vocacional,  e

mantemento do blog “orientatron”

DO,

responsabl

e TIC

Todo  o

curso

4. Mantemento  e  difusión  de  dossieres  informativos

para as familias, alumnado e profesorado

DO 3º trim

5. Colaboración  co  programa  “queda  a  comer”  na

organización  de  charlas  (presenciais  ou  non

presenciais) nas que se invita aos exalumnos para

que compartan información con nós.

Ori,

profesores/as/

alumnos/as

Todo  o

curso

6. Establecemento  de  contactos  co  especialista  en

orientación  vocacional  do  EOE  e  institucións  da

zona relacionadas co emprego

DO Todo  o

curso

7. Establecemento do horario (recreos) para accións

de asesoramento individualizado e difundilo

DO,

XEstudos

Todo  o

curso
8. Accións  de  actualización  da  información  do  DO

sobre  as  distintas  posibilidades  académicas  e

profesionais

DO Todo  o

curso

9. Accións  para  difundir  novas  relacionadas  con

plazos  de  matrícula,  convocatorias  de  exames,

becas etc.

DO 2º  e  3º

trim

10.Elaboración documento individulalizado de resumo

do proceso de autoorientación

DO 3º trim

11. Accións  de  asesoramento  a  familias do  noso

alumnado

DO, titores 3º trim

12.Organización  da  asistencia  as  Xornadas  de

Orientación  organizadas  polo  axuntamento  de

Coruña e universidade

DO, titores 2º trim

13.Organización  da  visita  do  alumnado  à  UDC e  a

USC (programa A Ponte)

DO, titores,

XE

2º trim

14.Elaboración e proposta á CCP de criterios comúns

para  informar  sobre  optativas  ao  alumnado,

mantemento dos dípticos e melloralo.

DO,

XEstudos,

CCP

3º trim

15.Asesoramento  individual  a  alumnos  e  familias

(NEE, grupos con dificultades de inserción laboral,

abandonos  e  aqueles  en  situación  de

incertidumbre)

DO, titores Todo  o

curso

16.Difusión do Dossier de búsqueda de emprego para

os/as que abandonen

DO 2º trim

17.Accións de intervención directa no grupo aula nas orientadora 3º trim
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sesións de titoría
18.Accións de avaliación e seguemento da orientación

vocacional

DO,CCP,

titores

2º3ºtrim
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5.  ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

A nivel xeral:

O  modelo de orientación se inspira nos principios sinalados anteriormente e nunha serie

de pautas que clarifican as actuación que se van a desenvolver:

• A totalidade do equipo educativo coordinado polo titor/a serán os responsables de

apoiar  ao  alumno/a  no  seu  desenvolvemento,  orientación  e  aprendizaxe,  en

colaboración coas familias.

• Corresponde a xefatura de estudios a coordinación e dirección das actividades de

orientación e titoría en colaboración co DO e de acordo co PAT e POAP.

• O DO apoia e colabora co profesorado no desempeño da función titorial.

• O DO traballa coas profesoras e cos demáis axentes educativos nun contexto de

colaboración e participación, buscando o maior grao de consenso e sintonía no

desenrolo de cada actuación.

• O DO pide e ofrece colaboración como único medio de afrontar as demandas que

plantexa o labor educativo.

• A metodoloxía de traballo basearase nos conceptos de participación e cooperación

entre  tódolos  membros implicados,  é  decir,  os/as que constitúen a comunidade

educativa fundamentalmente, pero tamén coas representantes das institucións do

entorno. 

• Imprégnase  asimesmo,  dos  principios  de  ensino  e  aprendizaxe  que  inspiran  o

sistema  educativo:  construcción,  interacción,  ensinar  a  aprender  e  o  papel  do

profesorado como mediador ou facilitador das aprendizaxes do alumnado.

• Levarase  a  cabo  unha  planificación  das  actividades  orientadoras  dirixidas  á

comunidade  educativa  en  xeral  e  ó  alumnado  en  particular  (programas).  Esta

planificación  establecerase  no  presente  plan  e  ven  a  ser  a  concreción  e  o

desenvolvemento  para  un curso  do recollido  no PAT e  no POAP,  cun carácter

emerxente sendo susceptible de cambios en función das necesidades que vaian

xurdindo.

• Considérase a  implicación  da  familia  como un  elemento  fundamental,  polo  que

contemplaremos actividades dirixidas ás mesmas.

Organizativas:
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• Reunións  trimestrais  do  DO  completo,  ao  comezo  de  curso  para  analizar  o

borrador,  unificar  criterios,  propoñer  material,  etc.  Igualmente  no  final  de  cada

trimestre para analizar e avaliar o desenvolvemento das accións propostas, tomar

novos acordos e que, ó mesmo tempo, sirva de retroalimentación dos resultados do

trimestre anterior.

• Reunións  mensuais  do  DO,  para  coordinar  e  dinamizar  tanto  as  accións

establecidas neste plan como os distintos programas, nos permitirá perfilar e definir

os distintos programas, a organización de materiais e actividades, o seguemento

dos mesmos, o establecemento de criterios organizativos para o desenvolvemento

dos programas, a proposta de secuenciación dos mesmos, a personalización de

intervencións cando sexa preciso, o establecemento de canles colaboradores con

axentes externos, etc.  Serán estas reunións o punto de dinamización da acción

orientadora, tendo en conta que logo haberá que elevar estas propostas a outros

órganos para darlles configuración definitiva.

• Reunións da CCP, de máxima transcendencia para o desenvolvemento da acción

orientadora, xa que lle presentaremos as nosas propostas, a informaremos sobre o

seguimento  e  desenrolo  dos  distintos  programas,  e  ela  marcaranos  directrices,

prioridades,  propostas de mellora.  Trátase dun punto de referencia fundamental

para a actividade orientadora.

• Reunións do claustro para solicitar  autorizacións e aprobar  aspectos abordados

previamente  na  CCP.  Será  o  que  dé  cobertura  legal  ás  propostas  feitas

previamente.

• Sesións de avaliación: nelas realizaremos o seguemento dos procesos orientadores

de cada grupo clase e de cada etapa.

• Reunións de coordinación cos titores: a través delas comprobaremos dunha forma

continua o desenvolvemento das propostas orientadoras.

• Reunións periódicas coa xefa de estudios 

• Reunión  semanal  coa  coordinadora  do  equipo  de  convivencia  e  coa  xefa  de

estudos

• Contactos telefónicos co Equipo de Orientación Específico

• Contactos con outros axentes: Servicios Sociais entre outros.
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6.  RECURSOS

Personais:

O noso departamento de orientación está composto dos profesionais seguintes:

Especialistas Materias que imparte
Situación

administrativa
Pedagoxía terapéutica Apoio a NEE Definitiva
1 orientadora CEIP adscritos ?
1 orientadora do IES Orientación Definitiva
Profesora ASL Definitiva
Profesora ACM Definitiva

Compoñentes do Claustro, equipo docente como grupo e o profesorado como individuos,

e profesores en xeral, os compoñentes do DO, as familias, o representante da ANPA do

centro.  Externos  ao  centro:  a  Inspección  Educativa,  o  EOE,  os  Servicios  Sociais,   a

psicóloga  e  o  psiquiatra  do  centro  de  saúde  e  de  gabinetes  privados,  a  pediatra,  os

orientadores de zona. 

Materiais:

O departamento de orientación conta cunha dependencia do centro e con algún material

para desenvolver o seu traballo: bibliografía do DO, teléfono, documentación do centro

(PEC, PCC, PXA, PXAD...) lexislación coas disposicións vixentes na nosa comunidade

autónoma, probas psicopedagóxica, material informático e audiovisual, un panel á entrada

do centro.

Bibliografía empregada na elaboración deste plan anual de actuación:

ELENA MARTÍN Y VICENT TIRADO: La orientación educativa y profesional en la

educación secundaria. Ed Ice

MANUEL  ALVAREZ  GONZÁLEZ  Y  RAFAEL  BISQUERRA  ALZINA:  Manual  de

orientación y tutoría. Ed Praxis

FERNÁNDEZ SIERRA:  Orientación profesional y curriculum en secundaria. Ed

Aljibe.

VILLARES BARRO, A: Editorial do Nº 39 da Revista Galega de Educación. 

Organizativos:

Todo o incluido como estratexias de intervención organizativas e outros como: a hora de

titoría coas alumnas e a de recepción de familias das titoras, hora XD,  recreos destinados

ao  asesoramento  individualizado,  as  reunións  co  DO  completo  (mínimo  unha  por

trimestre), reunión coa pt (mínimo unha semanal).  
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7.  TEMPORALIZACIÓN DAS ACCIÓNS

1º TRIMESTRE

ACCIÓNS RESP.
Criterios selección dos compoñentes do DO e elaboración de 

horarios que permitan reunións conxuntas

Orientadora 

e xefa de 

estudos
Elaboración do POE para o actual curso académico Orientadora
Reparto de tarefas e responsabilidades entre os compoñentes do

DO

DO

Preparación materiais para titores DO
Preparación da 1ª reunión DO completo para a coordinación cos 

CEIP adscritos

Orientadora

Actualización dos materiais do DO, inventario difusión e proposta

de banco común cos adscritos

Orientadora

Asesoramento aos titores e equipos docentes sobre o 

desenvolvemento dos 6 programas neste trimestre

Orientadora

Establecemento dos contactos coas institucións do entorno que 

nos axudarán no desenvolvemento dos programas

Orientadora 

Análise do desenvolvemento do POE neste trimestre Orientadora 

2º TRIMESTRE

ACCIÓNS RESP.
Realización da 2ª reunión do DO para seguimento das accións 

orientadoras e acordos sobre as datas das actividades do plan 

de acollida que se desenvolverán no 3º trimestre 

Orientadora 

Proposta de continuar a organización da mediación escolar coa 

dirección do centro. Organización do SAIs

Orientadora

Elaboración de resumos sobre a lexislación que vai saindo e 

difundila

Orientadora

Colaboración na preparación da visita à UDC e a USC Orientadora
Preparación do panel, páxina web, dossieres para o 3º trimestre DO
Acordar datas das actividades de ori voc que requiren a 

presencia de profesionais externos ao centro

DO

Atención directa a demandas do profesorado, familias e 

alumnos/as

Orientadora

Actuacións de asesoramento a profesoras, alumnos/as e 

familias

Orientadora

Asesoramento ás titoras e equipos docentes sobre o 

desenvolvemento do correspondente aos 6 programas neste 

trimestre

Orientadora

Realización da avaliación continua da implementación do POE DO
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3º TRIMESTRE

ACCIÓNS RESP.
Reunión DO completo Orientadora
Asesoramento na implementación da parte dos programas a 

desenvolver neste trimestre

Orientadora

Realización das actividades dos programas de intervención 

directa

Orientadora

Colaboración na celebración das xornadas de orientación Orientadores
Atención directa a demandas de profesores, alumnos e familias Orientadora
Colaboración na selección de alumnado que se propón a 

algunha MAD e realización das avaliacións psicopedagóxicas 

pertinentes

Orientadora

Realización dun resumo sobre os aspectos referidos aos criterios

de promoción e titulación, de acordo coa nova regulación e 

difundilo

DO

Realización da avaliación final do POE e elaboración da memoria Do/ 

Orientadora

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DOS DISTINTOS PROGRAMAS

En 1º da ESO: programas 1,2,3, 4, 5 

En 2º da ESO: programas 2, 3, 4, 5, 6

En 3º da ESO: programas  2, 3, 4, 5, 6

En 4º da ESO: programas  2, 3, 4, 5, 6

Bacharelato: 1,6
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8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA CONTINUA DA

CALIDADE

Necesidade:  Buscamos a comprensión para tomar decisións que axuden a mellorar a

práctica orientadora e a transformala para contribuir á calidade do  sistema educativo. A

orientación debe estar sometida a un proceso de avaliación como os demáis elementos

que configuran o sistema educativo. Desde o punto de vista legal na LOE se establece

como un valioso instrumento de seguimento e de valoración de resultados así como de

mellora dos procesos, un principio e un factor que favorece a calidade do ensino. 

Seguindo  o  establecido  na  lexislación  vixente  a  avaliación  do  plan  de  orientación

someterase a un proceso continuo de avaliación formativa, que culmina coa elaboración

da memoria según a orde do 24 de xullo de 1998. A Orde do 21 de decembro de 2007

establece o procedemento para avaliar os procesos de ensino e a práctica docente, os

elementos  que inclúe  así  como a necesidade de que a  CCP analice  os  resultados e

constitúe o ámbito para a toma de decisións consecuentes.

PARA QUÉ: 

• Contribuir á mellora da calidade e equidade da educación

• Aumentar a transparencia e eficacia das actividades orientadoras

• Valorar  o  grao de cumplimento  de obxectivos  en relación  coas necesidades

detectadas

• Difusión dos resultados acadados

• Aportar información para elaborar unha proposta de mellora

QUÉ: baseado no modelo de Stufflebeam

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CONTEXTO Adecuación das estratexias e instrumentos utilizados

Nivel de participación da comunidade educativa na avaliación 

de necesidades

Nivel de participación do DO no análise do contexto

Grao de adecuación do plan ás necesidades detectadas

Grao de eficacia na identificación das necesidades reais

Análise dos resultados da avaliación inicial

DESEÑO Participación e implicación na comunidade educativa

Consenso no DO e participación no deseño do plan
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Coherencia entre o contexto, as necesidades, obxectivos, 

programas propostos e recursos

Adecuación dos materiais utilizados para o deseño

PROCESO Participación  e  implicación  da  comunidade  educativa  na

implementación dos programas

Existencia de recursos axeitados

Implicación e funcionamento do DO, titores, equipo directivo,

CCP, equipos docentes, departamentos didácticos

Grao de aplicabilidade

Resultados da avaliación formativa

Se a proposta de temporalización adaptouse á realidade

Se van modificando aspectos que non funcionan

Nivel de apoio do DO

PRODUCTO Consecución dos obxectivos propostos

Grao de satisfacción dos implicados

Coñecemento do plan pola comunidade educativa

Resultados da avaliación final

Clima do centro positivo a favor da orientación

Grao de apertura co entorno

Solucións propostas ás dificultades que xurdiron

Eficacia das intervencións orientadoras
CANDO: 

• Avaliación inicial: trátase da avaliación de necesidades educativas da que parten as

actuacións deseñadas.

• Avaliación  continua:  Trátase  do  seguimento  da  implementación  do  plan  de  

orientación.

• Avaliación  final:  para  contrastar  o  nivel  de  logro  dos  obxectivos.  Culmina  coa

elaboración  dunha  memoria  (Orde  24/98)  que  supón  unha  síntesis  dos  datos

recollidos  polas  implicadas,  para  fundamentar  unha  proposta  de  mellora  que

constituirá un referente fundamental para a toma de decisións para o vindeiro curso,

incluirase na Memoria Anual do Centro.

QUEN:
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O DO, a CCP, o equipo directivo,  os titores/as, a orientadora e os participantes: o

alumnado,  profesorado,  familias,  e  os  outros  axentes  implicados  nas  accións

orientadoras do centro.

COMO:

A través duns criterios, compartida co resto de axentes educativos e formativa para

reorientar os procesos orientadores.

Utilizaremos a  complementariedade  de  técnicas,  cualitativas  e  cuantitativas,  dando

sempre preferencia ás máis cercanas á práctica educativa real. Destacamos asimesmo

a necesidade de triangular para contrastar a información utilizando diversas fontes.

Utilizaremos  os  seguintes  instrumentos:  Observación  participante,  entrevistas,

cuestionarios, análise de documentos, cadernos de titoría, protocolos cumplimentados,

datos e análise dos resultados académicos, mediacións realizadas, informe da xefatura

de estudios sobre o estado da convivencia no centro, etc

PROPOSTA DE MELLORA

Pódenos server  como indicadores sobre os que reflexionar  os  seguintes  aspectos,

dado que este POE ainda non se implementou e descoñecemos o impacto real das

intervencións propostas:

Na elaboración do plan: 

• Se acertamos na avaliación de necesidades e nos axustamos á lexislación vixente

• Se os instrumentos utilizados son axeitados e fiables, 

• Se os programas propostos responden ás necesidades detectadas.

No documento:

• Si  presenta  os  contidos a través  dunha linguaxe  clara,  unha boa presentación,

atractivo para ler, si conta cunha estructura coherente e ordenada, etc.

A implementación: 

• Que metas se consiguen e cales non.

• A implicacion xeral do centro coas tarefas orientadoras.

• Análise  do  nivel  da  colaboración  coas  familias  en  relación  aos  datos  do  curso

pasado. 

• Implicación das institucións do entorno.

• Utilidade das actividades propostas

• Análise dos aspectos que melloran en relación coa convivencia.

• Concepción da diversidade pola comunidade educativa.
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• Idoneidade de técnicas, recursos e instrumentos.

• Estimación da satisfacción da comunidade educativa 
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ANEXOS:

• Actividades complementarias
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Departamento de Orientación

Curso 2020/2021

1. Obradoiro de control postural para 1ºESO polo Técnico de deportes do Concello

2. Colaboración na organización da campaña “te puede pasar” para a prevención de 
accidentes 

3. Plan director

1º ESO: Acoso escolar e riscos de internet

2º ESO: Acoso escolar e riscos de internet

3º ESO: Acoso escolar e riscos de internet

4º ESO: Acoso escolar e riscos de internet

4. Colaboración na organización dunha campaña de prevención e sensibilización 
fronte a violencia de xénero,coa colaboración do CIM e Cruz Vermella para todo o 
centro, e coincidindo co 25 de novembro. 

5. Colaboración co equipo de convivencia na conmemoración do Día da Tolerancia, o 
día 1 de decembro, o Día da paz, o día internacional contra a homofobia...

6. Conmemoración do día mundial da loita contra a sida (1 de decembro): axuda na 
colocación dunha mesa nos recreos e reparto de preservativos en colaboración cos 
voluntarios de Cruz Vermella. Asimesmo se organizarán charlas para 4º e 
bacharelato.

7. Contrato programa: Educemociona

8. Plan Proxecta: Quérote +, solicitamos educación sexual para 3º, un obradoiro de 
autoestima para 2º e prevención de drogas para 4º

9. Visita da carcel de Teixeiro??

10.Programa de emprendemento: rutas para visitar empresas da zona.

11.Organización da asistencia do alumnado ás charlas de asesoramento vocional das 
Xornadas de Orientación do Concello de A Coruña e a Universidade, e as que se 
organicen desde a Administración educativa.

12.Visita á UDC organizada polo SAPE para 4º ESO 

13.Visita á USC organizada pola USC, e dentro do Programa A Ponte do alumnado de 
1º bac.
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14.Visita axencia de colocación mais cercana

15.Visita dependencias forzas armadas

16.Charla sobre a ABAU dentro do programa A Ponte para o alumnado de bacharelato

17.Charlas pola orientadora de preparación da ABAU do alumnado de 2º Bac en xuño 
en colaboración cunha titora de 2º de Bac.

18.Organización dun obradoiro de primeiros auxilios en colaboración co departamento 
de bioloxía e educación física para o alumnado de 4º ESO e 1 BAC,  cunha 
duración de dúas sesións para cada grupo, impartido polo persoal voluntario de 
Cruz Vermella.

19.Organización dunha charla sobre Adaptacións curriculares para profesores. 

20.Actividades do programa “ transición entre etapas” para o alumnado que se 
incorpora novo doutros centros para 1º ESO e Bacharelato.

21.Coordinación co CIM para organizar unha charla sobre “trata de persoas con fins de
explotación sexual” para 4º 

22.Organización dunha charla sobre os riscos de internet para todo o centro.

En Cambre a 30 de setembro de 2020

A Orientadora

Asdo.: Eva Pilar Sanz Santás
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