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1. INTRODUCIÓN 

A necesidade de planificar, deseñar, e estruturar a acción orientadora, responde a 

unha visión sistémica e preventiva da nosa acción, por ese motivo, este Plan Anual de 

Orientación pretende vertebrar a nosa práctica docente, adaptando as directrices máis 

xerais da nosa lexislación á realidade do noso centro educativo, inmerso nun contexto 

e nunha realidade cambiante, que caracterizan a comunidade na que imos desenvolver 

a nosa intervención. 

Na elaboración do Plan tivéronse en conta, ademais das necesidades do I.E.S. 

identificadas a través da análise do PE, outros documentos do centro, tales como o 

NOF, o Plan Xeral Anual do curso pasado, a Memoria do departamento do ano anterior 

e o plan de mellora. Así mesmo contempláronse as funcións e accións prioritarias 

asignadas ao Departamento de Orientación nas disposicións legais vixentes referidas 

ao mesmo e as directrices da CCP. 

Así mesmo cabe destacar que ao longo do presente plan se incluíron nos diferentes 

apartados que o conforman (obxectivos, actuacións prioritarias, PAT) de maneira 

incardinadas as recomendacións da Consellería de Educación en relación a adaptación 

ao contexto da Covid19. 

1.1. Breve referencia legal e teórica. 

Debemos facer referencia ao Decreto 229/2011 que regula as Medidas de 

Atención á Diversidade en Galicia, que como novidade incorpora a diferenza e define 

o absentismo, a desescolarización e o abandono escolar temperá. Así mesmo regula as 

accións para escolarizar a alumnado sometido a medidas penais, de protección e tutela, 

afectado por violencia de xénero, de acoso escolar e pertencente a familias itinerantes. 

Así como a Orde do 8 de setembro do 2021, que desenvolve o Decreto 229/2011, 

do  7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

A LOMCE ofrecernos un marco xeral na que se propón unha escola inclusiva e 

compensadora que garanta a igualdade de oportunidades, e actúe como elemento 

compensador das desigualdades persoais, culturais, económicas e sociais, con especial 
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atención ás que deriven das necesidades específicas de apoio educativo (n.e.a.e.). A 

atención á diversidade establécese como principio fundamental que debe rexer toda a 

ensinanza básica, co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha educación 

adecuada ás súas características e necesidades. 

Ademais na LOMCE indicase que a educación debe axudar a superar barreiras 

económicas e sociais, así mesmo sinala que equidade e calidade son dúas caras da 

mesma moeda, afirmación que dende o departamento de orientación do noso I.E.S. 

facemos nosa para converter a atención á diversidade do noso alumnado no eixo 

vertebrador de toda a nosa acción orientadora como vía para garantir a calidade da 

educación do noso alumnado. 

En Galicia, a orientación académica e profesional, regúlase no Decreto120/1998, 

o cal establece no seu artigo7º, que lle corresponde a xefatura do departamento de 

orientación a redacción do plan de actividades do mesmo. Na Orde do 24 de xullo de 

1998, que desenvolvese este decreto, sinálanse os aspectos relativos á orientación, tales 

como funcións, composición e vías de coordinación, entre outros. 

O modelo de intervención deste departamento de orientación articúlase arredor 

dos tres niveis de orientación: 

 Acción titorial: primeiro nivel e máis preto do alumnado e inseparable da 

acción docente, a súa principal finalidade é o desenvolvemento harmónico e 

integral do alumnado. 

 Departamento de Orientación: segundo nivel, que constitúe o garante de 

que a orientación forma parte esencial da actividade educativa e de que se 

establece unha vía de asesoramento permanente ao alumnado, ao profesorado 

e ás familias. Funcionando como órgano de coordinación de todas as funcións 

da orientación. 

 Equipo de Sector (E.O.E.): este terceiro nivel caracterízase polo seu carácter 

técnico, externo e subsidiario dos outros dous niveis, marcado por unha 

especialización das súas funcións. 

Este Plan será a guía fundamental do Departamento de Orientación, o cal asume, 

tal e como se recolle no Decreto 120/98 e na Orde 24 de xullo de 1998 entre outras, 
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as funcións seguintes: 

 Valorar as necesidades educativas no ámbito da orientación. 

 Elaborar as propostas do Plan de Acción Titorial (PAT) e do Plan de 

Orientación Académico Profesional (POAP) e o Plan de Atención á Diversidade de 

acordo coas directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP), ofrecéndolle 

ao profesorado soporte técnico para o desenvolvemento destes plans. 

 Participar na elaboración, seguimento e avaliación do proxecto educativo 

(PE) do centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a 

atención ao alumnado con necesidades especificas de apoio educativo (n.e.a.e.) e nos 

principios de avaliación formativa e cando sexa necesario, na adecuación dos criterios 

de promoción. 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento e/ou de aprendizaxe. 

 Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de 

medidas de atención á diversidade. 

 Facilitarlle ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para adquirir 

habilidades básicas de vida e enfrontar os momentos escolares máis decisivos ou de 

maior dificultade. 

 Cooperar cos membros do E.O.E. no deseño, desenvolvemento e avaliación 

de programas de orientación. 

Nesta mesma liña no traballo diario e, polo tanto, no desenvolvemento deste plan 

de orientación, empregaremos o modelo de programas, sen esquecer que para poder 

desenvolver un traballo tan complexo de xeito global e sistémico este debe ser 

complementado por outros modos de traballar. Os principais modelos 

complementarios será no de consulta colaborativa e, de xeito máis puntual, o modelo 

de asesoramento individualizado. 

Así mesmo terase en conta as directrices establecidas na Resolución do 26 de 

maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se 

ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 
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académico 2022-2023. 

Por último, terase en conta o calendario de implementación da LOMLOE, de 29 

de decembro de 2020, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación na que se estableceu para o curso 2021/22 os seguinte: 

a) As modificacións introducidas na avaliación e condicións de promoción 

das diferentes etapas educativas. 

b) As modificacións introducidas nas condicións de titulación de educación 

secundaria obrigatoria, ciclos formativos de grao básico e bacharelato. 

c) A titulación dos ensinos profesionais de música e danza. 

d) As condicións de acceso aos diferentes ensinos. 

Para o curso 2022/23 establecese a implantación dos seguintes aspectos: 

As modificacións introducidas no currículo, organización e obxectivos de:  

e) Educación primaria: cursos 1º, 3º e 5º . 

f) Educación secundaria obrigatoria:  cursos 1º e 3º. 

g) Bacharelato: 1º curso.  

h) Ciclos formativos de grado básico: 1º curso.  

Finalmente, cómpre salientar para sentar as bases do presente Plan de Orientación, 

que a nosa concepción da nosa labor non se limita exclusivamente ao traballo co 

alumnado, senón que se estende a tódolos membros da comunidade educativa:  

alumnado, profesorado e familias. 

 

2. XUSTIFICACION BASEADA NO CONTEXTO 

A que aparece recollida na Programación Xeral Anual (PXA) para o curso 

2022/2023 e dá que este Plan Anual de Orientación forma parte. 

Non obstante cabe sinalar que o concello de Palas de Rei está situado no noroeste 

da provincia de Lugo, limitando ao norte co concello de Friol, ao Sur situase o concello 

de Antas de Ulla, no oeste limita ca provincia de A Coruña e no leste linda cos 

concellos lucenses de Monterroso e Guntín. Conta cunha superficie de 199,6 km² e o 

seu territorio está dividido en 43 parroquias, formando un total de 3.824 habitantes, o 

que supón unha densidade de poboación de19,1 hab/km². 

O I.E.S. do Camiño está situado na vila de Palas de Rei, capital do concello do 
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mesmo nome e encadrado na comarca denominada “ULLOA”, de tradición agrícola e 

gandeira. E que conta cun auxe importante no sector do turismo como consecuencia 

de que o Camiño de Santiago pasa por este Concello. 

 ALUMNADO 

O alumnado que se escolariza no I.E.S. do Camiño procede na súa maioría do 

centro adscrito, o CEIP de Palas de Rei, e unha pequena parte de Melide, Antas de 

Ulla, Taboada e Monterroso.  

Unha boa parte procede do medio rural, onde a poboación está moi dispersa e 

bastante envellecida. O medio habitual de transporte é o escolar aínda que hai alumnos 

e alumnas que veñen camiñando ao centro ou en turismos particulares. A poboación 

escolar, no presente curso, está composta por un total de 101 alumnos e alumnas 

distribuídos da seguinte maneira: 

CURSO Nº ALUMNADO 

1º ESO 18 

2º ESO 23 

3º ESO 15 

4º ESO 12 

1º FP BÁSICA 8 

1º BAC. 15 

2º BAC 17 

TOTAL 108 

 

 PROFESORADO 

O Claustro está composto por 25 profesoras e profesores, a maioría deles con 

destino definitivo no centro, o que favorece a posibilidade de consensuar e traballar de 

maneira continuada determinados aspectos importantes na formación e orientación do 

alumnado. 

 OFERTA EDUCATIVA 

No presente curso académico 2022/23, o I.E.S. do Camiño, oferta as seguintes 

ensinanzas: 

 E.S.O. 
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 Bacharelato: 

▪ Plan LOMCE – Ciencias 

▪ Plan LOMCE – Humanidades e ciencias sociais 

▪ Plan LOMLOE – Ciencias e tecnoloxía 

▪ Plan LOMLOE – Humanidades e ciencias sociais 

 FP  Básica(Electricidade e Electrónica)– primeiro curso de FP Básica 

2.1. Datos de identificación do D.O. 

 COMPOSICIÓN  DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Na Orde 24 de Xullo de 1998 indícase que “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 permanente ao 

profesorado, alumnado e ás familias.” 

Sendo así, consideramos necesario que o Departamento de Orientación (DO) sexa 

un elemento aberto e integrador no Centro e na comunidade educativa, polo que as 

súas intervencións deberán estar plenamente integradas no proceso educativo xeral e 

no marco curricular e a súa labor non deberá ser illada nin paralela. 

Partindo do disposto no artigo 3º do Decreto 120/98 o Departamento de 

Orientación estará constituído polos seguintes profesores e profesoras durante o curso 

académico 2022/23: 

Eiras López, Mª Cristina Xefa do Dpto. de Orientación 

Méndez Penela, Rocío  Mestra especialista en Pedagoxía 

Terapéutica.  

Ares Fernández, Carmen  Titora do ámbito lingüístico 

Cagide Pereiro, Elena  Titora do ámbito científico.  

González Rivas, Manuela Orientadora do CEIP adscrito 

 

2.2. Funcionamento 

Aposta en marcha do plan anual de orientación levarase a cabo implicando non só 

ós integrantes do departamento de orientación, senón procurando involucrar a toda a 

comunidade educativa. 

A labor de intervención vai dirixida principalmente á prevención de dificultades 
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sen esquecer a función compensadora, incidindo principalmente no contexto escolar e 

social do alumnado. 

Nesta mesma liña, sinalar que gran parte da nosa actuación desenvolverase 

mediante a participación en diversas estruturas do Centro: 

 Comisión de Coordinación Pedagóxica: a Xefa do Departamento e o mestre de 

Pedagoxía Terapéutica asistirán a todas as reunións da CCP que se convoquen, 

asesorando cando corresponda respecto aos temas que se traten na orde do día. 

 Xuntas de avaliación: a Xefa do Departamento asistirá a todas as xuntas de 

avaliación. O mestre de Pedagoxía Terapéutica asistirá naqueles grupos nos que teña 

alumnado. 

 Equipo Directivo: manteremos un contacto constante co Equipo Directivo, ao 

que se comunicarán as actuacións que levamos a cabo, así como a súa finalidade e 

desenvolvemento. Este contacto será, especialmente, directo coa Xefatura de Estudos. 

 Reunións de coordinación con titores/as: a Xefa do Departamento de 

Orientación participará en reunións mensuais cos titores/as para coordinar e establecer 

plans de traballo; así mesmo, participará asesorando nos temas que se considere 

oportuno e proporcionará o material necesario para o cumprimento das funcións 

titoriais. Prestando especial atención ao coidado do benestar da comunidade 

educativa. 

 Comisión de Convivencia: a orientadora forma parte desta comisión, a través 

da cal se deseñaran e implementarán actividades e accións que busquen incidir na 

mellora da convivencia escolar, das relacións entre iguais e na prevención do acoso 

escolar. Nestas actuacións inclúese o desenvolvemento e posta en práctica do programa 

TEI (titorización entre iguais). 

Dende orientación tentarase, en todo momento, favorecer un clima de 

cooperación, diálogo e participación tanto na relación entre o alumnado como entre o 

profesorado. O departamento de orientación pretende ser unha entidade colaboradora en 

todo momento con calquera membro da comunidade educativa, así como estar dispoñible 

para calquera iniciativa proposta por titores/as, profesorado, familias e/ou alumnado. 

O referido anteriormente non exime de que haxa situacións que requiran unha 

atención máis individual con docentes, alumnos/as e familias. Ambas perspectivas, o 
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traballo en grupo e a atención personalizada deberán complementarse. 

2.3. Horarios 

 Orientadora 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30/9:20 

 
 

 
 GARDA  

9:20/10:10 

 
 

D.O. 

 

D.O. 

DINAMIZACIÓN NOVAS 

TECNOLOXÍAS 

COMUNICACIÓN 

 

D.O. 

 

10:10/11:00 
 

DINAMIZACIÓN 

CONVIVENCIA 

 

 

X.D. 

 

COORDINACIÓN 

 

D.O. 

 

11:00/11:30  

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

 

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

 

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

 

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

 

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

11:30 

12:45  

DINAMIZACIÓN 

CONVIVENCIA /D.O. 

 

COORDINACIÓN NEAE/DO 

 

D.O. 

 

D.O. 
 

11:30 

12:20 

 

12:45/13:35 

D.O.   
 

T.P. 

 

 

 

 

E 

 

12:20 

13:10 

 Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES  

8:30 

9:20 
AT. NEAE 

EXENCIÓN 

FRANCÉS 
  AT. NEAE 

9:20 

10:10 
AT. NEAE AT. NEAE AT.NEAE 

EXENCIÓN 

FRANCÉS 
AT. NEAE 

10:10 

11:00 

EXENCIÓN 

FRANCÉS 
T.P. 

EXENCIÓN 

FRANCÉS 
AT. NEAE AT. NEAE 

11:00 

11:30 
   

COORD. 

PFPP 
 

11:30 

12:45 
AT.NEAE 

COORDINACIÓN 

NEAE 
AT. NEAE AT. NEAE 

11:30 

12:20 
 

12:45 

13:35 
  AT. NEAE AT. NEAE 

12:20 

13:10 
 

13:35 

14:25 
  AT. NEAE  

13:10 

14:00 
 

 

 

13:35/14:25 
GARDA 

    13:10 

14:00 
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3. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

A avaliación de necesidades consiste no uso de diferentes instrumentos, 

metodoloxías e momentos, coa finalidade de  extraer do noso entorno e dos ámbitos que 

nos competen, as demandas e dificultades que debemos priorizar e atender.   

Para recoller esta información empregaremos ferramentas estandarizadas pero 

tamén elaboraremos instrumentos propios, por estar máis adaptados ao noso contexto, o 

que nos vai permitir analizar, dun xeito máis específico, o contexto no que estamos 

inmersos, que complementaremos con outros instrumentos de carácter máis cualitativo, 

como son a observación, entrevistas, análise da información recollida nas sesións de 

avaliación, etc.    

Ademais téñense en conta tamén as directrices da Circular 8/2009, pola que se 

regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado da ESO e  da 

Circular 10/2010 pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e 

establecer accións prioritarias dos servizos de Orientación.  

Sinalar que o obxecto da análise de necesidades será a obtención de datos que nos 

permitan coñecer a realidade á que nos enfrontamos e poder así establecer, en función da 

mesma, unha serie de obxectivos.  

As necesidades detectadas son: 

 Con respecto ao alumnado: 

 Formación en habilidades sociais e técnicas de resolución de conflitos 

que favorezan a convivencia e a prevención de condutas inadecuadas 

(programa TEI). 

 Avaliación psicopedagóxica do alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo. 

 Atención á diversidade presente no centro. 

 Fomento do gusto pola lectura e o hábito lector. 

 Mellora das técnicas instrumentais básicas de lectura, escritura, 

expresión oral e escrita e cálculo. 

 Prevención de condutas e estereotipos sexistas. 

 Orientación vocacional en todas as etapas, con especial atención ás 

transicións educativas e o ciclo de formación profesional básica. 
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 Fomento da autoestima e o autoconcepto como vía para acadar o pleno 

desenvolvemento persoal e social. 

 Favorecer a educación emocional e o hábitos de vida saudables. 

 Aprendizaxe de técnicas de traballo intelectual e hábitos de estudo. 

 Orientación académica e profesional. 

  Con respecto ao Equipo Docente: 

 Información sobre os posibles cambios na etapa da ESO, Bach. e FP. 

 Asesoramento para dar resposta á diversidade do alumnado. 

 Asesoramento para a implementación dos diferentes programas na 

aula. 

 Dinamización da acción titorial. 

 Achega de material específico de intervención para o apoio á acción 

titorial e ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

  Con respecto ás familias: 

 Formación para a colaboración no proceso de ensino-aprendizaxe dos seus 

fillos e fillas. 

 Dinamización dos canles de comunicación entre familia e escola. 

 Proposta de actuacións que promovan unha maior participación e 

implicación das familias na vida do centro e na educación das súas fillas e 

fillos. 

 Colaboración na relación co profesorado titor, potenciando a figura da 

titoría como o primeiro eslavón da cadea de orientación. 

 Planificación de charlas informativas e formativas para os pais e nais que 

poidan resultar do seu interese.   

 Información en canto a actividades académicas e saídas profesionais, 

segundo a situación actual do sistema educativo. 

 Información específica ás familias de alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

  Con respecto ao centro: 

 Continuar co desenvolvemento do Programa de Titoría Entre Iguais (TEI) 

contextualizado do orixinal, cuxo autor é Andrés González Bellido. 
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 Apertura do centro ao entorno, establecendo canles de intercambio de 

información con diferentes axentes da zona. 

 Revisión da documentación para adaptala á nova lexislación educativa. 

 Favorecer a identidade do centro como promotor dos valores de igualdade, 

equidade e respecto pola diversidade. 

 Favorecer a identidade do centro como promotor dos valores de igualdade, 

equidade e respecto pola diversidade. 

  Con respecto ao centro adscrito: 

 Intercambio de información sobre o alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo que accederán o vindeiro curso á ESO. 

 Transición da etapa de educación primaria a educación secundaria 

obrigatoria. 

 Organización de actividades para as familias do alumnado de ambos 

centros, de cara a ter un maior impacto na poboación da contorna. 

 Potenciar as canles de comunicación e colaboración entre ambos centros 

educativos. 

 

4. OBXECTIVOS 

4.1 Obxectivos xerais 

Os obxectivos deste plan de apoio atenden as necesidades detectadas no noso centro 

educativo e terán en conta o especificado na Circular 10/2010, para dar preferencia a 

aquelas demandas que a lexislación nos recomenda atender de xeito máis inmediato, sen 

que isto supoña desatender aquelas que, por impacto, frecuencia ou relevancia poidan ser 

tamén respondidas durante este curso. Ademais buscarase que o alumnado desenvolva as 

competencias clave recollidas na LOMCE e na LOMLOE e con especial atención ás de 

aprender a aprender, social e cívica e sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

Ademais dada a natureza das necesidades educativas e o seu carácter relativo, interactivo 

e dinámico, este apartado está suxeito a variacións, o que debe ser tido en conta desde 

unha perspectiva flexible do traballo de orientación. 

Os obxectivos xerais deste plan de apoio, para o curso académico 2022/23, son:  

 Optimizar o proceso de aprendizaxe. 



Dpto. de orientación 

Curso académico 2022/23 
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 Contribuír á personalización da educación, favorecendo o 

desenvolvemento de tódolos aspectos da persoa. 

 Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando estas 

se produzan, axustando a resposta educativa ás necesidades específicas de 

apoio educativo particulares do alumnado, evitando no posible o abandono 

ou a inadaptación escolar. 

 Resaltar os aspectos orientadores da educación “ Orientar na vida e para a 

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

proxectar para si mesmos, favorecendo a adquisición de aprendizaxes 

funcionais. 

 Crear no departamento de orientación un clima de relación, traballo en 

equipo, con reparto de tarefas e con decisións de carácter colexiado. 

En síntese, estes obxectivos poden concretarse en: 

 O desenvolvemento integral da persoa. 

 A atención á diversidade. 

 A preparación para unha toma de decisións responsable e madura.  

 A prevención de abandonos e inadaptacións escolares. 

Ademais deste obxectivos terase en conta o establecido na Resolución de 26 de 

maio de 2022 en relación aos servizos de orientación no que se establece que os 

departamentos de orientación reforzarán as actuacións dirixidas á identificación das 

necesidades educativas en coordinación coas persoas titoras, as medidas e os 

programas para a atención destas, así como as accións dirixidas ao coidado do benestar 

da comunidade educativa. Estas medidas e accións concretaranse no Plan de 

orientación académica e profesional, no Plan de acción titorial, na concreción anual do 

Plan Xeral de atención á diversidade na Programación xeral anual.  

 

4.2. Obxectivos específicos 

a) Obxectivos específicos referidos ao alumnado 

 Valorar as necesidades educativas dos alumnos e alumnas do centro en 

relación coa integración, as técnicas de estudo e as estratexias de 

aprendizaxe.  

 Participar na avaliación psicopedagóxica de aquelas alumnas e alumnos que 

presenten n.e.a.e. 

 Detectar e facer un seguimento das dificultades de aprendizaxe e das 
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necesidades educativas en xeral e establecer, en consecuencia, as medidas 

de atención á diversidade necesarias, tratando de evitar na medida do 

posible  o abandono, fracaso ou inadaptación escolar.  

 Desenvolver a comprensión lectora como base para todo aprendizaxe e para 

a adquisición de técnicas de estudio e traballo intelectual. 

 Favorecer no alumnado o coñecemento, a aceptación de si mesmo, a súa 

autoestima e a mellora de habilidades sociais. 

 Desenvolver habilidades sociais que favorezan a convivencia, a expresión 

de diferentes puntos de vista e opinións propias, respectando as dos demais 

e fomentando a solidariedade no noso alumnado. 

 Facilitar ao alumnado a orientación, apoio e asesoramento necesarios para 

que adquiran as habilidades e estratexias necesarias para enfrontarse con 

éxito ós momentos escolares máis críticos e decisivos. 

 Orientar ao alumnado sobre as súas posibilidades académicas e 

profesionais, non só ao final da ESO, de Bacharelato ou formación 

profesional senón durante toda a súa escolarización. 

 Fomentar a madurez dos escolares para a toma de decisións respecto o seu 

futuro académico e profesional. 

 Desterrar estereotipos de xénero e condutas discriminatorias e 

homofóbicas. 

 Promover actividades que favorezan a integración, a convivencia e a 

participación dos estudantes nas actividades do centro e do entorno 

(elección de representantes, festas, excursións, actividades culturais, etc.). 

 Atender individualmente a todos os/as alumnos/as que requiran da 

intervención do D.O. a iniciativa dos/as titores/as e asesorar nos diferentes 

campos de orientación aos alumnos/as que por iniciativa propia demanden 

a intervención do departamento.  

b) Obxectivos específicos referidos ao  profesorado 

 Colaborar co equipo directivo e co equipo docente na posta en marcha das 

medidas necesarias para asegurar a continuidade e coherencia da acción 

educativa nos diferentes cursos.  

 Asesorar e colaborar co profesorado na súa labor educativa. 

 Asesorar ao profesorado na prevención de DA, intervención con 

alumnos/as con baixo rendemento, deseño, aplicación e avaliación de 
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medidas de atención á diversidade, seguimento e avaliación do proceso de 

E-A. 

 Coordinar a acción do D.O. cos departamento didácticos mediante unha 

tarefa conxunta destes e do profesorado de apoio. 

 Implicar coa colaboración do equipo directivo á comunidade educativa na 

creación dun clima educativo de centro baseado na convivencia, no 

respecto e na tolerancia.  

 Colaborar no asesoramento e orientación sobre os itinerarios formativos ou 

de inserción laboral dos alumnos/as.  

 Dinamizar a función titorial, proporcionando asesoramento e facilitando os 

recursos e materiais necesarios, formulando novas temáticas, etc. 

c) Obxectivos Específicos referidos ás familias 

 Asesorar ás familias en pautas, modelos e estratexias educativas, e 

temáticas de especial interese para a etapa dos seus fillos/as.  

 Asistir aos pais e ás nais na súa acción pedagóxica. 

 Informar ás familias dos aspectos relativos ao comportamento e ao 

rendemento académico do alumnado. Traballar coas expectativas, 

necesidades e problemas, non só en base ás cualificacións obtidas, senón 

tendo en conta a evolución persoal de cada un/unha. 

 Concienciar da importancia do modelado na erradicación de prexuízos, con 

especial atención aos de xénero. 

 Establecer canles de comunicación fluída para informar das posibilidades 

académicas e profesionais das súas fillas e fillos, nas cales se dea 

preponderancia á figura do profesorado titor/a. 

 Promover a cooperación entre o centro e as familias. 

d) Obxectivos Específicos referidos ao Centro 

 Establecer unha boa coordinación co equipo directivo do centro e coa CCP, 

que posibilite unha información fluída e intercambio de opinións e 

propostas. 

 Demandar colaboración nas actividades promovidas polo D.O. e a inserción 

da orientación nos diferentes deseños curriculares de forma interdisciplinar. 

 Fomentar a coordinación do centro co seu entorno e colaborar coas 

institucións de servizos sociais, sanidade e emprego. 

 Fomentar a idea de que a orientación académica e profesional do alumnado 
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é unha tarefa de todas e todos, baixo a coordinación do departamento de 

orientación e que se debe desenvolver ao longo de toda a escolarización do 

alumnado. 

 Potenciar a asunción de medidas de carácter preventivo en tódolos eidos: 

dificultades de aprendizaxe, problemas de conduta e/ou convivencia, toma 

de decisións vocacionais, etc. 

 Intervir psicopedagoxicamente no contexto escolar e na comunidade. 

e) Obxectivos específicos referidos ao centro adscrito 

 Establecer mecanismos de coordinación entre os centros adscritos e o 

instituto. 

 Intercambiar información sobre o alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo que imos recibir. 

f) Obxectivos do Departamento de Orientación e contribución ás 

Competencias Clave. 

Debemos mencionar, que a orientación, como ámbito educativo, tamén contribúe 

a acadar os Obxectivos Xerais que se perseguen no sistema educativo. Así mesmo no 

atane á consecución das competencias clave que recolle a LOMCE e a LOMLOE, cabe 

sinalar: 

 Competencia na comunicación lingüística: Nas clases de titoría 

fomentaremos a linguaxe como instrumento para favorecer a comunicación 

e o intercambio de coñecementos e necesidades nas relacións próximas (a 

familia, os amigos/as e os compañeiros/as) asertividade, empatía, actitudes 

de diálogo e resolución de problemas. A linguaxe como medio de expresión 

de emocións e sentimentos, e como medio de diálogo e negociación, para 

resolver os conflitos. 

 Competencia dixital: A utilización das TIC como medio para coñecemento 

dun mesmo/a (intereses, capacidades, valores e necesidades). Tamén para 

coñecer o entorno social, cultural, educativo e laboral (recursos e direccións 

útiles). 

 Competencia social e cívica: Por medio da nosa metodoloxía, indagaremos 

na  conciencia das propias habilidades e destrezas sociais, así como das 

nosas dificultades. Promocionaremos as habilidades e destrezas 

socioafectivas para traballar e relacionarse con distintos tipos de persoas e 

grupos. Favoreceremos a experiencia directa da participación democrática e 
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da responsabilidade social. 

 Conciencia e expresións culturais: Dende as actividades propostas, 

buscaremos, dun xeito transversal, que o alumnado explore a súa capacidade 

para expresarse a través das diferentes posibilidades artísticas que temos na 

sociedade. 

 Competencia para aprender a aprender: Nos programas a desenvolver, 

traballaremos as habilidades cognitivas. Características que definen a unha 

persoa aberta a aprender: autoesixencia, responsabilidade, confianza, 

vontade, fortaleza, apertura ao cambio, mentalidade creativa e innovadora. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: Na orientación vocacional 

traballaremos o proxecto de vida persoal. Os seus compoñentes (entorno 

social, familiar e académico-laboral). Actitude e afán de superación e mellora 

dos diferentes tipos de capacidade. O emprendemento: creatividade, 

planificación e xestión de proxectos. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Son 

competencias máis curriculares, pero dende o Dpto. de Orientación faremos 

fincapé nas profesións emerxentes, nas tecnoloxías da aprendizaxe, e nas 

vocacións científicas.  

 Competencia plurilingüe, implica utilizar distintas linguas, orais ou signadas, 

de forma apropiada e eficaz para a aprendizaxe e a comunicación. Así mesmo,  

integra dimensións históricas e interculturais orientadas a coñecer, valorar e 

respectar a diversidade lingüística e cultural da sociedade co obxectivo de 

fomentar a convivencia democrática.  

 

5. PLANIFICACIÓN XERAL  

5.1 Actuacións curso académico 2022/23  

Co fin de asegurar a coordinación entre o Departamento de Orientación do IES do 

Camiño e o do centro adscrito, elaboraranse conxuntamente unha liñas xerais do plan de 

orientación para asegurarnos un paso da educación primaria á secundaria o máis axeitado 

posible. 

As actuacións levadas a cabo artellaranse dentro dos tres grandes ámbitos: 

 Acción titorial: eixe sobre o que xira o modelo de orientación que guía o 

noso traballo, constituíndose nun bloque clave para o desenvolvemento do 

presente plan. 
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 Atención á diversidade: os cambios e transformacións que se veñen 

producindo na sociedade ao longo dos últimos anos foi conformando unha 

realidade socio-educativa cada vez máis ampla, diversa e heteroxénea; por 

iso, a escola debe dar respostas e proporcionar as mesmas oportunidades a 

todo o alumnado. 

 Orientación vocacional: o cambio do sistema educativo actual, xunto aos 

cambios experimentados no mercado laboral fai que o alumnado teña unha 

maior incerteza á hora de tomar decisións, de aí a importancia de desenvolver 

a conduta vocacional do alumnado. 

 

A) ACCIÓNS PRIORITARIAS PARA O CURSO 2022/23 

 Presentación a CCP dunha proposta dos programas a desenvolver nos 

distintos ámbitos para o presente curso, concretando así o establecido no PAT 

e POAP. 1º TRIMESTRE 

 Desenvolvemento do Programa TEI. 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Proposta a CCP para a elaboración e a revisión do Plan de Acción Titorial. 1º 

TRIMESTRE 

 Recollida de demandas puntuais, así como o establecemento e estudio 

conxunto das formas de intervención posible. 1,  2º e 3º TRIMESTRE 

 Propoñer diferentes canles de asesoramento ao profesorado, para facilitar e 

favorecer o desenvolvemento dos programas que se propoñen (consulta 

colaborativa, carpetas con documentación, correo electrónico, postas en 

común, follas de derivación, etc..)  1, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Adquisición de material bibliográfico e informático para manter actualizado 

o DO e ter un banco de recursos de utilidade non só para o orientador/a senón 

para toda a comunidade educativa.  1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Actualizar a páxina web do I.E.S. con información de utilidade para os 

alumnos/as, profesorado e familia 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Dinamizar o instagram do instituto como canle de comunicación con toda a 

comunidade educativa e a contorna 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Colaborar na posta en marcha dun tempo dedicado á lectura na práctica 

docente de tódalas materias, a fin de promover a comprensión de lectura e o 

uso da información.  1º TRIMESTRE 
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 Participación en actividades de formación: congresos, cursos, etc. 

representando ao centro educativo e posteriormente, nos casos que sexa 

preciso, elaborando material informativo sobre as distintas achegas para o 

profesorado. 1º,  2º e 3º TRIMESTRE 

 Colaboración coas familias e o equipo directivo na posta en marcha dunha 

escola de pais e nais. 1º,  2º e 3º TRIMESTRE 

 Deseño dunha grella ou cuestionario avaliativo sobre o desenvolvemento dos 

programas do D.O. 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Elaboración dunha memoria final sobre o funcionamento do plan de 

orientación e a proposta de melloras para o curso seguinte. 3º TRIMESTRE 

Atendendo ás necesidades detectadas e aos obxectivos formulados establécense  

os programas específicos de intervención,  que se artellan en torno aos tres ámbitos de  

traballo en Orientación, os cales se interrelacionan e son dependentes os uns dos outros.  

 

B) PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN. 

B.1) AMBITO DA ACCIÓN TITORIAL   

O Plan de Acción Titorial formará parte do Proxecto Educativo do noso centro e 

a persoa encargada de levalo á práctica será o/a profesor/a - titor/a que se encarga do 

desenvolvemento, maduración, orientación e aprendizaxe dun grupo de alumnos /as, do 

cal coñecerá e terá en conta o medio escolar, familiar e ambiental en que viven e nos que 

procura un desenvolvemento integral. Dende o marco teórico e a normativa actual que o 

desenvolve, consideramos a acción titorial intrinsecamente vinculada á docente. Forma 

parte do currículo, está integrada no mesmo e desenvólvese como unha medida xeral de 

calidade e de atención á diversidade. 

 ACCIÓNS PRIORITARIAS DA ACCIÓN TITORIAL  

 Realización dunha reunión mensual coa xefatura de estudos para 

coordinación e seguimento da titoría. 1º TRIMESTRE 

 Realización dunha reunión mensual cos/as titores/as da ESO para a 

coordinación da acción titorial. 1º TRIMESTRE 

 Preparación, organización e entrega de material específico con actividades 

dos distintos programas dos ámbitos para entregarlle ao titor/a e que 

desenvolva na hora de titoría presencial.  1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Colaborar na realización do consello orientador nos cursos que sexan 

prescriptivos de final de curso, facilitando información. 3º TRIMESTRE 
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 Colaboración da orientadora nas sesións de titoría. 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

1) Obxectivos xerais 

 Colaborar directamente na organización global das funcións de orientación e 

titoría propoñendo criterios e liñas de actuación prioritarias dentro do PAT 

do centro. 

 Favorecer a mellora continua da acción titorial colaborando no 

desenvolvemento, seguimento e avaliación do plan do centro. 

 Facilitar o seguimento e atención individual do alumnado en situación de 

risco por medio da acción titorial personalizada. 

 Facilitar e colaborar cos titores/as no desenvolvemento do PAT, aportando 

recursos, criterios de actuación, asesoramento técnico e materiais diversos. 

 Incrementar e mellorar os recursos dispoñibles no centro para o 

desenvolvemento  da acción titorial. 

 Promover a colaboración das familias na tarefa educativa que se desenvolve 

no centro. 

2) Obxectivos específicos 

Alumnado: 

 Facilitar a integración e participación dos/as alumnos/as no seu grupo e no 

centro educativo. 

 Favorecer o proceso vocacional de todos os alumnos/as de forma 

diversificada en función dos distintos niveis e etapas educativas. 

 Fomentar hábitos e técnicas de estudo e de traballo intelectual. 

 Acadar que o alumnado comprenda o funcionamento do centro e  se adapte 

aos compañeiros/as e profesores/as. 

 Favorecer o desenvolvemento da propia identidade, o equilibrio persoal, a 

madurez persoal e social, o seu sistema de valores e a autoestima nos nosos 

alumnos e alumnas. 

Profesorado: 

 Aumentar o nivel de coordinación entre titores/as. 

 Ampliar a comunicación entre titor/a e resto do profesores do grupo e dotar 

de maior peso o papel de coordinador que ten o  titor/a. 

 Concienciar aos propios titores/as da importancia do traballo a desenvolver 

na hora de titoría cos alumnos/as . 
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Familias:  

 Optimizar os procesos de comunicación coas familias. 

 Promover a mellora das relacións interpersoais entre o titor/a, a familia e o 

alumnado. 

3) Contidos 

 Cohesión grupal (autocoñecemento e coñecemento do grupo) 

 Ferramentas e habilidades sociais para as titorías no traballo co grupo-clase. 

 Mellora da convivencia e resolución de conflitos. 

 Contidos para as titorías, temas transversais e outros. 

 Dereitos e deberes do alumnado. 

 Habilidades comunicativas, mediación e procesos informativos coas familias. 

 Estereotipos de xénero e prevención de condutas sexistas. Prevención da 

violencia de xénero 

 4) Actividades 

 ESO 

Ao longo de todo o curso traballarase o programa TEI co alumando de 1º e 3º da 

ESO.  

1º TRIMESTRE 

 Presentación e coñecemento mutuo dos alumnos/as.  

 Actividades de técnicas de estudo e traballo intelectual. 

 Organización e funcionamento da aula (normas de clase, dereitos e deberes, 

horarios, elección do delegado/a do curso...) 

 Avaliación inicial para a detección de posibles necesidades educativas e 

intervención psicopedagóxica en relación coas mesmas. 

2º TRIMESTRE 

 Atención individualizada a casos concretos en torno a temas de carácter 

persoal, escolar ou vocacional. 

 Actividades de desenvolvemento da personalidade: programa de habilidades 

sociais, afectividade, tolerancia, etc. 

 Seguimento cos/as titores/as dos diferentes grupos dos programas ou 

actividades que estamos a desenvolver cos alumnos/as seguindo as 

necesidades detectadas. 

 Preparación da 2ª avaliación. 
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3º TRIMESTRE 

 Atención a dificultades que poidan xurdir a nivel de grupos ou na atención a 

casos concretos en torno a temas de carácter persoal, escolar ou vocacional. 

 Seguimento cos/as titores/as do funcionamento do grupo. 

 Posta en marcha do Programa de Orientación Académico -Profesional 

(POAP) 

 Facilitar a participación e colaboración das familias na posta en marcha do 

POAP a través de reunións colectivas e individuais. 

 Reunións individuais e entrevistas coas familias. 

 Preparación da 3ª avaliación. 

 BACH / FP Básica (FPB) 

Intentarse traballar os bloques de contidos anteriormente sinalados, adaptándoos 

ás características do alumnado e necesidades, a través das áreas do currículo en Bach. e 

da hora de titoría na FPB, así mesmo aproveitaranse os días conmemorativos, o día para 

a prevención da violencia de xénero, o día da muller traballadora... mediante exposicións, 

murais, concurso de poemas ou fotografías, etc. Ademais das actividades 

complementarias e extraescolares que o departamento planifica para o curso académico 

2022/23 e que tamén inclúen ao alumnado da ESO. 

Non se pode esquecer que a acción titorial é inherente a función docente.  

 Actividades cos profesores/as: 

 Informar a todo o profesorado titor/a da posta en marcha do PAT e solicitar a 

súa colaboración. 

 Asesorar aos titores/as no seu desenvolvemento. 

 Actividades coas familias: 

 Reunións individuais ao longo do curso sempre que as familias as demanden. 

 Reunión colectiva, en colaboración co/a titor/a e o equipo directivo, con cada 

un dos cursos da ESO ao inicio do curso académico de cara a facilitar 

información sobre os aspectos relativos ao funcionamento e organización do 

centro e de todos aquela información relevantes no desenvolvemento do 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

As actividades que se propoñen, están secuenciadas ao longo do curso 2022/23, 

repartidas nos tres trimestres e atendendo ás diferentes necesidades e intereses de cada un 
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dos niveis educativos. 

A finalidade fundamental é a de fomentar a cohesión do grupo e a mellora do 

clima de aula, mellorando as relacións interpersonais, o coñecemento mutuo, a 

cooperación entre o alumnado e a reflexión acerca do momento evolutivo no que se 

atopan. 

 

B.2) AMBITO DE APOIO AO PROCESO DE ENSINANZA – APRENDIZAXE 

Na realidade educativa atopámonos con alumnos/as que presentan de forma 

temporal ou permanente unha necesidade específica de apoio educativo (NEAE) e, por 

iso, dende o departamento de orientación preténdese colaborar no axuste da axuda 

pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado, ben mediante a intervención directa 

ou ben facilitando recursos e estratexias que incidan nos ámbitos que, interrelacionados 

cos procesos de ensino e aprendizaxe, manifestan a diversidade.  

Tendo en conta os principios de normalización e integración buscáranse as 

estratexias de intervención máis apropiadas para responder á diversidade. 

 ACCIÓNS PRIORITARIAS DO ÁMBITO DE APOIO AO PROCESO 

DE ENSINANZA – APRENDIZAXE 

 Propoñer criterios e procedementos para organizar as actividades de apoio 

educativo dirixidas ao alumnado con dificultades de aprendizaxe. 1º 

TRIMESTRE 

 Establecemento do procedemento de actuación para a aplicación de medidas 

de atención á diversidade (MATD): reforzo, ACS, programas de 

enriquecemento curricular, agrupamentos flexibles … 1º TRIMESTRE 

 Realización de avaliacións e informes para a incorporación e 

desenvolvemento das medidas de atención á diversidade. 1º, 2º e 3º 

TRIMESTRE 

 Colaborar na solicitude de becas para o estudo do alumnado do centro. 1º 

TRIMESTRE. 

 Avaliación psicopedagóxica de alumnado con n.e.a.e. 1º, 2º e 3º 

TRIMESTRE 

 Revisión dos expedientes do alumnado de nova incorporación. 1º 

TRIMESTRE 

 Diagnóstico e avaliación inicial do alumnado novo así como do que inicia 

etapa educativa. 1º TRIMESTRE 
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 Establecemento de contacto co equipo de orientación específico nos casos 

que fosen necesarios.  1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

1) Obxectivos xerais 

 Favorecer a atención temperá e a prevención de problemas e dificultades nas 

áreas instrumentais básicas. 

 Potenciar a comprensión lectora e o hábito e gusto pola lectura dende as áreas 

do currículo, co fin de acadar un maior éxito escolar do alumnado. 

 Colaborar co equipo docente e o equipo directivo na elaboración de propostas 

e posta en marcha de medidas relativas á atención a diversidade para mellorar 

o proceso ensino-aprendizaxe. 

 Prevención e erradicación do fracaso escolar, de xeito que todo o noso 

alumnado teña as mesmas oportunidades para o desenvolvemento e para o 

logro das competencias básicas e dos obxectivos xerais da etapa. 

2) Obxectivos específicos 

Alumnado: 

 Valorar as necesidades educativas dos alumnos e alumnas do centro en 

relación coa integración, as técnicas de estudo e as estratexias de aprendizaxe. 

 Potenciar o aprendizaxe autónomo e o rendemento escolar do alumnado, 

principalmente nas areas instrumentais.  

 Favorecer a implicación do alumnado nas aprendizaxes escolares e aumentar 

a súa motivación. 

 Dotar ao alumnado de estratexias de comprensión lectora que lles permitan 

manexar diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, periodísticos...)  

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

Profesorado: 

 Asesorar ao profesorado no tratamento educativo dos alumnos/as que 

presenta n.e.a.e. 

 Potenciar a coordinación entre o/a profesor/a de área e o especialista en 

pedagoxía terapéutica, levando a cabo unhas liñas comúns de actuación 

docente ante o alumnado con n.e.a.e. 

 Potenciar a coordinación entre os/as profesores/as das áreas instrumentais de 

1º e 2º da ESO e o/a profesor/a encargado/a de realizar reforzo educativo na 

exención da 2ª lingua estranxeira.  

Familias:  
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 Potenciar a cooperación entre as familias e o centro, no marco das actuacións 

a detención e prevención das dificultades de aprendizaxe. 

3) Contidos 

 Habilidades cognitivas básicas (memoria, atención e percepción) 

 Técnicas instrumentais básicas (razoamento, lectoescritura e cálculo) 

 Motivación e Tics 

 Técnicas de estudo. 

4) Actividades 

 Actividades co alumnado 

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas que se estimen oportunas e en 

consecuencia, tomar as medidas educativas que se consideren necesarias.   

 Seguimento do alumnado con n.e.a.e. 

 Atención aos grupos de risco (non promocionaron, teñen materias pendentes,  

etc.) 

 Programa de técnicas de estudo e traballo intelectual. 

 Planificación do seu traballo con compromiso explícito das familias. 

 Ofrecer asesoramento puntual para os temas que se demanden. 

 Actividades co profesorado 

 Asesorar ao profesorado nas medidas de atención á diversidade. 

 Colaborar e asesorar nas sesións de avaliación.  

 Establecer canles de comunicación e colaboración  entre o departamento de 

orientación, os/as titores/as e o equipo docente para tratar aspectos relativos 

as medidas de atención á diversidade e o como poder levar a práctica as 

actuacións propostas. 

 Atención ás demandas propostas polos equipos docentes nas sesións de 

avaliación. 

 Realización da avaliación psicopedagóxica, previa solicitude do titor/a do 

alumno/a, que o precise para obter información relevante  para a toma de 

decisións educativas. 

 Actividades coas familias 

 Reunións individuais das familias coa orientadora para facer o seguimento do 

alumnado, especialmente do que presenta n.e.a.e. 

 Proporcionar información relevante e orientacións sobre as dificultades 

identificadas nos seus fillos/as. 
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 Avaliación dos casos demandados. 

 Atención a todas as demandas que se soliciten. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Ao longo do curso académico 2022/23 

Finalmente é preciso destacar que as actuacións neste ámbito vense completados 

pola concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade que forma parte da 

Programación  Xeral Anual, atendendo as directrices establecidas no Decreto 229/2011 

de atención á diversidade en Galicia e na Orde do 8 de setembro do 2021 que o 

desenvolve.  

 

B.3) ÁMBITO DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL   

O POAP intenta dinamizar a Orientación académico-Profesional do alumnado. 

Neste centro primará a orientación académica iniciando a Orientación Vocacional a través 

do proceso de Toma de decisións e coñecemento do mundo laboral e con especial 

incidencia no curso de 4º da ESO e en 2º de Bacharelato. 

 ACCIÓNS PRIORITARIAS DO AMBITO DA ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL E PROFESIONAL 

 Deseño e desenvolvemento de accións tendentes ao coñecemento das etapas 

posteriores para o/a alumno/a que remata estudos. 2º e 3º TRIMESTRE 

 Introdución na páxina web do instituto de toda a información que elabora o 

departamento de orientación referido á aspectos vocacionais (prazos, 

matrículas, requisitos, bolsas …). 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Implementación dun cuestionario para coñecer as opcións vocacionais do 

alumnado nos últimos cursos. 3º TRIMESTRE 

 Difusión de  información e documentación sobre o acceso aos ciclos 

formativos.  1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Difusión de información e documentación ... sobre o acceso ao Sistema 

Universitario. 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Asesoramento vocacional e profesional ás familias dos/as alumnos/as do 

centro. 1º, 2º e 3º TRIMESTRE 

 Axudar ao alumnado a cubrir a instancia de admisión e matricula aos ciclos 

formativos de grado medio e grado superior. 3º TRIMESTRE.  
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 Axudar nos trámites que sexan precisos no acceso e admisión aos estudos 

universitarios. 3º TRIMESTRE 

 Atender as demandas individuais sobre asesoramento vocacional e 

profesional que poidan xurdir por parte do alumnado. 1º, 2º e 3º 

TRIMESTRE 

1) Obxectivos xerais 

 Favorecer o desenvolvemento da madurez vocacional e a toma de decisións 

no alumnado. 

 Promover  a organización global das funcións da orientación académica e 

vocacional que se desenvolvan  no centro aportando criterios e liñas de 

traballo prioritarias dentro do POAP. 

2) Obxectivos específicos  

Alumnado: 

 Analizar os niveis de madurez vocacional do alumnado e os seus intereses 

profesionais ou académicos, facilitándolle procesos de orientación colectiva 

ou individual, en caso de ser necesario, para lograr mellorar a súa madurez 

persoal e capacitarlle para as futuras decisións que deberan tomar sobre o seu 

futuro académico ou profesional. 

 Dar apoio ao alumnado nos momentos críticos que teñen lugar nas diferentes 

etapas do sistema educativo, introducindo a variable xénero no acceso ás 

titulacións, aos ciclos formativos e o mundo laboral.  

 Achegar ao alumnado un coñecemento preciso do Sistema Educativo e das 

súas posibilidades, así como proporcionar un coñecemento do mundo 

profesional.  

Profesorado: 

 Proporcionar o asesoramento que sexa preciso para que poidan colaborar nas 

tarefas de orientación vocacional e profesional dos seus alumnos/as, dende as 

súas áreas curriculares e dende a titoría, no caso de ser titores/as. 

 Facilitarlles o coñecemento das novidades lexislativas e os correspondentes 

cambios no sistema educativo. 

Familias:  

 Facilitar ás familias a información precisa e as orientacións máis 

convenientes, co obxecto de que favorezan os procesos de reflexión e toma 

de decisión persoal dos seus fillos/as sobre o seu futuro vocacional e, ao 
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mesmo tempo, propiciar a formación dunha actitude de colaboración aberta 

coas decisións vocacionais dos seus fillos/as. 

 Asesorar e colaborar coas familias no apoio e fomento da autonomía na toma 

de decisións dos seus fillos/as 

3) Contidos 

 Coñecemento dun mesmo. 

 Expectativas familiares. 

 Coñecemento do sistema educativo. 

 Coñecemento do mercado laboral. 

 Toma de decisións. 

 Proxecto persoal de vida. 

4) Actividades 

 Actividades cos alumnos/as: 

 Coñecemento de si mesmos 

Este bloque de actividades pretende axudar ao alumnado a afondar no 

coñecemento de si mesmos, fundamentalmente das súas aptitudes e intereses, para que 

adopten unha visión realista e positiva sobre si que lles sirva como base á toma de 

decisións sobre o seu futuro vocacional. 

 Coñecemento do mundo académico e laboral 

Este bloque deberá incluír tanto o coñecemento do mundo académico como o 

coñecemento do mundo laboral. O bloque está baseado fundamentalmente na 

información de tal maneira que está deseñado por apartados que se consideren de interese 

para o alumnado deste centro segundo o curso no que estean. A información que reciban 

diversificarase segundo os diferentes cursos e será proporcionada de forma grupal pola 

orientadora e de forma individual a través de consultas que no departamento de 

orientación formule o alumnado. Esta información versará sobre as materias a cursar en 

ámbolos cursos, materias optativas de 3º e 4º, itinerarios en 4º da ESO, criterios de 

promoción e titulación, modalidades de bacharelatos, estrutura da formación profesional, 

Formación Profesional Básica, outras formas de obtención do título de Graduado en 

Educación Secundaria, probas de acceso a ciclos formativos, estudios universitarios, 

técnicas de busca de emprego, bolsas de estudos, residencias ... 

 Toma de decisións 

Este último bloque pretende ser unha reflexión de todo o proceso seguido 

anteriormente con vistas a que os alumnos/as tomen unha decisión vocacional acorde co 
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seu momento evolutivo e académico; esta pode ser sobre elección de optativas, elección 

de modalidade de bacharelatos, de ciclo formativo de grao medio... 

 Actividades cos profesores/as: 

 Informar a todo o profesorado da posta en marcha do POAP e solicitar a súa 

colaboración. 

 Asesorar aos titores/as no seu desenvolvemento. 

 Actividades coas familias: 

 Reunións individuais ao longo do curso sempre que as familias as demanden. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Ao longo do curso académico 2022/23 pero con maior incidencia no terceiro 

trimestre do curso.  

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

Para o desenvolvemento dos obxectivos xerais e das liñas prioritarias, fixadas no 

plan de orientación, establecéronse as seguintes actividades complementarias para o 

presente curso.  

ACTIVIDADE 

A REALIZAR 

TEMPORALIZ. 

CON  DATAS 

NIVEIS 

 

Charla Informativa USC  2º TRIM.  2ºBACH 

Charla Informativa UDC 2º TRIM. 2ºBACH 

Charla Informativa Uvigo 2º TRIM.  2ºBACH 

Visita aos centros de FP Lugo 2º TRIM. 4º ESO / 2ºBACH 

Charlas temáticas da USC 1º OU 2º TRIM.  1º BAC. 

Programa Ktorce18: 

Sensibilización fronte ó acoso 

escolar  (Asociación Arelas – 

Fundación Barrié) 

2º TRIM ESO + FP BÁSICA 

Seguridade Viaria - DGT  1º OU 2º TRIM. 1º BAC.  

Plan Director: Charla a 

determinar 
1º ou 2º TRIM. 2º E 3º da ESO 
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Cruz Vermella – Taller 

Prevención do Acoso Escolar 
1º ou 2º TRIM. 1º ESO 

Cruz Vermella – Racismo e 

Xenofobia 
1º ou 2º TRIM. 1º ESO 

Cruz Vermella – Taller 

alimentación  
1º ou 2º TRIM. 2º ESO  

Cruz Vermella – Taller 

Violencia de Xénero  
1º ou 2º TRIM. 2º ESO 

Cruz Vermella – Taller Saúde 

Sexual 
1º ou 2º TRIM. 3º ESO  

Cruz Vermella – Taller 

Discriminación por identidade 

e/ou orientación sexual 

(LGTBIQ+) 

1º ou 2º TRIM. 4º ESO 

Conmemoracións en 

colaboración co CIM 

25 NOV 

8 MARZO 
ESO + BAC + FP  

Actividade de concienciación e 

sensibilización co CIM 
1º ou 2º TRIM.  ESO + BAC + FP 

Obradoiro “Igualdade de 

Xénero” 
2º TRIM 3º ESO 

Taller sobre busca de emprego 

– Orientadora Laboral 

Concello de Palas de Rei 

3º TRIM 4º ESO  

Plan Director a determinar. 1º TRIM.  PAIS E NAIS 

 

Para o desenvolvemento destas actividades será fundamental a colaboración 

dos/as titores/as, os departamentos didácticos e o Equipo directivo. 

Os destinatarios/as e as datas poderán variar en función da disposición dos axentes 

implicados, da organización do centro e sempre en coordinación coa Xefatura de Estudos 

e Vicedirección. 

 

7. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

Dende o dpto. de Orientación entendemos que a orientación debe ser un proceso 

continuo e global que inclúa a toda a comunidade educativa, independentemente das súas 

características e necesidades individuais, esta comunidade, integrada por profesores/as, 

alumnos/as, familias e persoal non docente, conforman un sistema no que as relacións 
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que existen entre os seus membros influirá en todos eles/as, polo que a actuación de cada 

un/unha repercutirá nos demais e en si mesmo/a. Trátase dun Modelo Circular, dándose, 

polo tanto, a necesidade de coordinar esforzos, e de repartir responsabilidades, alentando 

na implicación do proceso que terá como finalidade última a formación integral dos 

alumnos/as en tódalas súas dimensións.  

O departamento de orientación encargarase de asesorar a toda a comunidade 

educativa, contando para elo coa colaboración dos equipos de orientación específicos de 

Galicia (EOE). De forma xeneralizada, tratará de  superar os modelos clínicos de 

actuación e, soamente, se empregarán naqueles casos nos que se esgotarán as vías xerais 

de intervención ou nos que as necesidades sexan tan específicas que precisen dun apoio 

individual real.   

En liña co anterior o modelo de intervención por programas é o que mellor se 

axusta a esta concepción de orientación, xa que ten un carácter preventivo, global e 

indirecto, complementado, nalgúns momentos, co modelo consulta colaborativa.  Esta 

refírese a unha relación entre un profesional da axuda e un suxeito que ten unha 

necesidade (individuo, grupo, unidade social, centro educativo). O seu obxectivo 

prioritario é formar e capacitar ao profesorado para que sexa un dos axentes principais da 

intervención orientadora.  

Con este modelo de programas superase a concepción da intervención reactiva por 

a dunha intervención proactiva, na que se articulan intervencións dirixidas a totalidade da 

comunidade educativa. Neste modelo de orientación, no que se sustenta o noso traballo, 

o obxectivo que se busca acadar é o de propoñer solucións educativas adaptadas as 

necesidades e características do alumnado, dunha maneira colaborativa, compartida entre 

todos os docentes responsables do traballo na aula, titores, familias e equipo directivo. 

Todo elo irá acompañado, en momento puntuais,  dunha intervención ou asesoramento 

individual.  

Nesta estratexia de intervención o papel da orientadora é o de dinamizador a 

acción orientadora de todo o profesorado, fomentando as competencias adecuadas, a 

implicación e a formación necesaria aos diferentes axentes educativos. Non se limita 

unicamente a intervir co alumnado, senón que a súa intervención na maioría dos casos é 

indirecta, na que a orientadora deseñará e organizará pero a posta en marcha realizarana 

outros axentes educativos.  

Os principios fundamentais que rexen a orientación educativa, tanto no 

relativo ao seu concepto como a súas funciones e que ademais, son coherentes cos 
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principios de diversidade, inclusión e normalización son os de planificación (acción 

sistemática e continuada); prevención (carácter proactivo); sistematización (a orientación 

como sistema); curriculariedade (orientación integrada no currículo); cooperación (a 

orientación como un proceso de cooperación); de desenvolvemento persoal (favorecer o 

desenvolvemento integral); e de intervención social (tense en conta o contexto).  

Cabe destacar que a nosa labor orientadora desenvolvese durante o período 

escolar das persoas, polo que, debemos facilitar os cambios aos que se encamiñan e lograr 

que o seu paso polos centros educativos sexa o máis positivo, proveitoso e completo 

posible, sen esquecer que aqueles alumnos/as que o precisen poidan volver asesorarse das 

medidas académicas e/ou profesionais que máis se axustan as súas características 

persoais, xa que de non ser así non estariamos cumprindo coa visión da orientación como 

proceso ao longo de toda a vida.   

 7.1. Consideracións a nivel xeral, para desenvolver a nosa metodoloxía 

Faise preciso clarificar unha serie de pautas para entender o marco das actuacións 

que pretendemos desenvolver: 

 A titoría non solo debe ser exercida polo profesor/a designado a tal fin, todo 

o equipo docente debe compartir esta responsabilidade de cara á formación 

integral do alumnado. 

 A coordinación e dirección de actividades de titoría e orientación corresponde 

á xefatura de estudios en colaboración co DO, e de acordo co Plan de 

orientación Académico Profesional e o de Acción Titorial. 

 O DO apoia e colabora co profesorado no desempeño da acción titorial 

 O DO traballa nun contexto de colaboración, participación e busca de 

consenso coas instancias educativas do centro. 

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

que se expresan na labor educativa. 

 O DO en busca da curriculariedade da acción orientadora persegue e propón 

varios principios pedagóxicos nas súas actuacións: de constructividade, 

significatividade, interactividade, mediación e do ensino na aprendizaxe 

autónoma. 

 O DO considera a implicación das familias como elemento fundamental. 

 

8. RECURSOS EMPREGADOS 

Os recursos son os medios que facilitarán a posta en marcha deste plan anual de 
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orientación. Cabe sinalar que debemos coñecer cales son os recursos aos que temos 

acceso para conseguir que esta programación sexa viable na dimensión práctica. 

Os recursos empregados neste plan serán aqueles con os que conte o centro, tanto 

materiais como persoais e organizativos, procurando sempre un rendemento óptimo e un 

mellor aproveitamento dos recursos existentes. Non obstante poderán adquirir aqueles 

outros que se estimen oportunos para o desenvolvemento deste plan de orientación. 

 Recursos materiais, estes poden ser: 

 Os materiais de orientación que están na biblioteca informatizados. 

 Documentos do centro (PE, PXA, PXAD, PAT, POAP, NOF, Plan de 

Convivencia, Plan Lector, Proxecto Lingüístico, …). 

 Material elaborado polo DO (folletos, cuestionarios, grellas avaliativas, 

dossieres informativos, fichas …). 

 Material bibliográfico. 

 Material en soporte dixital.  

 Probas psicométricas. 

 Outras que poidan considerarse necesarias ao longo do curso académico. 

 Recursos persoais.  

 A nivel interno podemos contar co: Equipo directivo; equipo docente: membros 

do D.O.; profesorado titor; as familias do alumnado; e o persoal de servizos. 

 A nivel externo: Equipo de orientación específico,  Servizo de Inspección, CEIP 

de Palas de Rei, CIM de Palas de Rei,  traballadora social do Concello de Palas 

de Rei, orientadora laboral do Concello de Palas de Rei, Garda Civil de Palas de 

Rei, sanidade, ONGs e asociacións,  empresarios a autónomos, traballadores, ex 

–alumnos/as, profesorado do sistema universitario galego, responsable de 

Educación Viaria da Garda Civil,  etc.  

 Recursos organizativos. Estes fan referencia aos espazos e os tempos dos que 

dispón o DO para poder implementar o plan de orientación, que son os seguintes: 

 A reunión do D.O. 

 A reunión cos titores/as. 

 As sesións de avaliación. 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 As reunións de coordinación co xefe/a de estudos. 

 O horario do D.O. 

 A atención ás familias. 
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 A hora de atención presencial a alumnos/as da ESO e de FP Básica. 

 A hora de atención aos alumnos/as sen hora de atención presencial (Bach.) 

 A coordinación co responsable das actividades extraescolares e 

complementarias. 

 A coordinación co responsable de TIC no centro educativo. 

Os recursos buscarán potenciar os mecanismos de coordinación, comunicación e 

intercambio de información entre os diferentes axentes educativos; de aí a importancia 

dos recursos de carácter organizativo.  

 

9. SEGUEMENTO E AVALIACION DO PLAN 

O Plan anual do Departamento de Orientación someterase a un proceso continuo 

de avaliación formativa. As actividades de orientación irán encamiñadas a: 

 Obter máis e mellor información sobre as características do sistema 

socioeducativo no que se atopa o alumnado (avaliación de necesidades – 

análise do contexto). 

 Mellorar os deseños da intervención orientadora e psicopedagóxica 

aproveitando a retroalimentación informativa para corrixir e adaptar ditos 

deseños co fin de lograr unha maior eficacia. 

 Valorar en que medida logramos os obxectivos propostos.  

A avaliación do Plan Anual de Orientación levarase a cabo ao longo de todo o 

proceso e terá un carácter formativo, o que permitirá facer as revisións ou modificacións 

que se estimen oportunas, ademais de  ter en conta os posibles imprevistos que poidan 

xurdir.   

Contemplará os tres momentos clave en todo proceso avaliador: 

a) Avaliación inicial ou avaliación de necesidades. Implica a recollida de datos 

para a detección de necesidades, realizada a través das suxestións aportadas nas reunións 

do Departamento de Orientación, na Comisión de Coordinación Pedagóxica e das 

achegas dos Seminarios e Departamentos Didácticos que nos vai a axudar a deseñar o 

noso plan de orientación. 

b) Avaliación continua. Consistente no seguimento da implementación do plan de 

orientación. Trataríase de recoller información a través das reunións periódicas do 

Departamento de Orientación coa Comisión de Coordinación Pedagóxica, cos/as 

titores/as e nas sesións de avaliación sobre as actividades realizadas.  A finalidade é ir 

optimizando o plan a medida que se vai implementando.  



Dpto. de orientación 

Curso académico 2022/23 

 

 

36 

c) Avaliación final. É o punto final do noso proceso avaliador. Levarase a cabo ao 

remate do curso e os seus resultados incluiranse na memoria anual xunto con outros datos 

solicitados e aportados polos distintos implicados no plan de orientación. Estes servirán de 

base para manter, modificar ou eliminar aqueles aspectos do plan de orientación que se 

considere preciso.  

A partir desta avaliación final realizarase unha memoria final  do D.O. cos datos 

achegados polos titores/as, os Departamentos e Seminarios, así como aqueles adquiridos 

a través de consultas, cuestionarios, entrevistas, contraste de experiencias, etc. cos 

alumnos/as, familias e docentes, na que se recolleran os datos e valoracións máis 

importantes do proceso de avaliación. Na elaboración da memoria participarán todos os 

membros do departamento coas súas achegas e propostas e a redacción final será 

responsabilidade da xefa do D.O.  

A finalidade desta avaliación é tomar decisións respecto á mellora do deseño e 

intervención orientadora para o vindeiro curso. Esta avaliación concretarase nun “plan de 

mellora” que recollerá todos aqueles aspectos a manter, modificar e/ou abandonar nun 

futuro próximo. Considerase o punto clave ou esencial para planificar a orientación do 

curso académico seguinte. 

 Os criterios ou indicadores de avaliación que se terán en conta  neste proceso 

avaliador son: 

 Valorar en que grao a labor da orientadora incardinouse nun contexto real e 

deu resposta aos problema de dita realidade. 

 Valorar en que grao se facilitou a participación dos axentes de intervención 

orientadora na súa totalidade, tanto no seu deseño como no seu 

desenvolvemento.  

 Valorar o grao de implicación dos responsables no deseño, desenvolvemento 

e avaliación do Plan de orientación. 

 Valorar en que grao as intervencións orientadoras foron eficaces e eficientes. 

 Valorar se os datos obtidos pola avaliación indican como mellorar futuras 

intervencións.  

 Valorar en que grao conseguiu o desenvolvemento persoal e integral do 

alumnado.  

 Valorar en que grao se conseguiu optimizar o proceso de ensinanza -

aprendizaxe. 
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 Valorar en que grao o plan de apoio ao proceso de ensinanza -aprendizaxe 

respondeu ás expectativas depositadas no mesmo. 

 Valorar en que grao o plan de acción titorial adecuouse ás necesidades. 

 Valorar en que grao o plan de orientación académico e profesional adecuouse 

ás necesidades do centro educativo. 

 Valorar en que grao se atenderon ás necesidades educativas detectadas. 

 Valorar o grao de consecución dos obxectivos. 

 Valorar o grao de adecuación dos recursos empregados. 

 Valorar en que grao a metodoloxía empregada nos diferentes programas ou 

actuacións era adecuada aos mesmos. 

 Valorar en que grao a temporalización foi axeitada para o desenvolvemento 

do plan e os programas. 

 Valorar o grao de colaboración e cooperación da comunidade educativa e do 

contexto no que se sitúa o centro educativo.  

 Valorar o grao de colaboración e cooperación co centro de primaria adscrito.  

 Grao de satisfacción dos diferentes implicados.  

Os instrumentos e actividades de avaliación buscarán a triangulación dos datos 

obtidos, entendida como unha técnica de confrontación e ferramenta de comparación de 

diferentes tipos de análises de datos coa que pretenderase eliminar, na medida do posible, 

a subxectividade neste proceso avaliador. Empregaremos, nesta avaliación, tanto 

instrumentos cualitativos como cuantitativos: 

 Análise e valoracións das actuacións desenvoltas nas reunións periódicas da 

coordinación de titoría. 

 Análise e valoración dos departamentos didácticos nas reunións da CCP. 

 Valoración dos apoios recibidos e das relacións do D.O. e titores/as. 

 Cuestionario de autoavaliación, tanto para o DO como para os titores/as. 

 Fichas de observación. 

 Intercambios orais. 

 Análise da participación (das familias nas reunións e entrevistas, do alumnado 

nas actividades propostas, número de demandas e consultas formuladas ao 

DO, uso dos materiais e recursos bibliográficos do D.O.…). 

 Contraste de experiencias entre titores/as. 

 Sesións de avaliación.  
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Palas de Rei,  18 de setembro de 2022 

Xefa do dpto. de orientación, 

 

 

 

Asdo.: Mª Cristina Eiras López 
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