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1. INTRODUCCIÓN 
 

A orientación educativa e profesional dos estudantes é considerada na Lei Orgánica 2/2006 de Educación coma 

un dos principios da educación, entendida coma un medio necesario para o logro dunha formación 

personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores. 

Máis detalladamente, na LOE fanse as seguintes referencias á acción orientadora: 

TÍTULO PRELIMINAR: PRINCIPIOS E FINS.- A orientación educativa e profesional dos estudantes, 

como medio necesario para o logro dunha formación especializada, que propicie unha educación integral en 

coñecementos, destrezas e valores (art. 1.f). 

TÍTULO I-CAPÍTULO III (ESO).- Na ESO prestarase especial atención  á orientación educativa e 

profesional do alumnado (art. 22.3) 

Corresponde ás administración educativas promover as medidas necesarias para que a titoría persoal dos 

alumnos e a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional, constitúan un elemento fundamental na 

ordenación desta etapa (art. 26.4) 

TÍTULO III-PROFESORADO.- Son funcións do profesorado: A titoría de alumnos, a dirección e 

orientación da súa aprendizaxe en colaboración coas familia (art.91.c) e a orientación educativa, académica e 

profesional dos alumnos, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos especializados (art. 91.d) 

Os programas de formación permanente deberán contemplar…todos aqueles aspectos de coordinación, 

orientación, titoría, atención educativa á diversidade e organización encamiñados a mellora-la calidade da 

ensinanza e o funcionamento dos centros. (102.2). 

Posteriormente, a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa no modificou 

estes aspectos. 

Á súa vez, a concreción no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia, sinala: 

TÍTULO I – CAP. I (Art. 8.2.): Na educación secundaria obrigatoria prestarase especial atención á 

orientación educativa e profesional do alumnado. 

TÍTULO I – CAP. III (Art. 16.1): A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel 

relevante en cada un dos cursos. Os centros docentes informarán e orientarán o alumnado na elección de 

materias, específicas e troncais, de opción, tanto para favorecer a consolidación da adquisición das 

competencias clave como para facilitar a transición ao mundo laboral ou educativo ao finalizar o ensino 

obrigatorio, así como nos plans de acollemento no centro docente. 

(Art. 16.4): A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento ao alumnado para 

favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou, se for o caso, unha orientación profesional. En todo 

caso, a orientación educativa atenderá ao principio de igualdade entre homes e mulleres. 
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TÍTULO I – CAP. IV (Art. 23.7): Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles 

ao pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha 

proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado 

para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e 

de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o 

consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o 

caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 

Respecto da atención á diversidade, o citado Decreto refírese a ela en varias ocasións. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Art. 7.1: Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención 

e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema 

educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades 

persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. Entre estas medidas 

estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 

necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

Art. 7.2: A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo rexerase polos 

principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa non-discriminación e a igualdade efectiva no acceso 

e na permanencia no sistema educativo. 

Art. 7.3: A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, de ser 

o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, realizaranse do xeito máis temperán posible, nos 

termos que determine a consellería con competencias en materia de educación. Os centros docentes deberán 

adoptar as medidas necesarias para facer realidade esa identificación, valoración e intervención. 

Art. 7.4: A consellería con competencias en materia de educación, coa finalidade de facilitar a accesibilidade 

ao currículo, establecerá os procedementos oportunos cando cumpra realizar adaptacións significativas dos 

elementos do currículo, coa finalidade de atender o alumnado con necesidades educativas especiais que as 

precise. Estas adaptacións realizaranse procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; a 

avaliación continua e a promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións. 

En calquera caso, o alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá superar a avaliación final 

para poder obter o título correspondente. 

Art. 7.5: A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais… flexibilizarase nos termos que 

determine a normativa vixente. 
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E ao longo do artigo 17 vanse describindo as distintas medidas organizativas e curriculares para a atención á 

diversidade e á organización flexible das ensinanzas, que no seu caso serían: Integración de materias en ámbitos 

de coñecemento; Medidas para alumnado que se incorpora de forma tardía ao sistema educativo; Programas de 

Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento. 

En definitiva, a atención á diversidade establécese coma un principio fundamental que debe rexer todo o ensino 

básico proporcionando a todo o alumnado unha educación adecuada ás súas características e necesidades, 

adoptando as medidas organizativas e curriculares pertinentes, poñendo énfase na atención individualizada, na 

prevención de dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se 

detecten as dificultades, potenciando a autonomía dos centros para adoptar as medidas organizativas e 

curriculares que permitan unha organización flexible adaptada ás Medidas de Atención á Diversidade (MAD) e 

ás características do alumnado, cos desdobramentos que sexan precisos, atendendo aos diferentes ritmos de 

aprendizaxe dos alumnos para aprender por si mesmos, promovendo as medidas necesarias para que a titoría 

persoal dos alumnos e a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional constitúan un elemento 

fundamental ao servizo da aprendizaxe dos alumnos, recollendo no Proxecto Educativo de Centro (PEC) as 

características do entorno social e cultural, as formas de atención á diversidade do alumnado e a acción titorial, 

así coma o plan de convivencia, desde os principios de non discriminación e de inclusión educativa, 

establecendo programas de reforzo e apoio educativo, de diversificación curricular ou de cualificación 

profesional inicial, segundo corresponda a cada caso. 

A acción orientadora ten moito que ver nestes aspectos, e participará na identificación temperá de necesidades 

educativas específicas, na revisión e modificación se é o caso das medidas de apoio que está a recibir o 

alumnado; na proposta de iniciativas que supoñan a optimización dos recursos humanos e materiais dos centros 

no referido aos apoios; no asesoramento aos departamentos didácticos para contemplar a resposta á diversidade 

nas programacións e establecemento de canles de coordinación entre os orientadores de primaria e secundaria, 

para facilitar o tránsito do alumnado entre as etapas educativas. 

A regulamentación do funcionamento dos Departamentos de Orientación (DO) en Galicia ven recollida nas 

seguintes disposicións lexislativas: 

 Decreto 120/1998 do 23 de abril, pola que se regula a orientación educativa e profesional. 

 Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación 

educativa e profesional. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu capítulo III, refírese á orientación e atención á 

diversidade 

 Circular 9/1999 de 1 de setembro, da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional 

pola que se ditan instrucións para a atención á diversidade na ESO. 
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 Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación 

Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as 

accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. 

 Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola 

que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de E.S.O. 

 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa pola 

que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia, na cal se fai referencia a 

actuacións relacionadas co inclusión e a diversidade, coa acción titorial, coa convivencia e coa educación en 

valores, co plan de orientación, cos procesos de avaliación e calidade, co drdorienta, coa aprendizaxe 

permanente e saídas profesionais, coa coordinación dos departamentos de orientación, e coa atención á 

diversidade e a circular 8/2009. Estas actuacións están contempladas na programación do departamento e 

formarán parte das actividades levadas a cabo polo mesmo. 

Na elaboración deste plan anual de intervención tivéronse en conta, ademais das necesidades do IES, 

identificadas a través da análise do Proxecto Educativo de Centro (PEC), do Proxecto Curricular de Centro 

(PCC) e do Plan Xeral Anual (PXA), as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) e as 

aportacións e necesidades expresadas pola comunidade a través das diferentes reunións mantidas, logo da sesión 

de avaliación extraordinaria de setembro dos/as alumnos/as. Ademais contempláronse as funcións e accións 

prioritarias asignadas ao DO e aos titores nas disposicións legais vixentes anteriormente referidas. 
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2. XUSTIFICACIÓN 
 

2.1. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO 
 

A educación supón (entre outros aspectos) facilitar o desenvolvemento persoal, a integración social, garantindo 

igualdade de oportunidades e procurando o máximo desenvolvemento das potencialidades da persoa. Neste 

sentido, a orientación educativa é unha actividade complementaria á docente que se ocupa de aspectos que 

inciden directamente no desenvolvemento educativo e persoal do alumnado. 

Actualmente, e de forma xeral, a actividade orientadora concrétase nestas áreas:  

- A acción titorial e desenvolvemento persoal do alumnado: con actuacións en educación para a saúde, 

afectivo-sexual, prevención de adicións e drogodependencias, educación en valores, emocional, prevención de 

racismo e xenofobia, educación para a paz e non violencia, para a convivencia e prevención de conflitos, 

prevención de acoso e ciberbullying, educación vial... 

- A orientación vocacional, académica e profesional do alumnado: axudar as persoas de tódalas idades, 

informando, asesorando e facilitando as decisións vocacionais, como cara o emprego, autoemprego, adquisición 

de competencias profesionais, reciclaxe...  

- A atención á diversidade do alumnado: deseño e desenvolvemento da resposta educativa máis acorde ás 

necesidades do alumnado, en coordinación cos departamentos didácticos e equipos docentes. Isto inclúe a 

avaliación psicopedagóxica de casos como altas capacidades, dislexia, TDAH, discapacidade, TEA, dificultades 

de aprendizaxe (discalculia, disortografías...)…, procurando unha escola inclusiva, dando asesoramento 

específico a este alumnado e a súa familia sobre a mellor resposta educativa (o que inclúe xestión de becas, 

axudas específicas, contacto con asociacións e organismos...). 

 

2.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 

Respecto da orientación educativa, pódense establecer unha serie de necesidades: 

Respecto do centro 

- Actualización de documentos e plans do centro. 

- Actualización da web do centro, especialmente no referido á orientación educativa. 

- Continuar e potenciar a comunicación con outros centros educativos e axentes externos (servizos sociais, 

sanitarios, de inmigración, e asociacións educativas…). 

- Potenciación da comunicación e cooperación coas familias. 

Respecto do profesorado 

- Asesoramento sobre medidas de atención á diversidade. 

- Asesoramento sobre a acción titorial e orientación académico-profesional. 

- Difusión das función da orientación educativa. 

http://www.xunta.es/


 

 CONSELLERÍA   DE   EDUCACIÓN   E  ORDENACIÓN   UNIVERSITARIA  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “E. BLANCO AMOR” 
Vicente Risco 13 -32001- OURENSE – Tfno.:988219843 –FAX:988219845 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/ 

 
 

Respecto do alumnado 

- Integración do alumnado que se incorpora ao centro, tanto ao principio coma ao longo do curso. 

- Implementación de medidas de atención á diversidade o antes posible. 

- Seguir a mellorar o rendemento académico e reducir o fracaso escolar. 

- Fomento da educación en valores, especialmente a igualdade de xénero, así como convivencia, valores 

democráticos ou resolución de conflitos. 

- Avaliación psicopedagóxica daquel alumnado que o precise. 

- Revisar as medidas de atención á diversidade que se aplican e seguimento do alumnado que as recibe. 

- Autoorientación, autonomía persoal e toma de decisión vocacionais. 

Respecto ás familias 

- Implicación das familias no proceso educativo. 

- Orientación ás familias con fillos/as que reciben medidas de atención á diversidade. 

- Información sobre o sistema educativo e itinerarios académico/profesionais. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 
 

O IES Eduardo Blanco Amor é un centro de entorno urbano no que se imparten ensinanzas de secundaria 

obrigatoria, bacharelato e para persoas adultas. No último curso da secundaria impártense os itinerarios de 

Ensinanzas Académicas e Aplicadas, mentres que no bacharelato se imparten os itinerarios de Ciencias Sociais, 

Humanidades e Ciencias. No bacharelato, no centro impleméntanse os programas de STEMBACH e 

PLURIBACH. Nas ensinanzas para adultos impártense ensinanzas de bacharelato nos seus tres itinerarios. 

No curso actual, a distribución de alumnado é a seguinte: 

ETAPA CURSOS ALUMNOS/AS 

ESO 1º,2º,3º,4º 387 

BAC 1º,2º 190 

BAC ADULTOS 1º,2º 32 

 

Nos primeiros cursos da secundaria realízanse desdobres en varias materias, así como reforzos en materias 

instrumentais para o alumnado exento da segunda lingua estranxeira que cursa 1º e 2º curso. En 3º de secundaria 

hai un grupo do programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento (PMAR), constituído por 11 alumnos/as. 

Respecto do profesorado, trátase dun claustro moi estable, no que a maioría dos seus membros teñen destino 

definitivo no centro. 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

No artigo 3 do Decreto 120/1998 establécese a composición dos Departamentos de Orientación, e no artigo 6 

asígnaselles as funcións que deben ser asumidas colexiadamente con carácter xeral por todos os membros. O 
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exercicio destas variadas funcións fai necesario que este departamento conte con profesionais diferentes, 

dependendo das ensinanzas que se ofertan e das necesidades educativas específicas do alumnado. As 

responsabilidades específicas dos profesores que compoñen o departamento de orientación relacionadas coa 

orientación educativa e a atención á diversidade aparecen recollidas no artigo 7.  

Composición e reunións 

O Departamento de Orientación celebrará unha reunión semanal, e está composto, tal e como está establecido no 

artigo 3 do Decreto 120/1998, do 23 de abril, polos seguintes membros 

 

Nieves Esther Otero Álvarez Profesora de pedagoxía terapéutica. 

Lourdes Rodríguez Solar Profesora de pedagoxía terapéutica. 

Xulián Xosé Vázquez Millarra Profesor do ámbito lingüístico. 

José Ángel Bascoy Casas Profesor do ámbito científico-técnico. 

Jorge Pérez Diéguez Xefe do departamento 
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3. OBXECTIVOS DO PLAN 
 

Centro 

1. Colaborar na elaboración e actualizacións dos documentos do centro. 

2. Asesorar en cuestións relativas á atención á diversidade. 

3. Colaborar na planificación e organización de actividades educativas. 

4. Potenciar a colaboración entre o centro e outros membros da comunidade educativa (familias, servizos 

sociais, sanitarios...) 

Profesorado 

1. Fomentar o intercambio de información sobre as necesidades do alumnado. 

2. Colaborar na detección das necesidades do alumnado. 

3. Asesorar sobre medidas de atención á diversidade, titorías,... 

4. Potenciar a colaboración nas actividades do departamento de orientación. 

5. Contribuír na colaboración e coordinación entre profesorado e familias. 

6.  

Alumnado 

1. Detectar e avaliar as necesidades educativas do alumnado. 

2. Aplicar medidas de atención á diversidade axustadas ás necesidades persoais do alumnado. 

3. Fomentar a continuidade educativa en materias, cursos etapas. 

4. Favorecer o desenvolvemento persoal (madureza, propia identidade, valores, toma de decisións). 

5. Potenciar a convivencia entre alumnos/as e co profesorado. 

6. Proporcionar información e asesoramento sobre itinerarios educativos e profesionais. 

Familias 

1. Asesorar sobre posibles necesidades do alumnado. 

2. Cooperar na súa relación cos/as titores/as. 

3. Asesorar sobre itinerarios educativos e profesionais. 
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4. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 
 

A acción orientadora ten un carácter continuo e global e abrangue a formación académica, o desenvolvemento 

psicosocial e a madurez vocacional dos alumnos, e implica a toda a comunidade educativa. É necesario ter en 

conta as directrices que a Consellería de Educación explicita cada ano a través de circulares anuais, de carácter 

continuo non derogable, sen prexuízo do establecido no Decreto 120/1998 e na Orde do 24 de Xullo que o 

desenvolve. Tendo en conta a Circular 18/2007 e a Circular 8/2009, establécense as seguintes accións: 

 Actuacións para a atención á diversidade: identificación temperá de NEAE; revisión e modificación se é o 

caso das medidas de apoio; proposta de iniciativas que supoñan a optimización dos recursos humanos e 

materiais dos centros no referido aos apoios; asesoramento aos departamentos didácticos para contemplar a 

resposta á diversidade nas programacións e establecemento de canles de coordinación entre os orientadores 

de primaria e secundaria, para facilitar o tránsito do alumnado entre as etapas educativas. 

 Actuacións de desenvolvemento do PAT: colaboración co profesorado titor na análise de necesidades neste 

eido; asesoramento en aspectos organizativos e de xestión da acción titorial e incorporación de contidos 

relacionados coas habilidades sociais, a autoestima, a resolución pacífica de conflitos, a dinámica de grupos 

e a igualdade entre homes e mulleres.  

 Actuacións de promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflitos no marco dunha escola plural: 

colaboración na diagnose sobre o estado da convivencia no centro e proposta de medidas que redunden na 

mellora da mesma; asesoramento na elaboración e avaliación de plans de mellora da convivencia; 

participación na revisión do PEC (atención aos principios de educación democrática e igualitaria, 

solidariedade, cooperación, xustiza, tolerancia e desenvolvemento sostible); colaboración na revisión e 

actualización dos RRI e elaboración e uso de protocolos para a prevención e control do absentismo escolar. 

 Actuacións referidas á formación permanente, á investigación, á experimentación e á innovación: 

colaboración na detección de necesidades de formación permanente do profesorado do centro e 

dinamización da participación dos equipos docentes en proxectos e programas de innovación.  

 Actuacións que promovan unha maior participación e implicación das familias na vida do centro: 

dinamización das canles de comunicación entre familias e escola. 

 Actuacións relacionadas co fomento da cultura emprendedora e o autoemprego: a través de accións nas 

diferentes áreas, módulos e materias do currículo cun tratamento transversal e a través da participación dos 

centros educativos en campañas ou talleres de formación para o fomento do autoemprego. 

 Actuacións en relación á etapa de transición da formación ao mundo laboral ou viceversa: atención 

preferente ao alumnado que finaliza formación profesional básica, un ciclo medio ou superior, alumnado 

con NEAE e colaboración no seguimento da inserción laboral do alumnado. 

 Actuacións que teñen por obxecto asesorar, informar e difundir entre o alumnado as ensinanzas de réxime 

especial: acceso, características, titulacións, oferta educativa. 

http://www.xunta.es/
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5. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 

O desenvolvemento das actividades para o logro dos obxectivos propostos, realizarase a partir de tres vías de 

actuación diferenciadas, pero ao mesmo tempo moi relacionadas entre si:  

- Atención á diversidade 

- Acción titorial 

- Orientación académico-profesional.  

En cada un destes ámbitos, en función das necesidades detectadas, e seguindo un modelo de programas, 

marcaranse uns obxectivos específicos, actividades, recursos, temporalización e avaliación, tendo en conta que 

os tres ámbitos perseguen un obxectivo común, como é o desenvolvemento integral do alumnado. O 

funcionamento do programado para un ámbito probablemente influirá na marcha do programado noutro, e 

haberá necesidades e intervencións compartidas polos tres ámbitos.  

 

5.1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

Unha escola comprensiva, compensadora e inclusiva fai necesaria complementar a acción educativa co principio 

de atención á diversidade. As diferenzas entre as persoas deben considerarse coma unha posibilidade de 

enriquecemento á que o sistema educativo debe dar a resposta máis axeitada, resposta que será diversa e 

flexible, capaz de adaptarse ás necesidades do grupo e de cada alumno individual, favorecendo o seu 

desenvolvemento académico, social e persoal. 

A finalidade da atención á diversidade será dar unha resposta educativa axustada ás características de todos/as 

os/as alumnos/as, especialmente a aqueles que en maior ou menor grao presentan necesidades educativas de 

carácter transitorio ou permanente.  

Obxectivos 

 Coñecer as necesidades do alumnado para o axuste da resposta educativa, indo sempre das medidas menos 

significativas as máis significativas. 

 Desenvolver ao máximo as capacidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo, 

colaborando na organización e implementación de medidas de atención á diversidade (reforzo educativo, 

PMAR, ACS). 

 Dotar ao alumnado con necesidades educativas específicas dos recursos persoais e materiais necesarios para 

o seu desenvolvemento autónomo e integración social. 

 Favorecer a integración académica de alumnos con características concretas como pode ser o caso de 

alumnos inmigrantes. 

Actividades ou actuacións  

1º TRIMESTRE 

http://www.xunta.es/
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 Proporcionar ao profesorado a información relevante en poder do departamento sobre o alumnado que 

presenta necesidades educativas. 

 Proporcionar material ao profesorado para a recollida de información sobre o alumnado, co fin de coñecer o 

seu punto de partida. 

 Fomentar a avaliación inicial, colaborando coa xefatura de estudos na recollida e intercambio de 

información. 

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas que sexan necesarias e revisar e, no seu caso, actualizar os 

informes do alumnado. 

 Colaborar coa profesora de PT na avaliación, deseño e desenvolvemento de actividades de recuperación 

daqueles alumnos que presenten dificultades no momento en que xurdan. 

 Asesorar ao profesorado sobre as MAD e as posibilidades de implantar algunha nova no centro. 

 Asesorar ao profesorado do PMAR sobre as características do alumnado deses grupos e sobre o 

funcionamento e características de ditos programas. 

 Establecer, en coordinación coas especialistas en PT, a xefatura de estudos e o profesorado dos alumnos 

que precisen algún tipo de reforzo, os horarios de apoio. 

 Participar no  programa de acollida de alumnos e profesores do centro, en colaboración coa dirección. A 

nosa función será a de participar na recepción e na información ao alumnado e as súas familias e na reunión 

co profesorado de novo ingreso no centro, sobre todo para informalos das necesidades de apoio educativo 

que presentan os alumnos. 

 Proporcionar ás familias, no seu caso, información específica e pautas de desenvolvemento no fogar. 

 Colaborar na adecuación dos documentos xerais de centro nos aspectos pedagóxicos e organizativos que 

afecten ás medidas de atención á diversidade que actualmente funcionan se é necesario. 

 Asesorar na realización da avaliación inicial e da primeira avaliación. 

2º TRIMESTRE  

 Analizar os datos recollidos na primeira avaliación e tomar as medidas necesarias para a mellora da marcha 

de cada grupo – clase cando sexa preciso. 

 Seguimento da intervención dos alumnos con RE e doutras medidas que poidan ser adoptadas a partir da 1ª 

avaliación, en colaboración coas especialistas de PT. 

 Proporcionar  material e información ao profesorado para unha mellor resposta ás necesidades do 

alumnado. 

 Proporcionar ás familias, no seu caso, información específica e pautas de desenvolvemento no fogar. 

 Facer o seguimento do alumnado de PMAR. 

 Asistir e asesorar na 2ª avaliación. 

3º TRIMESTRE  

http://www.xunta.es/
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 Analizar os datos recollidos na 2ª avaliación e tomar as medidas necesarias para a mellora da marcha de 

cada grupo – clase ou de cada alumno individualmente nos casos nos que sexa preciso. 

 Levar a cabo a avaliación xeral das MAD postas en marcha no centro e efectuar posibles modificacións. 

 Asistir ás avaliacións do terceiro trimestre, asesorando en todo o relativo aos criterios de avaliación e 

promoción do alumnado. 

 Colaborar na realización dos informes individualizados dos alumnos. 

 Colaborar na proposta de alumnado para as posibles medidas de atención á diversidade para o próximo 

curso. 

Metodoloxía 

Para levar a cabo a coordinación e o seguimento das medidas de reforzo educativo estableceranse reunións coas 

especialistas de PT e dinamizaremos a coordinación entre o departamento e o profesorado de aula. 

Empregaremos a observación e o intercambio de información cos titores para analizar as situacións do centro 

que poidan ser obxecto de cambio para unha mellor atención á diversidade e traballaremos con protocolos de 

información clara para facer chegar as diferentes propostas e medidas existentes sobre o tema ao profesorado, 

sempre apoiándonos nas reunións prescriptivas do DO e a través da CCP.   

Recursos 

- PERSOAIS: o equipo educativo, especialmente aqueles que imparten docencia a alumnos con 

dificultades de aprendizaxe, as profesoras de pedagoxía terapéutica, responsables da atención directa 

aos alumnos. Os titores, coordinando algunhas das actuacións. O orientador, asesorando ao longo de 

todo o proceso de ensino–aprendizaxe, levando a cabo as avaliacións psicopedagóxicas e os deseños de 

intervención oportunos. Nos casos nos que sexa necesaria a intervención de profesionais de carácter 

externo (servizos sociais, sanitarios e equipo de orientación específico). 

- MATERIAIS: protocolos e materiais elaborados no DO, material de reforzo, probas 

psicopedagóxicas,.... 

- ORGANIZATIVOS: coordinación entre todos os responsables do proceso formativo do alumnado 

(familias, profesorado, titores, xefatura de estudos, especialistas de PT e orientador). 

Avaliación 

A avaliación  deste ámbito será continua e levarase a cabo durante todo o curso, a través de diferentes reunións 

dos órganos de coordinación docente. O criterio a ter en conta será a adecuación das medidas para responder ás 

necesidades dos alumnos. Para este fin analizarase o funcionamento das MAD desenvolvidas no centro, 

valorando o progreso dos alumnos, a adecuación dos criterios para a selección do alumnado a estas medidas, e 

as propias programacións didácticas dos profesores, xunto cos proxectos de centro e o desenvolvemento da 

titoría. 

Dentro deste marco de avaliación prestarase atención especial ao papel do DO na atención á diversidade. 

http://www.xunta.es/
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As propostas de mellora elaboraranse ao remate do curso, co obxectivo de organizar as MAD para o vindeiro. 

 

5.2. ACCIÓN TITORIAL  
 

A acción titorial considérase un proceso de carácter interno e continuo no eido escolar encamiñado a favorecer o 

desenvolvemento integral do alumno. Isto implica favorecer a adquisición de aprendizaxes significativas, o 

proceso de toma de decisións, a socialización e o desenvolvemento da personalidade. 

A titoría e orientación está regulada no artigo 16 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o seguinte: 

- A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante en cada un dos 

cursos,. 

- Cada grupo de alumnos e alumnas contará cun titor ou unha titora, designado/a polo/a director/a do 

centro docente entre o profesorado que lle imparta docencia ao grupo. 

- O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que imparta clases nese 

grupo, no relativo tanto á avaliación como aos procesos de ensino e aprendizaxe, e manterá unha 

relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais. 

- A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento ao alumnado apra 

favorecer a súa continuidade no sistema educativo, ou se for o caso, unha orientación profesional. En 

todo caso, a orientación educativa atenderá ao principio de igualdade entre homes e mulleres. 

O Plan de Acción Titorial que se implementa no instituto pode lerse no seguinte enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardoblancoamor/taxonomy/term/58 

 

5.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL  
 

A orientación académico-profesional é un proceso continuo de axuda ás persoas en todos os ámbitos: persoal, 

social, educativo e laboral, co fin de potenciar o desenvolvemento integral ao longo de toda a vida. Polo tanto a 

orientación, ademais de informar aos alumnos sobre os itinerarios educativos, formativos e laborais, debe tamén 

tratar a problemática individual de aptitudes, intereses e capacidades para favorecer a toma de decisións axeitada. 

O DO levará a cabo accións encamiñadas á información sobre itinerarios académico-profesionais e apoio ao 

alumnado nos momentos críticos, fundamentalmente ao rematar as etapas educativas e ao rematar cada etapa 

educativa, enmarcadas nunha orientación na aprendizaxe ao longo da vida. 

Necesidades 

 Favorecer o proceso de autocoñecemento nos alumnos e alumnas. 

 Responder ante os alumnos a cuestións relacionadas coa súa orientación académico-profesional. 

 Dar resposta ás inquedanzas das familias. 

 Dar a coñecer os recursos e itinerarios formativos e laborais. 

http://www.xunta.es/
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 Colaborar coa administración educativa nas accións encamiñadas a favorecer unha rede integrada de 

orientación académico-profesional. 

 Fomentar a igualdade efectiva entre homes e mulleres no momento da toma de decisións vocacionais. 

Obxectivos 

Respecto ao alumnado 

 Estimular a toma de conciencia e valoración das propias aptitudes, intereses, motivacións e factores de 

personalidade e a súa relación con estudos e profesións. 

 Espertar actitudes e valores dirixidos á procura de información acerca do sistema educativo e laboral. 

 Coñecer a estrutura do sistema educativo: itinerarios formativos, condicións de acceso, titulacións que se 

acadan… 

 Coñecer a oferta da Formación Profesional, as condicións de acceso, e as certificacións que se obteñen, así 

como a súa vinculación coa FPE. 

 Desenvolver habilidades e estratexias para a toma de decisións persoais e vocacionais, sen condicionantes 

de xénero. 

Respecto ao profesorado 

 Asesorar no desenvolvemento da acción orientadora. 

 Dar a coñecer os recursos cos que conta o DO para a orientación académico – profesional, así como os 

recursos existentes na rede. 

 Asesorar na elaboración do Consello Orientador para os  alumnos de secundaria. 

 Coordinar as accións que se leven a cabo neste ámbito, facilitando e promovendo a actuación doutros 

axentes orientadores externos (EOE,  Universidades, Servizo Galego de Colocación…) 

Respecto ás familias 

 Asesorar ás familias sobre os itinerarios educativos e as opcións profesionais. 

 Implicar ás familias no proceso orientador, concienciándoas da importancia do mesmo. 

Contidos 

Os contidos deste ámbito organízanse ao redor de catro núcleos temáticos: 

- Autocoñecemento. 

- Información académica e profesional. 

- Proceso de toma de decisións. 

Cada un destes bloques traballarase con diferente nivel de profundidade nos diversos cursos. 

Actividades respecto ao alumnado 

As actividades desenvolveranse preferentemente ao longo do 2º e 3º trimestre xa que son momentos próximos 

a toma de decisións, aínda que sen rexeitar o desenvolvemento de actividades puntuais de información 

académica e profesional. 

http://www.xunta.es/
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No 1º e 2º curso de secundaria, estas actividades as realizarán os titores nas sesións de titoría, mentres que en 

3º e 4º de secundaria e en 1º e 2º de bacharelato, será o orientador quen desenvolva tales actividades. 

 

ESO 

1º e 2º curso 

 Actividades de autocoñecemento: habilidades, intereses...  

 Coñecemento da estrutura da ESO: características de cada curso, criterios de avaliación e de promoción.  

 Charlas sobre a optatividade en 3º e itinerarios posteriores á ESO. 

 3º curso 

 Actividades de autocoñecemento. 

 Actividades de coñecemento da estrutura do curso que están a cursar. 

 Actividades de coñecemento de itinerarios formativos posteriores: 4ºESO, Bacharelato, Formación 

Profesional, Universidade. 

 Actividades de información aos alumnos que esgotan as posibilidades de escolarización: probas de acceso 

aos ciclos formativos, características da FP Básica, escolas obradoiro, formación ocupacional, INEM e 

Servizo Galego de Colocación. 

 Actividades de adestramento en toma de decisións. 

4º curso 

 Actividades de autocoñecemento. 

 Actividades de coñecemento da organización do curso que están a cursar. 

 Actividades de coñecemento de itinerarios formativos posteriores: 4ºESO, Bacharelato, Formación 

Profesional, Universidade. 

 Actividades de información aos alumnos que esgotan as posibilidades de escolarización: probas de acceso 

aos ciclos formativos, características da FP Básica, escolas obradoiro, formación ocupacional, INEM e 

Servizo Galego de Colocación. 

 Actividades de adestramento en toma de decisións. 

  

BACHARELATO 

Para todos: elaboración e entrega aos titores dun caderno de información para cada curso, que quedará para a 

consulta na aula, no que se achegará información sobre o acceso á universidade, notas de corte, carreiras do 

SUG, FP, oposicións, acceso á corpos e forzas de seguridade do Estado, listado de enderezos web para buscar 

información… Este curso intentaremos, se o calendario o permite, facer unha visita a algunha universidade 

galega, ben a de Vigo ou a de Santiago. 

http://www.xunta.es/
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1º BACH: sesión informativa sobre as materias do 2º curso de BACH, as vías de acceso á universidade e o 

acceso aos diferentes estudos superiores. 

2º BACH: charla informativa sobre a USC dun profesor do campus de Santiago de Compostela; sesión 

informativa sobre as PAAU e o acceso á Universidade; xornadas de orientación dirixidas aos pais e aos 

alumnos sobre a oferta formativa ao rematar o BACH (FP, estudos universitarios e ensinanzas de réxime 

especial); entrevistas individualizadas cos alumnos que o demanden. 

Actividades respecto ao profesorado 

 Actividades de asesoramento e provisión de recursos e materiais para o desenvolvemento da acción 

orientadora. 

 Participación activa nalgunhas sesións de titoría e na elaboración do consello orientador. 

Actividades respecto ás familias 

 Charlas informativas acerca do ámbito escolar e académico. 

 Colaboración en casos particulares cando sexa necesario. 

 Asesoramento individualizado. 

Metodoloxía 

A metodoloxía irá encamiñada a facilitar aprendizaxes funcionais e xeneralizables a outras situacións da vida 

cotiá e que poidan ser postos en práctica ao longo da súa vida. Intentaremos traballar con situacións de 

aprendizaxe activa onde o alumnado sexa o protagonista da súa propia aprendizaxe. 

Traballaremos tamén coordinándonos e colaborando con outros axentes da zona (outros centros educativos e 

empresas) e co EOE. 

Recursos  

ORGANIZATIVOS: Empregaremos o tempo fixado para as reunións de departamento, o tempo de reunións cos 

titores e as reunións da CCP para dinamizar este ámbito, coordinando, facendo o seguimento e aportando 

materiais para o desenvolvemento das actividades sinaladas. 

PERSOAIS: os profesores das distintas áreas dando resposta a cuestións puntuais que lles poidan facer os 

alumnos sobre os seus estudos e profesións futuras; os titores, nuns casos desenvolvendo o plan de orientación 

académico e profesional, e noutros servindo de “ponte” entre o alumnado e o DO, deseñando, desenvolvendo, 

dinamizando e avaliando as actuacións de orientación académica e profesional no centro e recursos externos ao 

centro como a especialista neste ámbito do EOE, traballadores dalgún sector, etc. 

MATERIAIS: para o alumnado de 3º e 4ºESO se empregará material online e outro elaborado polo 

departamento para cada alumno/a, no que se recolle información esencial sobre as opcións académicas, 

cuestionarios de orientación e actividades para a reflexión. Para o alumnado de bacharelato, material online 

elaborado polo departamento e cadernos con toda a información relevante sobre estudos universitarios e de 

formación profesional. 

http://www.xunta.es/
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Avaliación 

A avaliación do POAP levarase a cabo de xeito continuo, durante todo o proceso de desenvolvemento e ao 

longo do curso. Tamén ao remate na memoria do DO. 

Para a valoración continua empregaranse os seguintes instrumentos: a valoración realizada polos alumnos de 

cada actividade e a valoración dos titores e do propio orientador. Ademais, nas reunións do DO e nas reunións 

cos titores farase un seguimento do plan, corrixindo os posibles desaxustes e modificando o que sexa preciso. 

Una vez rematado o curso e ao remate de cada actividade realizarase unha avaliación de carácter final, a partir 

da cal se decidirá o mantemento, modificación ou eliminación das propostas e actividades do plan, tendo en 

conta os seguintes criterios: o grao de aceptación e participación da comunidade educativa nas accións 

orientadoras, o cumprimento das accións previstas, a satisfacción dos destinatarios das mesmas. 

Comunicaranse os resultados á CCP e en función dos acordos incorporaranse as propostas de mellora á 

memoria final do DO. 
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6. CONTRIBUCIÓNS A PROXECTOS DO CENTRO 
 

AO PROXECTO LECTOR 
 

De forma xeral, particípase na sesión de lectura semanal prevista polo plan lector cando coincida coa sesión de 

titoría de cada grupo. Unha proposta de obxectivos dende o D.O. respecto do proxecto  lector do centro é: 

 Fomentar o pola lectura a través das sesión de titoría 

 Promover o interese cara diversos temas non curriculares 

 Incrementar o espírito crítico do alumnado a través de lecturas relacionadas con temas transversais. 

 Fomentar a lectura de literatura de non ficción 

 Achegar ao alumnado á comprensión audiovisual a través do visionado de documentais, 

curtametraxes, películas, sobre temas transversais. 

Para elo, o departamento fai a seguinte proposta de lecturas e audiovisuais: 

 PASTOR GIMENO, C., MÉNDEZ CARRILLO, F., SEVILLÁ GASCO, J.; Como mellorar o meu 

comportamento; Nova Galicia Edicións 

 LÓPEZ DURÁN, A.; Habilidades Sociais; Nova Galicia Edicións 

 BUCETA CANCELA, M.J., FERREIRO VILASANTE, M.C., GABRIELA NEDELCU, D.; 

Como mellorar a atención; Nova Galicia Edicións 

 LOUREIRO SILVA, R.; Como escoller a miña profesión; Nova Galicia Edicións 

 BECOÑA IGLESIAS, E.; Redes Sociais; Nova Galicia Edicións. 

 RADL PHILIPP, R.; Respecto á igualdade; Nova Galicia Edicións. 

 BECOÑA IGLESIAS, E.; Tabaco; Nova Galicia Edicións 

 LORENZOO PONTEVEDRA, M.C.; Alcohol; Nova Galicia Edicións 

 PEREIRO GÓMEZ, C.; Drogas; Nova Galicia Edicións 

 ARMAS CASTRO, M., ARMAS BARBAZÁN, C.M.; Violencia escolar; Nova Galicia Edicións 

 HAUGEN, T.; Hasta el verano que viene; El barco de vapor, Ed. SM 

 LÓPEZ NARVÁEZ, C.; El tiempo y la promesa; Ed. Bruño 

 HAAN, L., STERN, N., Rey y Rey, un cuento en el que los príncipes no se casan con princesas; 

Ed. Serres 

 MANSO, A., Colección Álex y Gandhi; Intermon Oxfam Editorial 

 LIENAS, G.; El diario rojo de Carlota; Ed. Destino 

 Boys don´t cry; KIMBERLY PIERCE; 1999 

 Billy Elliot; Stephen Daldry; 2000 

 Te doy mis ojos; Icíar Bollaín; 2003 
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Ademáis, ao longo das distintas actividades de titoría danse lecturas de textos ou fragmentos sobre temas 

diversos que promoven a comprensión e expresión oral e escrita, a reflexión e debate entre o alumnado. 

 

AO PLAN TIC 

 

Dende o departamento de orientación tentarase sacar aproveitamento da presencia das tecnoloxías da 

información e comunicación na sociedade e utilizar os seus recursos para mellorar os procesos orientadores e de 

apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe. Isto tentarase facendo aportacións aos obxectivos e actuacións do plan 

TIC do centro ao longo dos tres ámbitos de actuación do departamento: 

Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe. Tentaremos colaborar coa consecución dos seguintes obxectivos: 

 Proporcionar novos instrumentos que faciliten a aprendizaxe 

 Incrementar o grao de  motivación do alumnado cara a aprendizaxe, especialmente de aqueles que 

presentan necesidades educativas especiais. 

 Facilitar os procesos de aprendizaxe, con especial atención ao alumnado con necesidades educativas 

especiais para o seu acceso ao currículo. 

 Diminuír o volume de documentación impresa en papel. 

 Fomentar o uso das TIC como recurso educativo. 

 Deseñar os nosos propios recursos educativos 

Para elo lévanse a cabo actuacións concretas como: 

 Asesoramento e promoción do emprego das TIC para o intercambio de información entre o 

profesorado 

 Colaboración co profesorado de apoio e de pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe para o 

emprego de recursos informáticos e tecnolóxicos. 

 Asesoramento ao profesorado en xeral sobre o emprego e creación de recursos informáticos para o 

seu uso nas aulas. 

 Emprego de recursos TIC para mellorar a participación do alumnado con necesidades educativas 

especiais nas actividades do grupo e do centro (realización de traballos, publicacións,…). 

 Recursos: O centro conta con recursos persoais e materiais para tales actuacións, tal como 

profesorado de informática e responsable do proxecto abalar, aulas de informática, pizarras dixitais 

ou web do centro, así como unha formación permanente e continua do profesorado a este respecto. 

Acción titorial. Tentaremos colaborar coa consecución dos seguintes obxectivos: 

 Apoiar o tratamento dos temas transversais 

 Impulsar as TIC como medio de comunicación do centro coa comunidade 

 Apoiar os labores de titoría dos pais, establecendo novas formas de contacto entre pais, nais e titores 

 Abrir canles de comunicación a través da web do centro. 
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A través de actuacións como: 

 Asesoramento aos titores sobre recursos informáticos para as titorías (información, actividades,...). 

 Emprego de recursos como o correo electrónico para as comunicacións coas familias, cos titores e 

entre titores e profesorado (intercambio de información, solicitude de entrevistas...). 

 Difusión da web do centro como vía de acceso á información sobre diversos aspectos do 

departamento de orientación e a súa labor. 

Orientación académico-profesional. Tentaremos colaborar coa consecución dos seguintes obxectivos: 

 Proporcionar instrumentos que faciliten a información do alumnado 

 Facilitar información á comunidade educativa sobre convocatorias, bolsas, acceso a estudos, 

probas... 

 Abrir canles de comunicación entre profesorado e alumnado, a través da web do centro. 

 Diminuír o volume de documentación impresa en papel. 

 Deseñar os nosos propios recursos educativos 

Para colaborar con estes obxectivos poderemos empregar a web do centro, na que poderemos colgar todo tipo de 

información relativa a estudos, convocatorias, bolsas, enlaces web... Tamén dende ela poderemos poñer á 

disposición do alumnado e das familias diversos recursos informáticos para o a orientación vocacional, tales 

como cuestionarios ou itinerarios educativos virtuais. Poderemos empregar tamén o taboleiro de anuncios 

dixital para dar a coñecer información puntuais de relevancia. Por suposto empregaremos tamén recursos 

informáticos para a realización de actividades diversas co alumnado, en grupo ou individualmente, relativas á 

orientación académico-profesional. 

Recursos: O centro conta con recursos persoais e materiais para tales actuacións, tal como profesorado de 

informática e responsable do proxecto abalar, aulas de informática, pizarras dixitais ou web do centro, así como 

unha formación permanente e continua do profesorado a este respecto. 

 

AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 
 

Dende o departamento de orientación tentaremos contribuír á consecucións seguintes obxectivos do proxecto 

lingüístico do centro: 

 Garantir o dereito ao ensino en galego 

 Conseguir que o galego sexa a lingua habitual do centro en todos os ámbitos. 

 Incrementar a existencia de actitudes positivas cara o uso e coñecemento da lingua e cultura galega. 

 Facer da lingua galega a lingua habitual do centro e promover o seu uso en todos os actos e 

documentación. 

Neste sentido, o departamento de orientación emprega xa o galego de forma habitual como lingua de 

comunicación co profesorado, alumnado e institucións, do mesmo xeito que tanto a programación e memoria do 
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departamento, así como toda a documentación elaborada é en galego, tanto sexa para pais, profesorado, 

alumnado, institucións ou inspección educativa. Procúrase tamén que aquel material didáctico ou informativo 

non elaborado polo departamento e que se pon a disposición da comunidade educativa esté escrito en galego, 

aínda que en ocasións, debido á especifidade dalgúns de ditos materiais, isto resulta imposible. 

 

AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

A este respecto indicar que a propia programación do centro conta xa cun plan de convivencia e educación en 

valores, así como un programa de habilidades sociais, os cuais garanten a colaboración do departamento a este 

respecto, tanto para a implementación de programas de habilidades sociais a través das titorías como para a 

xestión e funcionamento doutros recursos para a convivencia, como a aula de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 
 

http://www.xunta.es/


 

 CONSELLERÍA   DE   EDUCACIÓN   E  ORDENACIÓN   UNIVERSITARIA  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “E. BLANCO AMOR” 
Vicente Risco 13 -32001- OURENSE – Tfno.:988219843 –FAX:988219845 

http://centros.edu.xunta.es/ieseduardoblancoamor/ 

 
 

Tenderemos a desenvolver un modelo psicopedagóxico de intervención, que implica que temos que actuar, 

sobre todo, dun xeito indirecto, grupal,  interno, proactivo e por programas, aínda que sen rexeitar, en casos 

puntuais, unha atención directa e individualizada. Neste modelo é necesaria a colaboración de toda a 

comunidade educativa.  

A acción orientadora será principalmente indirecta, potenciando a acción directa a través de mediadores 

(basicamente a través da acción titorial) e interna, xa que o seu desenvolvemento será competencia do 

profesorado do centro. En casos puntuais pode ser precisa a intervención de servizos externos ao centro, como 

poden ser os especialistas do EOE ou persoas doutras entidades que participen no establecemento dunha 

conexión entre a escola e o seu entorno.  

As intervencións serán basicamente de carácter preventivo, intentando adiantarnos ás posibles dificultades que 

poidan atoparse e no caso de que aparezan dotar dos recursos suficientes para afrontalas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECURSOS E TEMPORALIZACIÓN 
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Serán os do centro, tanto materiais como persoais  e  de espazo, podendo  acudir a axentes externos cando así o 

requira a actuación  programada, procurando un rendemento óptimo e o máximo  aproveitamento dos recursos 

existentes: 

Humanos: Profesorado, titores, orientador, xefe de estudos, profesionais externos.  

Do entorno: Equipos   específicos de orientación, centros de recursos, centros da zona, inspección educativa, 

concello, empresas... 

Materiais: Lexislación educativa vixente, cuestionarios e tests, programas específicos, medios informáticos e 

tecnolóxicos, bibliografía,... 

En canto á temporalización, a avaliación  inicial de necesidades e  o  deseño do Plan de Orientación iníciase  no 

mes de   setembro.  A posta en práctica do plan e o seu seguimento  iniciarase en outubro. A  programación do 

tempo está especificada para cada actividade en cada un dos ámbitos de intervención  do Plan de Orientación, 

sen embargo, atenderanse puntualmente aquelas necesidades prioritarias que se presenten ou demanden ao  

longo do curso, tendo en conta as prioridades educativas, persoais e de formación dos alumno/as. A avaliación 

final, propostas  de mellora  e comunicación de resultados realizarase  no  mes de xuño, ao finalizar o curso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. AVALIACIÓN DO PLAN 
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Os criterios de avaliación estarán referidos aos obxectivos especificados en cada un dos apartados deste 

documento. Cada obxectivo ten concretados os seus propios criterios de avaliación. Para a avaliación global 

seguiranse os seguintes pasos:  

Avaliación inicial: Recollida de datos e suxestións sobre este Plan nas reunións do DO, na CCP e das 

aportacións Departamentos Didácticos, cando as houbese. 

Avaliación do proceso: Recollida de información a través das reunións periódicas das Reunión do DO e da 

CCP e das sesión de avaliación sobre as actividades realizadas. Dando a coñecer o estado de desenvolvemento 

do Plan de Orientación e analizando as dificultades que se presentan. Propoñendo os cambios necesarios. 

Avaliación final: Realización dunha memoria cos datos aportados polos titores, os Departamentos e 

Seminarios, así como aquel adquiridos a través de consultas, cuestionarios, entrevistas, contraste de 

experiencias, etc. Esta memoria incluirá: 

 Enumeración das actividades realizadas e o seu grao de eficacia e cumprimento. 

 Unha síntese reflexiva sobre os logros acadados, 

 As dificultades atopadas, 

 Os factores que influíron nas dificultades, 

 Os aspectos que será necesario modificar e mellorar 

 As propostas de innovación necesarias. 

Os criterios de avaliación empregados serán os seguintes:  

 Adecuación á normativa vixente e bases teóricas. 

 Adecuación ás finalidades establecidas. 

 Grao de  relación entre o asignado e o acadado. 

 Grao de  relación entre o acadado e os medios aplicados. 

 Satisfacción dos destinatarios. 

 Axuste ás necesidades detectadas.  

 Reformulouse en función das necesidades que se foron detectando. 

 Comprensividade. 

 Utilidade. 

 Funcionalidade. 

 Grao de adecuación a situacións reais e concretas 

En canto os procedementos e instrumentos de avaliación empregaremos cuestionarios para a recollida de datos, 

entrevistas, análise de documentos, observación participante e análise de tarefas, xunto coas reunións, sobre 

todo as do departamento de orientación e as da CCP. 
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