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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. IES Eduardo Pondal. 

PROPOSTA DA CONCRECCIÓN DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL E DO PLAN DE 

CONVIVENCIA

Contidos relacionados coas habilidades sociais,  a  autoestima,  a  resolución pacífica de  

conflictos,  a  dinámica  de  grupos,  a  igualdade  entre  homes  e  mulleres,  a  educación  

afectivo-sexual,  a  prevención  do  consumo  de  drogas,  o  uso  responsable  das  novas  

tecnoloxias…….O DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS  EMOCIONAIS  E 

SOCIAIS E A EDUACIÓN PARA A SAÚDE E HIXIENE.

Os programas que veñen a continuación son programas de prevención que se desenvolven  

coa colaboración das seguintes entidades ou organismos: Concello de Santiago, Unidade  

Municipal  de  Atención  a  Drogodependentes  (UMAD),  IGASEX-3  ,  Cruz  Vermella  

Xuventude, Quérote +,  ………Baixo a coordinación do Departamento de Orientación deste  

centro. 

   PROGRAMA CONETA ALEIDA. IGAXES-3

ALEIDA é un proxecto dirixido a promover a xestión da diversidade e a mediación intercultural  

e enmárcase nos programas relacionados coa inmigración e o traballo con persoas en risco de  

exclusión social que desde o 2007, leva a cabo IGAXES-3. IGAXES-3 nace no ano 2001 como 

unha organización sen ánimo de lucro, desde e para as persoas, de prestración de servizos no 

terreo  social.  Traballa  especialmente  na  inclusión  social  de  colectivos  vulnerables  a  través 

dunha filosofía de traballo baseada nos conceptos de incubación social e empoderamento.

O programa ALEIDA está dentro do Plan de Convivencia do centro, do Plan do Departamento 

de Orientación e do Plan Xeral do centro. Dentro do Programa ALEIDA desenvolveranse neste 

curso os seguintes OBRADOIROS:

 Obradoiro “ Uso seguro e responsable das novas Tecnoloxías da Información”. 

Dirixido aos  grupos de 1º de ESO.

Temporalización: 3º Trimestre.

Duración: 4 sesións de 50 minutos.
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 Obradoiro de “Resolución de Conflictos”.  Dirixido aos  grupos de 1º de ESO.

Temporalización: 2º Trimestre.

Duración: 4 sesións de 50 minutos.

 Obradoiro de “Igualdade e Bos tratos” dirixido aos grupos de 2º de ESO.

 Temporalización: 3º Trimestre.

 Duración: 4 sesións de 50 minutos.

 Obradoiro “ Sexualidade e Relacións Non Coercitivas”. Dirixido ao alumnado de 3º 

ESO.

Temporalización: 2º Trimestre.

Duración: 4 sesións de 50 minutos.

 Obradoiro “Prevención de Drogas”. Dirixido ao alumnado de 4º ESO.

Temporalización: 2º Trimestre.

Duración: 6 sesións de 50 minutos.

OBXECTIVOS:

 Promover  entre  os/as  adolescentes  e  mozos/as   actitudes  de  uso  responsable  das  novas 

tecnoloxías.

 Informar sobre os perigos e consecuencias dun uso inadecuado das novas tecnoloxías.

 Promover  unha convivencia  pacífica  e  o  fomento  de habilidades  sociais  na  resolución de 

conflictos.

 Fomentar a igualdade de xénero e a non discriminación.

 Analizar e amplia-lo concepto de Saúde, atendendo á evolución do termo dende un punto de 

vista puramente físico, ata unha concepción máis integral e positiva.

 Transmitir  a os/as adolescentes  e  mozos/as coñecementos e actitudes amplios e adecuados á 

súa idade sobre a sexualidade.

 Promove-la  aceptación  da  sexualidade  como  unha  dimensión  positiva  e  necesaria  para  o 

desenvolvemento integral da persoa.
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 Favorece-la adquisición de actitudes de respecto cara a diversidade de persoas e orientacións 

sexuais.

 Favorecer un maior coñecemento do corpo e o achegamento ós recursos de saúde existentes na 

sociedade, como factores que contribúen ó benestar dos/as adolescentes e  mozos/as. 

 Aportar  información adecuada sobre  anticoncepción e enfermidades de transmisión sexual 

(ETS), que contria a prevención de embarazos non desexados e de ETS.

 Dotar ós participantes de ferramentas persoais efectivas que  favorezan a vivencia da propia 

sexualidade dunha forma sana e responsable.

 Clarificar conceptos e termos básicos relacionados coas drogodependencias.

 Analiza-los  diferentes  factores  que  poden  influír  no  consumo  de  drogas,  así  como  nas 

posibles consecuencias que poden derivarse do mesmo.

 Previr  do  consumo  das  drogas  máis  consumidas  pola  poboación  mozo,  entre  as  que 

destacámo-lo alcol , o tabaco, o cannabis e as drogas de síntese. 

 Dotar ós participantes de ferramentas persoais efectivas para facer fronte  a situacións de 

risco, a través do adestramento nas HHSS básicas.

 Ofrecer ós/as adolescentes e  mozos/as ferramentas que favorezan unha planificación saudable 

do seu tempo libre.

CONTIDOS:

 Principais redes sociais utilizadas polos adolescentes: características.

 Problemas derivados dun uso irresponsable das novas tecnolóxias.

 Estratexias para salvagardar a intimidade na rede.

 Identificación de condutas discriminatorias.

 Estratexias de interacción social.

 Concepto de Sexualidade.

 Orientación do desexo e identidade sexual. Prexuízos e estereotipos.

 Anatomía e Fisioloxía sexual.

 Métodos Anticonceptivos.

 Enfermidades de transmisión sexual (ETS).

 Sexualidade e xénero. 

 Habilidades sociais e asertividad.
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 ¿Por que consomen os/as adolescentes e  mozos/as. Factores que inflúen no consumo de 

drogas.

 Conceptos básicos sobre drogas: uso, abuso, dependencia,..

 Tipos de drogas. Especial referencia a Drogas de Síntese, Cannabis, Alcol e Tabaco.

 Consecuencias do consumo de drogas (especial referencia a alcol, tabaco e drogas de síntese). 

 Como combatir a presión grupal: Habilidades sociais básicas e avanzadas.

 Medios de comunicación social e drogas.

 Alternativas de Lecer e Tempo Libre adaptadas ó perfil dos/as adolescentes e  mozos cos que 

se intervén.

PROGRAMA DE TITORÍAS INDIVIDUALIZADAS DE MEDIACIÓN NO CONFLITO   

OBXECTIVOS:

1. Estudar  cos  alumnos/as  que participan  na titoría  individualizada as  dificultades  que 

teñen no centro, cos profesores/as, cos calumnos/as, e traballar as posibles alternativas 

ou solución.

2. Desenvolver as competencias emocionais:

 Estratexias de resolución de conflitos: Ensinar a desenvolver os pasos necesarios para 

dar solución alternativas aos conflitos a través de técnicas de comunicación e escpita  

activa.

 Habilidades Sociais: Escoitar, iniciar e mantaer unha conversa, formular unha pregunta, 

pedir axuda, seguir instruccións.

 Habilidades Emocionais: Controlar os sentimentos, controlar os impulsos,..

 Habilidades  Cognitivas:  Saber  ler  e  interpretar  os  indicadores  sociais,  dominar  os 

impulsos, anticipar consecuencias, comprender as normas de conduta (o que é , e o que 

non é unha conduta acptable).

 Habilidades  de  conduta:  responder  eficazmente  á  crítica,  resistir  ás  influencias 

negativas, escoitas aos demais.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:

 As titorías  individualizadas  de  IGASEX-3  forman  parte  do  Programa  CONECTA 

ALEIDA, que está incluido dentro do Plan de Convivencia do centro, Plan Xeral do 

centro,  Plan  do  Departamento  de  Orientación,  aprobados  polo  Consello  Escolar  e 

Claustro.
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 As familias dos alumnos/as aos que van dirixidas serán informadas e haberá que ter a 

súa conformidade para levalas a cabo.

 Os alumnos-as serán informados e aceptarán o programa.

 As titoras/as serán informados.

 A  Dirección  do  centro  dará  a  súa  conformidade,  e  encargarase  da  provisión  dos 

espacios.

 A Xefa do Dpto. de Orientación coordinará o programa. 

 Cada  un  dos  alumnos/as  que  participen  no  programa  terán  sesións  de  forma 

individualizada cos  técnicos de Igaxés-3 (Educador/a Social).

 Na última semana do programa, terá lugar unha reunión dos Educadores/as Sociais coas 

titoras/es dos alumnos/as que participen no programa para trasmitirlles a información de 

cada caso e realizar unha avaliación.

Características xerais dos contextos socio/familiar dos alumnos/as:

 Situación socio-familiar desfavorable.

 Influencia dun contorno problemático ou conflitivo.

Características persoais:

 Situación académica desfavorable, tendencia ao fracaso e/ou absentismo escolar.

 Falta de interese, motivación fronte os estudos.

 Pouca aceptación dos signos ou persoas que representan autoridade.

 Baixa autoestima e pouca confianza nas súas capacidades persoais.

 Dificultade para planificarse e finalizar as tarefas encomendadas.

 Falta de identificación coa institución educativa.

 Incumprimento das normas de convivencia do centro educativo.

PROGRAMA CRUZ     VERMELLA-XUVENTUDE: EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E 

CONVIVENCIA

 Obradoiro “Prevención de Condutas Violentas”. Dirixido ao  grupo de  2º ESO.

 Temporalización: 1º Trimestre.

 Duración: 4 sesións de 50 minutos.

 Obradoiro “ Educación para Saúde: Alimentación”. Dirixido ao alumnado de 3º e 4º 

de ESO.

Temporalización: 3º Trimestre.
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Duración: 4 sesións de 50 minutos.

Un  dos  obxectivos  prioritarios  no  proxecto  global  de  Cruz  Vermella  Xuventude  é  o 

traballo no campo da promoción de hábitos  de vida saudables,  necesidade xurdida da 

preocupación pola calidade de vida de adolescentes e mozos/as.

A defensa da  saúde  foi  dende sempre  obxectivo prioritario  de Cruz Vermella  Española,  sen 

embargo a evolución da nosa institución nos últimos anos transformou a orientación do seu labor 

neste  campo,  pasando dunha  intervención  meramente  asistencial  a  desenvolver  unha  laboura 

preventiva e por tanto de promoción de hábitos saudables.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) na súa Constitución,  define a saúde como "un estado 

de  completo  benestar  físico,  mental  e  social,  e  non  solamente  a  ausencia  de  afeccións  ou 

enfermidades"1. Esta nova dimensión fainos situarnos nun plano non só individual e illado, senón 

nun plano integrador da sociedade y do ser humano, entendendoó como conxunto de condiciones 

necesarias ou calidade de vida que permita á persoa exercer tódalas súas facultades en harmonía e 

relación co seu propio medio.  

A  nosa  saúde  depende,  nunha  considerable  medida,  do  medio  político,  social,  cultural, 

económico e físico no que nos desenvolvemos. Fomenta-la saúde supón por tanto desaen os  

individuos a capacidade de elección dun estilo de vida san, acorde con ese medio e ó seu vez,  

melloralo cos diferentes medios que temos ó noso alcance, que a elección dese sistema de vida 

san chegue a se-la opción máis fácil para todos e todas. Pero o que sexa ou non saudable non hai  

que deixalo unicamente en mans dos expertos, senón que é algo que podemos deseñar entre  

todos e todas porque ten que ver co noso modo de entender e organiza-la vida.

Por todo elo, traballa-lo área de saúde dende Cruz Vermella Xuventude supón facelo dende o 

programa  de Educación para a Saúde, é dicir, non só transmitindo información e coñecementos 

elementais  sobre  cuestións  de salubridade,  senón,  sobre  todo,  desenvolvendo no conxunto da 

poboación hábitos capaces de modificar aqueles comportamentos insás ou perigosos para a súa 

saúde. Para elo, será necesario recorrer a estratexias de intervención e procedementos específicos 

de aprendizaxe e adquisición de condutas.  

Segundo o Regulamento da Lei Xeral de Educación do Ministerio de Educación e Ciencia inclúe a 

implantación progresiva no curriculum escolar de temas como A Saúde, A Paz e A Cooperación e 

O Medio Ambiente. Cruz Vermella Xuventude, orientada ó traballo educativo con adolescentes e 

1  La Constitución  fue adoptada en Nueva York el 22 de Julio de 1946 por la Conferencia Institucional 
de la Salud.
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mozos,  pode  ser  vehículo  de  apoio  para  impulsar  esta  reforma,  a  través  de  programas  de 

educación para a saúde  e de actividades da institución en Santiago de Compostela.

OBXECTIVOS:

 Fomentar a non discriminación e a toma de conciencia sobre a igualdade de xénero.

 Promover  unha  adecuada  resolución  de  conflictos  a  través  da  mediación  e  formas  non 

violentas.

 Favorecer a adquisición de habilidades sociais e emocionais para relacionarse e xestionar as  

propias emocións.

 Fomenta-lo  interese  de  adolescentes  e  mozos/as  pola  adopción  de  hábitos  e  condutas 

saudables  como  parte  do  seu  desenvolvemento  integral,  modificando  aqueles 

comportamentos que respondan a costumes individuais e sociais insanas e perigosas para a 

súa saúde.

 Promover  entre os/as adolescentes e mozos/as  actitudes  de responsabilidade respecto  aos 

trastornos na conduta alimentaria (anorexia, bulimia).

 Favorecer que os individuos e os grupos organizados da sociedade, acepten a saúde como un 

valor  fundamental,  tratando  de  facer  dela  un  patrimonio  da  comunidade,  e  asumindo 

responsabilidades e control de moitas das condicións que lle afectan. 

 Promove-lo desenvolvemento da educación para a saúde, nos ámbitos de poboación xuvenil 

escolarizada  e  asociada,  considerando  estes  foros  os  máis  adecuados  para  un  exitoso 

desenvolvemento de actividades preventivas cara este sector de poboación.

 Favorecer o acceso de adolescentes e mozos á información e ós recursos sociais existentes.

Destinatarios

Tendo en conta  a importancia dos contidos  que se desenvolven no programa ,  consideramos 

necesario traballar a prevención en adolescentes e mozos con idades comprendidas entre os 14 e 

os 20 anos, pertencentes a centros educativos, asociacións xuvenís, centros de barrios, etc. Non 

obstante, se considerarán como prioritarias persoas dun nivel socioeconómico e cultural baixo, 

procurando responder ás necesidades existentes.

Metodoloxía
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Seguindo a liña de actuación da nosa asociación, a metodoloxía será participativa e dinámica, de 

forma que evite a desmotivación e axude á reflexión, ó análise e á procura de alternativas. A 

participación de tódolos membros do grupo a través do debate, a discusión, o traballo en equipo, o 

intercambio de coñecementos e puntos de vista... favorece, sen dúbida, o proceso de aprendizaxe.

A metodoloxía que se levará a cabo terá en conta os seguintes criterios psicopedagóxicos:

 Partir dos intereses e as capacidades do grupo, así como dos seus coñecementos previos sobre 

o tema.

 Fomenta-la cohesión de grupo, a participación e o traballo en equipo, utilizando as técnicas e 

os recursos convenientes para elo.

 Promover un clima de confianza  próximo ó grupo, que favoreza a implicación do mesmo nas 

actividades e no enfoque de dúbidas.

 Adapta-los contidos e actividades  ó perfil específico do grupo co que se intervén. 

Areas a desenvolver

Tendo en conta o grupo de poboación ó que está dirixido o programa, considéranse como áreas de 

traballo prioritarias as seguintes:

1.Habilidades Sociais: Prevención Condutas Violentas.

OBXECTIVOS:

 Desenvolver habilidades socias que permiten unha convivencia axeitada e unha resolución 

pacífica de conflictos.

CONTIDOS:

 Identificación das principais habilidades socias.

 Identificación e xestión das emocións básicas.

 Técnicas para xestionar as emocións e resolver conflictos.

 Consecuencias das condutas violentas.

 Alternativas de Lecer e Tempo Libre adaptadas ó perfil dos/as adolescentes e  mozos cos que 

se intervén.

2. Educación para a Saúde: Alimentación

OBXECTIVOS:
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 Informar ós/as adolescentes e  mozos sobre a enfermidade e os seus diferentes tipoloxías.

 Dar a coñecer ó grupo factores de risco, síntomas e consecuencias dos trastornos alimenticios.

 Potencia-las habilidades sociais,  a autoestima e hábitos de vida saudables como prevención 

dos trastornos.

 Fomenta-lo espírito crítico nos/as adolescentes e  mozos cara calquera tipo de imaxe que 

favoreza o éxito, o prestixio e o recoñecemento social da delgadeza.

 Implicar ó grupo no papel activo que poden  asumir na detección de casos próximos ó seu 

medio.

CONTIDOS:

 Principais trastornos do comportamento alimenticio: anorexia nerviosa e bulimia nerviosa. 

 Tipoloxía da enfermidade.

 Factores determinantes dos trastornos do comportamento alimenticio.

 Medios de comunicación social. A publicidade. Estereotipos de beleza.

 Factores de risco.

 Prevención da anorexia e a bulimia: Autoestima e Habilidades sociais.

 Alimentación e nutrición. Dietas saudables, deporte e alternativas no tempo libre.

 Recursos de prevención e tratamento da enfermidade. O papel do grupo de amigos e a familia.

PROGRAMA DE CORRESPONSAIS XUVENILES

Este iniciativa é desenvolvida por un grupo de alumnos/as da ESO que teñen como obxectivo 

informar ao resto de estudiantes sobre iniciativas e actividades de tipo cultural, ocio, cuestión 

relacionadas cos ámbitos académico e  social.

Temporalización :durante os recreos e/ou sesión de titorías.

PROGRAMA DE ALIANZA POLA DIVERSIDADE

O Programa AxD baséase na participación xuvenil, será desenvolvido e implementado no centro 

educativo, e será o propio alumnado o responsable de crear e administrar grupos co obxectivo  

de xenerar un clima escolar positivo e entornos de aprendizaxe seguros mediante a promoción 

de valores prosociais de tolerancia e respeto. O obxectivo fundamental das AxD é  capacitar ao  

alumnado  en lugar  de actuar  no seu nome,  e  dar  visibilidade a  colectivos  tradicionalmente 
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discriminados, centrándose en cuestións relativas á orientación sexual e identidade de xénero,  

sexismo, racismo necesidades educativas especiais, etc...

Os valores do Programa Alianza pola Diversidade son : a diversidade, o pluralismo cultural, a 

xustiza, o benestar e a calidade de vida, a dignidade das persoas, o libre desenvolvemento da 

personalidade e da identidade.

Con este programa, os alumnas e alumnas reforzarán:

 Competencias  Sociais  e  Interpersonais:  Habilidades  de  Comunicación,  Confianza  e 

Empatía, Traballo en equipo, Cooperación, e axuda, Xestión Pacífica de Conflitos.

 Competencias Persoais: Asertividade, Sensibilidade Social, Xustiza, Coñecemento.

 Competencias  Cognitivas:  resolución  de  Problemas,  Análise  e  Comprensión  das 

consecuencias, Pensamento Crítico, e Toma de Decisións.

Actividades: Charlas, traballos en grupo e participación en eventos organizados por ONG “Save 

the Children” para dar visibilidade e traballar aspectos como a igualdade de xénero e a non  

discriminación.

Temporalización: durante todo o curso en actividades de titoría e/ou recreos.

A educación, citando o artígo 26 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, debe ter por  

obxecto “ o pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respeto aos 

dereitos  humanos  e  ás  liberdades  fundamentais:  favorecerá  a  comprensión,  a  tolerancia,  a 

amizade  entre  todas  as  nacións  e  todos  os  grupos  étnicos  ou  relixiosos  e  promoverá  o 

desenvolvemento das actividades das Nacións Unidas para o mantemento da paz”.

Recursos humáns do programa neste centro:

O Director do centro, Oscar Couto, e a Xefa do Departamento de Orientación, Alejandra Vidal  

Fidalgo, coordinarán o programa no IES EDUARDO PONDAL de Santiago de Compostela.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL
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3º TRIMESTRE

 Sesións de orientación académico/profesional a todo o alumnado do centro da ESO e de 

Bacharelato:  Estas  sesións  serán  no  grupo-aula  de  casa  curso.  Entregarase  a  cada 

alumno e alumna un dossier con información.

 Entrevistas individualizadas no Dep. de Orientación aos alumnos e alumnas interesados, 

en horarios dos recreos.

 Entrevistas individualizadas  coas  familias  que precisen asesoramento,  sobre  todo do 

alumnado que desexa cursar una FP básica próximamente.

 Xornada de portas  abertas  CIFP Politécnico.  FPB, Ciclos Formativos de Formación 

Profesional.

 Charla   sobre   a  USC e  proba  de  acceso  á  Universidade  para  alumnado  de  2º  de 

Bacharelato.

 Charlas  temáticas  impartidas  pola  USC  e  outros  organismos  para  alumnado  de 

bacharelato.

 Sesión de Acollida ao alumnao de 6º de Educación Primarias dos centros adscritos.

Todas as saídas e visitas realizaranse sempre que a situación sanitaria o permita.

ACLARACIONS:

Todos os obradoiros e programas que figuran neste documento forman parte dos seguintes Plans 

do  centro:   Plan  Xeral  do  centro,  Plan  de  Convivencia,  Plan  de  Acción  Titorial,  Plan  de 

Atención á Diversidade, Plan de Orientación. 

A realización de determinadas actividades pode estar limitada pola situación Covid-19 (por ex.:  

visita a outros centros, actividades grupais etc.)

As datas de cada obradoiro planifícanse no primeiro mes do curso nas reunións de coordinación 

do Departamento de Orientación con cada unha das entidades. 

Intentarase, como todos os cursos, que as sesións dos obradoiros de 50 minutos coincidan coas 

horas de titoría na aula, de non ser posible, pactarase cos titores/as os cambios. Cando as sesións 
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dos obradoiros son de 100 minutos, intentase que sexan da hora de titoría coa sesión da clase  

seguinte.

Santiago de Compostela,  16 de setembro de 2020.  

A Orientadora,

Asdo.: Mª Alejandra Vidal Fidalgo.
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