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1. INTRODUCIÓN:

XUSTIFICACIÓN TEÓRICA

A titoría e orientación do alumnado forman parte da función docente, e dende esta

concepción na que educar non é soamente transmitir coñecementos senón contribuír

á formación integral dos alumnos e alumnas, todo o profesorado ten responsabilidade

na función de orientación. Non obstante, para garantir a sistematicidade e coherencia

no desenvolvemento da orientación e do proceso educativo dos diferentes grupos,

canalízase a través dos titores e titoras, que a dirección do centro nomea ó inicio de

cada curso, segundo os criterios establecidos na lexislación vixente. O departamento

de orientación, como órgano de coordinación docente, é a estrutura que planifica e

asesora as actividades de orientación.

No  departamento  de  orientación,  entendemos  a  orientación  como  un  proceso  de

análise  e  tratamento  das  situacións  educativas  dende  unha  perspectiva  de

colaboración e axuda sistemática á comunidade educativa. Esta comunidade educativa

formada  por  profesores/as,  alumnos/as,  pais/nais  e  persoal  de  administración  e

servizos, conforma un sistema no que as relacións que existen entre os seus membros

influirán en todos eles, e as actuacións de cada un deles repercutirá nos demais e en si

mesmo.  Non  se  poden,  pois,  concibir  illadamente  as  accións  e  consecuencias  das

mesmas,  senón  que,  é  necesario  coordinar  as  actuacións  de  todos  e  asumir  as

responsabilidades que cada un/unha de nós temos como parte do sistema educativo. 

No noso modelo de orientación,  temos como obxectivo a realización de propostas

educativas  adaptadas  ás  necesidades  dos  distintos  elementos  que  conforman  a

comunidade escolar, para desenvolver dun xeito colaborativo e compartido entre todo

o profesorado, equipo directivo e familias. Entendemos a orientación educativa como

un  continuo  que  comeza  coa  escolarización  do  alumno/a  e  que  inclúe  a  toda  a

poboación escolar á marxe da diversidade que presente, e como un proceso global e

unitario que integra aspectos do desenvolvemento persoal e social, dos procesos de

ensino-aprendizaxe  e  os  relacionados  coa  toma  de  decisións;  no  que  a  finalidade

básica é acadar o desenvolvemento integral da persoa. O modelo que seguimos é o
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Modelo  de  Programas,  fronte  ao  das  actuacións  propias  dun modelo  de  servicios,

baseado  nunha  perspectiva  clínica  da  orientación,  cun  marcado  carácter

individualizado e terapéutico e descontextualizado da institución escolar, e responde a

uns obxectivos que se formulan en base ás necesidades do propio centro. Baixo este

prisma de Modelo de Programas faise necesario unha estruturación clara do sistema

de orientación, establecéndose:

Acción Titorial:

Como primeiro nivel e a través do cal  se garantiza o dereito de tódolos alumnos e

alumnas  á  orientación.  Será  desenvolvido  por  tódolos  profesores/as  do  centro  e,

fundamentalmente, polo titor/a.

Departamento de Orientación:

Segundo nivel do proceso de orientación e titoría. Considérase un Servizo interno de

orientación nos centros educativos e de carácter especializado; no que o orientador/a

do  centro  colabora  cos  titores,  profesorado,  equipo  directivo  e  familias  para

desenvolver a orientación educativa.

Equipos de Orientación Específico:

De  carácter  provincial,  caracterizado  pola  súa  concepción  multidisciplinar  e

especializada.

Mais debemos ter en conta que a nosa actuación réxese tamén por unha serie de

Principios:

PREVENCIÓN: supón o carácter proactivo da orientación, aínda que en determinadas

ocasións sexa reactiva. A prevención primaria e a máis vinculada á educación.

PLANIFICACION: a orientación non pode ser unha actividade improvisada ou puntual.

Debe ser unha actividade planificada en canto a tempos, actuacións, implicados, etc.

CURRICULARIDADE: apunta a que a orientación se atope integrada no currículo, nas

distintas áreas e nos niveis de concreción curricular,  que non sexa unha actividade

paralela á actividade educativa.
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COOPERACIÓN: a necesidade de que exista cooperación e coordinación dos diversos

axentes que interveñen. As familias, profesorado e alumnado teñen un papel activo e

non é unha tarefa exclusiva da orientadora.

INTERVENCIÓN SOCIAL: a intervención non se centrará exclusivamente no alumnado,

senón que terá como destinatarios tamén as familias, profesorado e incluso o medio.

Non  debemos  esquecer  que  somos  axentes  sociais  con  peso  para  transformar  o

entorno. 

SISTEMATICIDADE: o sistema educativo está formado por un conxunto de elementos

que interactúan entre si, profesorado, alumnado, currículo. O cambio nalgún dos seus

elementos producirá repercusións nos demais. As nosas actuacións non se centrarán

tan só no alumnado, senón que comprenderán tamén ao resto dos axentes implicados.

DESENVOLVEMENTO  PERSOAL:  trátase  de  acadar  o  desenvolvemento  integral  das

persoas, a todos os niveis: afectivo, cognitivo, académico.

Existen  unha  serie  de  consideracións  que  teremos  que  ter  en  conta  á  hora  da

elaboración,  implementación e avaliación do noso plan de orientación:

-A necesidade do impulso institucional e dinamización do equipo directivo, de cara ao

plan; sobre todo da xefatura de estudos, como máximo responsable da coordinación

das actividades da orientación.

-A importancia de contar cun clima de colaboración e participación docente tanto no

deseño como no desenvolvemento do plan.

-A importancia da Comisión de Coordinación Pedagóxica polo seu carácter funcional,

debido ao número reducido de integrantes, a súa composición….para así poder elevar

as nosas propostas dende o D.O.

-A  utilidade  de  sensibilizar  aos  distintos  axentes  educativos,  en  relación  coas

necesidades do centro, a implicación no desenvolvemento dos programas, etc

-A necesidade de partir da existencia dun sistema educativo que ten un carácter aberto

e  polo  tanto  precisa  manter  relacións  co  entorno,  posibilitando  asi  un  traballo

interdisciplinar entre os distintos axentes do medio.

XUSTIFICACIÓN LEGAL 
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Puntualizacións  lexislativas  que  nos  parece  importante  sinalar  e  que  poñen  de

manifesto que a  orientación educativa se  considera  un dereito  do alumnado e un

principio fundamental.

 A Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, pola que se modifica A Lei Orgánica

2/2006, do 3 de maio,  no punto 3 d) da Disposición Final Primeira, recoñéceselle ó

alumnado  o  seguinte   dereito  básico  :   “A  recibir  orientación  educativa  e

profesional”.

 A L.O.M.C.E., é unha modificación da L.O.E., e así consta no seu Artigo Único.

 Na L.O.E., no seu artigo 1 establece como un dos principios a orientación educativa

e profesional dos estudantes como medio necesario para o logro dunha formación

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

valores.

En canto aos fines da educación,  artigo 2, sinálase que se prestará unha atención

prioritaria ao conxunto de factores que favorecen a calidade da ensinanza  e en

especial á orientación educativa e profesional.

No  artigo 91 declárase que a  TITORÍA FORMA PARTE DA FUNCIÓN DOCENTE, ao

igual  que no  Decreto  324,  e  establécese  a  titoría  dos  alumno/as,  a  dirección e

orientación do seu aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo en colaboración

coas  familias.  Tamén  a  orientación  educativa,  académica  e  profesional  dos

alumnos/as en colaboración cos servizos ou departamentos especializados.

No  artigo 22 referido á ESO,  indícase que se vai  prestar  atención á orientación

educativa e profesional do alumnado.

 No noso contorno máis próximo o  Decreto 120 e a Orde de 24 de xullo deixan

entrever unha concepción da orientación como unha atención individualizada ás

necesidades do suxeito, a educación como unha orientación para toda a vida e  a

potenciación da acción titorial como medida de atención á diversidade.

 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 nos que se

imparten as  ensinanzas  establecidas  na Lei  Orgánica 2/2006  e a  Orde do 8 de

setembro de 2021 pola que se desenvolve o citado decreto.
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2. ANÁLISE DO CONTEXTO DO CENTRO

O IES Eduardo Pondal está situado en Santiago de Compostela, no Barrio de Conxo, na

zona sur da cidade. O centro foi fundado no ano 1978, e recibe o seu nome do escritor

Eduardo Pondal, pola súa relación co barrio de Conxo.

Os alumnos e alumnas que cursan estudos neste IES proceden da zona educativa que o

Concello de Santiago lle ten asignada e que corresponde a unha parte do Ensanche e

mais o barrio de Conxo. 

O  centro  ten  3  centros  de  educación  primaria  adscritos:  o  CEIP  Cardeal  Quiroga

Palacios,  situado  no  barrio  de  Conxo,  o  CEIP  de  Roxos,  e  o  colexio  concertado  A

Milagrosa.

Os grupos que existen no centro son:

4 grupos de 1º ESO.

4 grupos de 2º ESO.

4 grupos de 3º ESO.

4 grupos de 4º ESO.

4 grupos de 1º Bach.

3 grupos de 2º Bach.

O  centro  consta  de  3  edificios:  o  principal,  no  que  se  atopan  as  dependencias

administrativas,  aulas,  seminarios,  biblioteca,  laboratorios,  aula de debuxo,  aula de

proxeccións, 2 aulas de informática, aula de pedagoxía terapéutica, departamento de

orientación,  2 salas  de atención ás familias,  sala  de usos múltiples;  un pavillón de

deportes, no que se imparten as clases de EF., un gran patio para o tempo de lecer, e

un novo edificio para as aulas de música e tecnoloxía.  Tamén ten cafetería.

3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Composición do departamento de orientación.

 XEFA DEPARTAMENTO: Mª Alejandra Vidal Fidalgo.

 PROFESOR DE PT 1: Mercedes Santiso Pérez 

 Os/as orientadores/as dos CEIP adscritos:
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o CEIP Cardeal Quiroga Palacios: Sara Hermida Daponte.

o CEIP de Roxos: Alejandra Bóveda Chenlo.

o Colexio A Milagrosa: Luís Regueiro Frey.

Ámbitos de actuación

Das funcións do D.O. e da cualificación dos seus membros, despréndese tres grandes

ámbitos de actuación que deben considerarse necesariamente vinculados entre si:

 Atención á diversidade e apoio ó proceso de ensinanza – aprendizaxe.

 Orientación académico-profesional.

 Acción titorial.

As actuacións nestes ámbitos dirixíronse ao profesorado, ao alumnado, a pais e nais e

as nosas actuacións.

A intervención en cada un destes ámbitos debe ser programada por medio de tres

plans específicos: 

o Plan de Acción Titorial (PAT)

o Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP)

o Plan de apoio o proceso ensino-aprendizaxe.

De acordo con estes Proxectos-Plans estratéxicos débese, por un lado deseñar o Plan

de Orientación Anual de actividades do departamento e por outro, redactar a memoria

final de curso.

4. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL E ACTIVIDADES DO PLAN DE CONVIVENCIA

O potenciar a acción titorial é unha meta prioritaria, segundo consta no plano anual

deste departamento. Tendo coma obxectivo fundamental  conseguir a sensibilización

dos titores/as de cara á importancia enorme que ten a súa función e avanzar cada vez

máis no desenvolvemento eficaz e operativo da mesma.

De cara a potenciar e apoiar a acción titorial leváronse a cabo as seguintes accións:

 Coñecemento do novo  alumnado.

 Recollida de antecedentes académicos do alumnado mediante a información

sobre o alumnado de nova incorporación ao centro e a que consta no DO.
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 Elección  de  delegado  e  información  sobre  as  súas  funcións  así  como  as

competencias da Xunta de Delegados.

 Información cara ás medidas preventivas e  procedementos a seguir derivados

da situación Covid-19.

 Información  sobre  o  Regulamento  Orgánico  do  centro,  centrándonos

especialmente nos dereitos e deberes do alumnado e aclarando as condutas

que se consideran faltas de disciplina.

 Reunións do D.O. onde se estudian e debaten propostas, e analizan estratexias,

trátase de buscar solucións a problemáticas moi diversas.

 Reunións cos titores/as e técnicas que levaron a cabo os programas (psicólogas,

educadoras/es sociais, ...das diferentes entidades que colaboran co centro). 

 Dende o Departamento de Orientación organizáronse/coordináronse charlas,

obradoiros e programas dirixidos a varios niveles da ESO e Bacharelato:

 DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “ CONECTA ALEIDA”, do Instituto Galego  

de Xestión para o Terceiro Sector, IGAXES-3.

Estes obradoiros e programas están incluídos no Proxecto ALEIDA, 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 leva a cabo IGAXES3 dende o ano 2007.

Os Obradoiros foron desenvolvidos polas educadoras sociais de IGAXES3, nas sesións

da titoría-aula.

 OBRADOIRO DE USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS.  IGAXES. 2º Trimestre

Dirixido ao alumnado de 2º ESO.

Número de sesión: 4 sesións para cada grupo.

 OBRADOIRO DE SEXUALIDADE. IGAXES.  3º Trimestre

Dirixido ao alumnado de 3º ESO .

Número de sesións: 4 sesións semanais para cada grupo.
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 TITORÍAS INDIVIDUALIZADAS DE MEDIACIÓN NO CONFLITO E PREVENCIÓN DE

ACOSO ESCOLAR

Este  programa  estivo  coordinadas  pola  xefa  do  Departamento  de  Orientación  e

implementado polos/as técnicos/as de igaxes-3, en colaboración co xefe de estudos e

as titoras/es dos alumnos/as que foron obxecto da intervención.

Características contextuais dos alumnos:

Situacións personais   e/ou socio-familiares desfavorables.

Características persoais:

Situación académica desfavorable, tendencia ao fracaso.

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.

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade .

 PROGRAMA DE COMPETENCIAS FAMILIARES.

O programa de Competencia Familiar (PCF) é a adaptación realizada en España polo

grupo Grupo GIFES-UIB (Grupo de Investigación e Formación Educativa e Social), do

Strengthening Families Program (SFP).  Trátase  dun programa baseado na evidencia

científica de tipo multicompoñente, orientado á prevención do consumo de drogas e

doutros problemas de conduta nos menores. A través do Programa de Competencia

Familiar  acádase  mellorar  a  competencia  parental,  as  habilidades  sociais  e  o

comportamento dos fillos/as, así como as relacións familiares. O Programa completo

inclúe tres programas de aplicación simultánea: un dirixido aos pais/nais (14 sesións

formativas), outro dirixido aos fillos/as (14 sesións formativas), e o terceiro de traballo

conxunto coas familias (13 sesións formativas).

O Programa pretende diminuír factores de risco familiares nos fillos/as e reforzo os

factores  de protección,  co  obxectivo global  de  aumentar  a  resistencia  persoal  dos

mozos/as que poidan ter alto risco de consumo de drogas ou outros comportamentos

antisociais.
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Máis concretamente, o Programa pretende aumentar as habilidades dos pais/nais, dos

seus fillos/as e mellorar as relacións familiares. Desta forma, os obxectivos son:

• Mellorar as relacións familiares.

• Aumentar as habilidades parentais.

• Mellorar o comportamento dos fillas/as.

• Aumentas as competencias sociais dos fillos/as.

• Reducir ou previr o consumo de drogas e alcohol.

Este Programa vai dirixido a pais/nais e fillos/as adolescentes (de entre 12 e 16 anos de

idade)  que necesiten mellorar  as  súas  relacións  familiares  e  construír  un  clima de

convivencia positivo.

Dirixido ás familias que necesitan solucionar problemas cos seus fillos/as durante a

etapa escolar ou resolver dúbidas sobre o proceso educativo. 

 OBRADOIROS DE QUEROTE +  

 OBRADOIRO DE IMAXE PERSOAL E AUTOESTIMA. QUÉROTE +. 3º Trimestre

Dirixido ao alumnado de 3º ESO .

Número de sesión: 2 sesións para cada grupo.

 OBRADOIROS DE PREVENCIÓN DA CRUZ VERMELLA  

 OBRADOIRO DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS VIOLENTAS. 3º Trimestre.

Dirixido ao alumnado de 1  º de ESO

Número de sesión: 4 sesións para cada grupo.

 OBRADOIRO DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE: ALIMENTACIÓN. 3º Trimestre.

Dirixido ao alumnado de 1  º de ESO

Número de sesión: 2 sesións para cada grupo.

 OBRADOIRO DE  PREVENCIÓN DE  ACOSO  ESCOLAR E  CONDUTAS FÓBICAS.  1º

Trimestre.

Dirixido ao alumnado de 2 º de ESO

Número de sesión: 4 sesións para cada grupo.
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 OBRADOIRO  AFECTIVO-SEXUAL:  ED.  SEXUAL,  VIOLENCIA  DE  XÉNERO  E

EQUIDADE. (CELEBRACIÓN 8 MARZO). 3º Trimestre.

Dirixido ao alumnado de 4 º de ESO

Número de sesión: 4 sesións para cada grupo.

 OBRADOIROS DA UMAD  

 OBRADOIRO SOBRE DROGAS E DEPENDENCIAS. 2º Trimestre.

 Dirixido ao alumnado de 4 º de ESO

 Número de sesión: 3 sesións para cada grupo.

 OUTRAS ACTUACIÓNS E CHARLAS COMPLEMENTARIAS DO PAT, PLAN DE   

CONVIVENCIA E PLAN DE IGUALDADE

 PROGRAMA DE ALIANZA POLA DIVERSIDADE

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

centro educativo. 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  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.
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Este programa estaba previsto que continuase pero,  debido á situación Covid, o 

alumnado non puido formar grupos para traballar en espazos comúns. Ademáis o 

centro non conta con un espazo de reunión durante os tempos de lecer para 

desenvolver dita actividade.

 REDE CORRESPONSAIS XUVENIÍS

Grupo de alumnos/as do centro que, en colaboración coa consellería  de xuventude, 

realizan actividades de información sobre alternativas de ocio, actividades culturais e 

diferentes cursos e axudas/premios.

Este curso, debido á situación da pandemia, as tres alumnas de 1º de bach. que 

actuaron como corresponsais  fixérono a través dunha conta de Instagram, na que 

comunicaban ó resto do alumnado información de  interese.

 PROXECTO REDE CONXO – SANTIAGO SUR:

O IES  Eduardo Pondal colabora, a través do departamento de orientación, con esta

rede comunitaria integrada por centros, institucións e servizos sociais da zona para

promover e impulsar a mellora de servizos no barrio.  Non obstante,  este proxecto

estivo paralizado este curso pola situación do Covid-19.

 RADIO COMUNITARIA CONXO 

Proxecto dirixido por un técnico do concello de Santiago, en colaboración cos servizos

sociais e departamento de orientación do centro,  para a elaboración dun programa de

radio por parte do alumnado. O obxectivo do traballo en grupo é promover os valores

de  convivencia  dende  as  inquedanzas  da  mocidade  dende  diversos  formatos,

entendendo  a  radio  como  un  instrumento  sensibilizador  de  primeiro  orde.  Este

proxecto tampouco puido realizarse pola situación sanitaria existente.

 CHARLAS:

Charla  para  a   celebración  do  día  25  de  novembro  (non  discriminación  e  non

violencia contra a muller)

Charla  contra  a  Violencia  de  Xénero  para  os  grupos  de  1º  de  ESO  impartida  por

Movemento pola Paz.
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Celebración do Día  Mundial de Prevención do SIDA

Persoal  técnico  do  concello  de  Santiago  realizou  actividades  de

información/prevención de enfermidades de transmisión sexual  durante os recreos

para o alumnado do centro.

Charla sobre Educación Ambiental

Charla para os grupos de 1º de ESO impartida por persoal voluntario do refuxio de

animais de Santiago. Os obxectivos da charla son aumentar a sensibilidade ecolóxica,

concienciar ó alumnado sobre as necesidades doutros seres vivos e previr o abandono

de animais.

Dirixido ao alumnado de 1º de ESO.  2ª Trimestre.

Charla sobre  “Xestión Emocional”

O departamento de orientación colaborou coa Unidade de Investigación das Condutas

de  Risco  e  os  Trastornos  do  Desenvolvemento  da  Facultade  de  Psicoloxía  da

Universidade de Santiago de Compostela no estudio “Factores  asociados ao axuste

académico  en  adolescentes:   o  papel  do  apoio  social  e  a  autorregulación  da

aprendizaxe”. Froito de esa colaboración, persoal da universidade impartiu unha charla

sobre xestión emocional para o alumnado de 2º e 3º de ESO.

Charla Educación-Cívico-Tributaria.

Charla impartida por unha técnica da Axencia Tributaria para informar sobre os valores

que deben presidir a convivencia en toda sociedade democrática, moi especialmente

os de solidariedade, respecto e coidado dos bens públicos, e responsabilidade cidadán

cos  gastos  comúns,  así  como  sostemento  entre  toda  a  sociedade  do  estado  de

benestar. 

Dirixido ao alumnado de 3º de ESO.  3ª Trimestre.

ACTIVIDADES levadas a cabo con titores dos distintos grupos:

 Cos titores de 1º de ESO

o Información sobre  alumnado con n.e.e. de nova incorporación ó centro.
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o Información sobre os Protocolos vixentes e a súa necesidade de aplicación.

o Participación, logo da avaliación inicial, na selección de alumnado que poida ser

exento da 2ª lingua estranxeira.

o Seguimento dos casos que presentan dificultades da aprendizaxe e teñen RE. 

o Asesoramento sobre criterios metodolóxicos a seguir  no caso de alumnos/as

con n.e.a.e.

o Seguimento,  colaboración  e  apoio  en  cuestións  de  adaptación  escolar  e

dificultades de comportamento de certo alumnado.

 Cos titores de 2º de ESO:

o Seguimento dos casos que presentan dificultades da aprendizaxe e teñen RE

e/ou outra medida de atención á diversidade.

o Información sobre os Protocolos vixentes e a súa necesidade de aplicación.

o Asesoramento sobre criterios metodolóxicos a seguir  no caso de alumnos/as

con n.e.a.e.

o Seguimento,  colaboración  e  apoio  en  cuestións  de  adaptación  escolar  e

dificultades de comportamento de certo alumnado.

o Análise e proposta dos posibles alumnos/as candidatos a  FP Básica

 Cos titores de 3º de ESO

o Información sobre alumnado con n.e.a.e.  e  medidas de reforzo.

o  Información sobre os Protocolos vixentes e a súa necesidade de aplicación.

o Análise e proposta dos posibles alumnos/as candidatos a FP Básica.

o Proposta dos posibles candidatos a proba de acceso a ciclos formativos de grao

medio: Información a titores/as, alumnos/as, carteis informativos, exemplos de

exames...

 Cos titores de 4º de ESO

o Información sobre alumnado con n.e.a.e.  e  medidas de reforzo.
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o  Información sobre os Protocolos vixentes e a súa necesidade de aplicación.

o Análise e proposta dos posibles alumnos/as candidatos a FP Básica.

o Proposta dos posibles candidatos a proba de acceso a ciclos formativos de grao

medio: Información a titores/as, alumnos/as, carteis informativos, exemplos de

exames...

  Cos titores de 1º e 2º de BACHARELATO

o Información sobre alumnado con n.e.e e sobre as medidas de reforzo.

o Información sobre os Protocolos vixentes e a súa necesidade de aplicación.

o No 2º de Bacharelato: selección de alumnado que realizará a ABAU adaptada

polas súas necesidades educativas presentes durante a ESO e Bacharelato.

5. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL (POAP)

As estratexias e medios empregados para detectar necesidades neste ámbito foron as

seguintes:

 Análise das necesidades de información de cada nivel,  así  como dos medios

materiais e procedementos que se deberían empregar.

 Entrevistas individuais de consulta e asesoramento.

 Programación e desenvolvemento de actividades/charlas de información sobre

ciclos, carreiras universitarias e orientación laboral.

 Contactos e consultas con outros centros.

Unha vez realizado o análise de necesidades, as actividades propostas para responder

a estas necesidades foron deseñadas por niveis. 

 En 1º de ESO

o Informar sobre 2º de ESO,  así como os criterios de promoción e titulación na

ESO a partir da nova lei educativa Lomloe.

 En 2º de ESO

o Informar ós pais e alumnos/as sobre a FP Básica naqueles casos en que é a
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oferta mais axeitada ós intereses persoais e profesionais dos seus fillo/as.

o Informar sobre as diferentes optativas de 3º ESO e a súa relación cós itinerarios

de 4º ESO, así como os criterios de promoción e titulación na ESO a partir da

nova lei educativa Lomloe.

 En 3º de ESO

o Información sobre as probas de acceso a ciclos de grao medio.

o Informar  os  pais  e  alumnos/as  sobre  FP  Básica  naqueles  casos  en  que  é  a

oferta máis axeitada os intereses persoais e profesionais dos seus fillo/as

o Informar  sobre  os  itinerarios  de  4º  de  ESO  e  a  súa  influencia  nas  futuras

decisións, así como os criterios de promoción e titulación na ESO a partir da

nova lei educativa Lomloe.

 En 4º de ESO

o Información sobre as probas de acceso a ciclos de grao medio

o Información acerca das diferentes modalidades de Bacharelato ofertadas no

centro e dos diferentes ciclos formativos de grao medio e superior.

o A visita prevista a un Centro Integrado de Formación Profesional  non puido

realizarse polas limitacións provocadas pola pandemia Covid-19.

o Charla sobre oferta formativa e laboral impartida polas Forzas Armadas.

o Participación  voluntaria  do  alumnado  no  Programa  Piloto  de  Orientación

Vocacional  “Viaedu”  implantado  pola  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Universidade  consistente  na  aplicación  dunha  ferramenta  en  liña  de

orientación vocacional. Esta aplicación on-line axuda ó alumnado na toma de

decisións académicas e profesionais. A participación no proxecto foi dun 26%

do alumnado.

 En 1º de Bacharelato

o Información acerca das diferentes optativas de 2º de Bacharelato ofertadas

no  centro  e  dos  diferentes  ciclos  formativos  de  grao  superior  e  graos

universitarios,  así  como  os  novos  criterios  de  promoción  e  titulación  no

bacharelato.
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o Información sobre as probas de acceso a ciclos de grao superior.

o Información sobre o proceso de admisión na Universidade.

 En 2º de Bacharelato

o Información sobre as probas de acceso a ciclos de grao superior

o Sesión  informativa por  parte  da  orientadora  sobre a  ABAU,  as  diferentes

Titulacións Universitarias  agrupadas nas distintas ramas de coñecemento e

os Ciclos formativos de grao superior.

o Charla  informativa  ó  alumnado  do  programa  A  Ponte  da  USC  sobre  a

Universidade e a ABAU.

o Charla sobre oferta formativa e laboral impartida polas Forzas Armadas e charla

sobre  profesións aéreas civís: piloto comercial e auxiliar de voo.

O alumnado correspondente tamén recibiu por e-mail:

 Información sobre as Probas de acceso ós ciclos de Formación Profesional.
 Información  sobre  as  instrucións  para  o  acceso  e  admisión  ás  ensinanzas

artísticas superiores de Música e Deseño.
 Información sobre as instrucións para a realización da ABAU.
 Link á pax. Web da CIUG (comisión interuniversitaria de Galicia) para ter acceso

a información relativa a Notas de Corte, Táboas de Ponderación e ABAU.
 Enlace ós encontros virtuais da Universidade de Santiago de Compostela.
 Información sobre becas de estudo de grao (Fundación Dádoris).
 Enlaces de interese á pax. Web de FP da Xunta de Galicia (procedementos de 

admisión a FP, oferta, ...) 

 A nivel individual

o Asesoramento  sobre  os  ciclos  de  grao  medio  e  superior:  módulos  que

teñen,  lugares  onde se  imparten,  saídas  profesionais,  acceso a  distintas

titulacións dende os diferentes ciclos

o Información  sobre  titulacións  universitarias:  currículos,  lugares  onde  se

imparten, saídas profesionais.

o Información  dos  lugares  onde  se  imparten  ensinanzas  de  adultos  (ESO,

Bacharelato)

o Información  sobre  as  distintas  modalidades  de  Bacharelato,  e  Ciclos
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formativos de grao superior.

o Información  e  asesoramento  sobre  a  FP  Básica  (características,

oferta, proceso de matriculación, etc).

o Información e asesoramento sobre as ABAU 

o Información e asesoramento sobre diferentes Titulacións Universitarias.

6. PLAN DE APOIO O PROCESO DE ENSINO- APRENDIZAXE

Dado  que  a  finalidade  deste  apartado  consiste  en  detectar  os/ás  alumnos/as  con

n.e.a.e. e arbitrar os medios para ofrecerlles unha resposta educativa o máis axustada

posible ás súas necesidades, as actuacións realizadas dende o departamento foron as

seguintes:

 Detección das necesidades  ao comezo do curso seguindo a información que consta

no departamento e o resultado da avaliación inicial.

 Comunicación  ó  profesorado  das  necesidades  educativas  do  alumnado  e  da

necesidade de aplicar ós protocolos pertinentes.

 Organización dos horarios de apoio para alumnado con necesidades educativas.

 Contribución á avaliación inicial do alumnado, aportando información dos centros

de Educación Primaria ós titores de 1º da ESO e aquela que figura no departamento.

 Colaboración  na  xestión  das  becas  de  apoio  do  MEC  para  o  alumnado  con

necesidade  de apoio específico.

 Colaboración na identificación e elaboración de informes de alumnado exento de

cursar a 2ª Lingua Estranxeira.

 Realización e seguimento das avaliacións psicopedagóxicas e informes precisos e

seguimento do alumnado con dificultades no seu proceso de ensino – aprendizaxe,

elaborando  o informe psicopedagóxico e as orientacións para levar a cabo en cada

caso. 

 Realización de Informes a petición das familias para enviar a servizos externos como

o Sergas.
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 Seguimento  dos  alumnos  con  necesidade  específica  de  apoio  educativo  coa

finalidade de favorecer o seu desenvolvemento  persoal, social e académico. 

 Participación nas  sesións  de avaliación  colaborando coa xunta  de profesores  do

grupo na toma de decisións sobre as medidas educativas máis axeitadas  segundo as

necesidades de cada alumno. 

 Entrevistas con pais dos alumnos, segundo demanda dos titores ou por consideralas

necesarias a xefa do departamento de orientación, para asesoramento e seguimento.

 Colaboración con servizos externos ao centro: Sergas,  Servizos Sociais do Concello,

Fiscalía de Menores, entre outros.

 En  relación  aos   centros  adscritos,  realizáronse  diferentes  actuacións  que  a

continuación se detallan:

- Reunión  cos  orientadores  dos  centros  adscritos   e  contacto

telefónico. 

- A    xornada  de  acollida   para  os  centros  adscritos,  realizada  en

condicións normais, non puido levarse a cabo.  Polo tanto substituíse polas seguintes

actividades:

 Envío dun vídeo sobre o IES Eduardo Pondal.

 Envío dun documento explicativo de materias e horarios na ESO.

- Contacto   periódico  sempre  que  foi  necesario  para  coordinar

actuacións relacionadas con:

 Alumnado  con  NEE  que  precisa  determinadas  medidas  de

atención á diversidade na etapa da ESO.

 Alumnado exento da 2ª Lingua Estranxeira na etapa de ESO.

7. PROPOSTAS DE MELLORA

 Necesidade de dous profesor/as de PT no centro debido á porcentaxe elevada de

alumnado con necesidade de apoio educativo.

 Continuar consolidando a comunicación existente entre o Dept. de Orientación do

IES  Eduardo  Pondal  e  os  Dept.  de  Orientación  dos  centros   adscritos  para:  1)
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recompilar  información  escrita  do  alumnado  dos  centros  adscritos  ;  2)  recompilar

información escrita sobre alumnado con nee. procedente dos centros adscritos e 3)

recompilar Informes de Titor/a e Conformidade da Familia para alumnado proposto

como  exento  de  cursar  a  2ª  lingua  estranxeira.  É  recomendable  que  toda  esta

información estea dispoñible, se é posible, a finais do mes de xuño.

 Fomentar un maior contacto entre titor/a e pais/nais do alumnado a nivel de grupo

clase.

 Potenciar o apoio dentro da aula, utilizando metodoloxías cooperativas. 

 Continuar coa relación existente con organismos como Igaxes,  Cruz Vermella,
Asuntos Sociais así como fomentar relacións con outros organismos que poidan
contribuír á formación do alumnado.

 Reducir  o  alumnado  en  prácticas  procedente  da  Universidade.  Este  curso
houbo 5 alumnas en prácticas simultaneamente; o que fixo moi complicado a
organización de tarefas e horarios para que todas tiveran un bo aproveitamento
dese tempo formativo.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022.

Asdo: Mª Alejandra Vidal Fidalgo.
Xefa Departamento de Orientación.
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ANEXO

MEMORIA ANUAL
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
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1) INTRODUCIÓN

A  memoria  anual  de  PT  é  un  instrumento  que  utilizamos  para  avaliar  o

desenvolvemento da nosa actuación como mestra de PT ao longo do curso escolar,

para propoñer posibles melloras.

As nosas actuacións estiveron dirixidas a atender ao alumnado con NEAE.

2) OBXECTIVOS PROPOSTOS

Destacamos como obxectivo principal: “velar e favorecer o desenvolvemento integral

dos alumnos/as, a través de estratexias de intervención adecuadas e apoialos a nivel

psicopedagóxico”.

Como obxectivos específicos plantexáronse os seguintes (ademais dos establecidos nos

programas de intervención recollidos na propia Programación anual de PT):

En relación ao alumnado:

-Partindo das NEAE no ámbito da atención á diversidade, deseñar respostas educativas

axeitadas.

-Realizar actividades para lograr a aceptación das diferenzas individuais.

-Fomentar hábitos de estudo e habilidades sociais.

En relación ao centro (onde se inclúe ao profesorado):

-Apoiar a actuación do profesorado, proporcionándolle información sobre recursos e
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medios, así como estratexias metodolóxicas para favorecer o seu labor docente.

En relación á contorna:

-Desenvolver  unha canle de comunicación fluída e construtiva coas  familias  dos/as

alumnos/as atendidos para procurar a súa participación e colaboración nas medidas a

levar a cabo cos seus/súas fillos/as, implicándoas na labor educativa.

-Asesorar aos pais e nais sobre o proceso educativo dos/as seus/súas fillos/as.

3) METODOLOXÍA EMPREGADA

A metodoloxía didáctica estivo orientada ao desenvolvemento integral do alumnado,

integrando  as  súas  experiencias  e  aprendizaxes.  Así,  a  liña  pedagóxica  empregada

centrouse  nun  ensino  activo,  globalizado  e  personalizado  para  poder  atender  á

diversidade. Á hora de levar a cabo a intervención baseámonos nos seguintes criterios:

-Ter presente o nivel de desenvolvemento, os coñecementos previos e os intereses do

alumnado.

-Asegurar  as  aprendizaxes  significativas  con  intervencións  que  tivesen  un  carácter

"lúdico".

-Potenciar  a colaboración das familias para que fosen quen de organizar  e ampliar

actividades a diferentes contextos.

Destacar que se puxeron en marcha a meirande parte das estratexias metodolóxicas

(diferenciadas  segundo os  ámbitos  de intervención),  que se  plasmaron no Plan  de

intervención de PT.

4) ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DA MESTRA DE PT

No presente curso escolar a actividade fundamental  desenvolta dende o ámbito da

Pedagoxía Terapéutica estivo centrada en algúns alumnos, aínda que son moitas as

necesidades que temos no centro e imposible atender a todas. Con esta finalidade foi

preciso brindar o apoio nas áreas das linguas e de matemáticas e xeografía e historia.

Reforzando ao alumnado tanto dentro da aula ordinaria como fora da aula traballando

contidos  básicos.  E  maioritariamente  ao  alumnado  que  contaba  con  RE  así  coma

outros  alumnos/as  que  precisaron  apoio  puntual  ó  longo  do  presente  curso

académico.
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Os alumnos atendidos ao longo do curso escolar 2021-22 foron os seguintes:

1º de Educación Secundaria Obrigatoria:

Nº 1: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar dificultades no cálculo, no

razoamento lóxico, na memorización das aprendizaxes, así como tamén dificultades na

comprensión e expresión oral e escrita .

Nº 2: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar dificultades de atención,

concentración e problemas a nivel socio-emocional.

Nº 3: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar dificultades a nivel de cálculo,

de razoamento lóxico e na memorización das aprendizaxes. A elo sumouse un baixo

nivel por falta de atención e de coñecemento na aplicación das técnicas instrumentais

básicas .

Nº 4: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar dificultades con respecto o

curso de referencia.

Nº5: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar dificultades nas linguas e de

habilidades sociais.

Nº6:  alumn.  en  1º  ESO que  contou  con RE  por  dificultades  nas  linguas  e  na  area

matemática.

Nº7:  alumn.  en  1º  ESO  que  contou  con  RE  con  dificultades  atencionais  e  socio-

emocionais.

Nº8: alumn. en 1ºESO que contou con RE por presentar dificultades nas áreas das

linguas.

Nº9: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar por especiais condiciones

persoais o de historia escolar así como nas habilidades sociais.

Nº10: alumn. en 1º ESO que contou con RE por presentar trastornos por déficit de

atención con hiperactividade e dificultades nas áreas de linguas e matemáticas.

2º de Educación Secundaria Obrigatoria:

Nº 11: alumn. en 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades relacionadas
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coas  súas  capacidades  e  aptitudes  para  afianzar  a  competencia  matemática  e  na

Lingua Galega.

Nº 12: alumn. en 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades no proceso

lectoescritor e no razoamento lóxico. Dificultades para levar a cabo unha aprendizaxe

autónoma e dificultades a nivel socioemocional.

Nº13: alumn. en 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades de atención e de

concentración,  problemas  na  adquisición  das  aprendizaxes  escolares  así  como

dificultades en habilidades sociais e de autocontrol.

Nº 14: alumn. 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades de aprendizaxe así

como dificultades de abstracción e razoamento lóxico-matemático.

Nº 15: alumn. 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades de aprendizaxe e

baixo nivel con respecto o curso de referencia.

Nº 16: alumn. 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades de aprendizaxe por

déficit de atención a nivel de nivel de cálculo, de razoamento lóxico e na memorización

das aprendizaxes e xeneralización.

Nº 17: alumn. 2º ESO que contou con RE por presentar dificultades de aprendizaxe e

con respecto ao seu curso de referencia.

Destacar que todos estes alumnos presentaban dificultades específicas de aprendizaxe

e  os  problemas  atencionais  así  como  unha  desmotivación  xeneralizada  fronte  ao

traballo.

Os principais obxectivos que nos marcamos no traballo desenvolvido con eles foron os

recollidos  no  Plan  de  intervención  de  Pedagoxía  Terapéutica,  establecendo  como

esencial  o  de  "facilitarlles  o  acceso  ao  currículo".  Para  elo  centrámonos  no

afianzamento das técnicas instrumentais  básicas,  partindo,  nun primeiro momento,

dos seus coñecementos previos e respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe.

Para programar e poñer en práctica a intervención con este alumnado,  tomáronse

como referencia os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e actividades recollidos

nos informes realizadas para cada un deles.

3º de Educación Secundaria Obrigatoria:
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Nº 18: alumn. con NEE asociadas a descoñecemento da nosa lingua, estando exenta

este curso académico da lingua galega, e traballando a  área de lingua española.

Nº  19:  alumna.  con  NEE  asociadas  a  descoñecemento  da  nosa  lingua  e  con

incorporación tardía ao centro.

Nº  20:  alumn.  que  contou  con  RE  por  presentar  dificultades  de  atención  e

concentración,  problemas  na  adquisición  das  aprendizaxes  escolares  así  como

dificultades en habilidades sociais e de autocontrol.

Nº 21: alumn. que contou con RE por presentar dificultades de atención, abstracción e

razoamento lóxico-matemático.

Nº 22: alumn. que contou cun RE por presentar dificultades para levar a cabo unha

aprendizaxe autónoma.

Nº 23: alumn. que contou cun RE por déficit de atención a nivel de cálculo, razoamento

lóxico.

Os obxectivos desenvolvido con eles foron os recollidos no Plan de intervención de

Pedagoxía  Terapéutica,  establecendo  como  esencial  o  de  "reforzarlle  as  áreas

instrumentais".  Resaltar  que son moitas  as  necesidades que temos no centro,  que

imposibilita prestar atención necesaria a todo alumnado con necesidades dado que e

necesario a presenza doutra PT no centro.

Para o seu logro, levamos á práctica a meirande parte das actividades programadas na

Programación anual.

5) RECURSOS EMPREGADOS

5.1) No que se refire á organización dos recursos persoais:

Para  que  a  intervención  educativa  resultase  eficaz,  foron  fundamentais  as

coordinacións constantes entre todos os profesionais do centro, así como cos recursos

externos que colaboraron na atención ao alumnado para poder establecer criterios de

actuación conxunta.

No tocante á nosa coordinación cos recursos internos do centro, dicir que se mantivo
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contacto  con  todos  os  profesores  que  traballaron  co  alumnado  con  NEAE  co  cal

interviñemos, para levar a cabo un seguimento constante e conxunto de como se foi

desenvolvendo o proceso de ensino-aprendizaxe e establecer o tipo de metodoloxía e

instrumentos de avaliación máis axeitados a empregar.

O  centro  contou  coa  seguinte  dotación  de  persoal  específico  para  atender  á

diversidade:

-Os compoñentes do DO: que colaboraron desenvolvendo funcións como a de valorar

conxuntamente as necesidades de partida que presentaban os alumnos e establecer as

MAD oportunas.

-Os profesores de área: xunto cos cales se planificaron actividades que promovesen o

bo aproveitamento das sesións.

-Os mestres especialistas: que realizaron e colaboraron na implantación das medidas

que foran favorecedoras da atención á diversidade, traballos en pequenos grupos cos

alumnos exentos de francés para potenciar a lectoescritura e as matemáticas.

-As medidas de atención a diversidade ordinarias como:

- RE, 

-Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.

-Programas de recuperación nas áreas instrumentais básicas.

-As medidas de atención a diversidade extraordinarias como:

- O apoio do profesor especialista en P.T.

- Exención da segunda lingua estranxeira

5.2) No que se refire á organización dos recursos materiais:

Partindo da idea de que os materiais están intimamente relacionados con todos os

elementos  da  acción  educativa  e  especialmente  coa  metodoloxía  e  o  tipo  de

actividades a realizar, a súa finalidade esencial foi apoiar o labor de ensino, axudando á

presentación  de  contidos,  motivando  e  reforzando  as  aprendizaxes,  guiando  as

actividades  do  alumno/a,  provocando  experiencias  de  aprendizaxe.  Por  tanto,  na

selección do material  didáctico tívose en conta que fose motivador  e estivese ben
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estruturado.

Aproveitáronse todos os recursos empregados nas aulas ordinarias (libros de texto dos

cursos correspondentes, libros de lectura, fichas, cadernos). A maiores, na aula de PT

contamos con material adaptado ás capacidades dos alumnos tendo en conta as súas

necesidades, intereses e ritmos de aprendizaxe.

Algúns dos recursos utilizados foron:

- Libros de texto adaptados , material complementario adaptado.

Na área de matemáticas:

- “Repasa y aproba”. Basi Martínez. Ed. Aralia XXI (2005).

- “Refuerzo de matemáticas”. José Colera e Ignacio Gaztelu. Ed. Anaya (2006).

- “AC matemáticas”. Ed. Aljibe (2016).

Nas áreas das linguas:

-  “Leo, comprendo y me expreso”.  Rosa María Martín García,  María Rubio Rubio e

María del Carmen Martín García. Ed. Lebón (2010).

- “Método para el desarrollo de la comprensión lectora”. José Jiménez Ortega e Isabel

Jiménez de la Calle. Ed. La tierra hoy (2008).

- “Composición escrita”. Jesús Pérez González, María Angélica Cañado Gómez, María

Luisa Pérez Cañado e Concepción Torres López. Ed. La Calesa (2001).

- “RE lengua y literatura”. Ed. Aljibe (2016).

- “Lingua e literatura (1º ESO)”. Ed. Obradoiro (2009).

- “Lingua e literatura (1º ESO)”. Ed. Santillana (2016).

3) Para incidir no reforzo e afianzamento de habilidades mentais básicas:

- “Programa de estrategias básicas del pensamiento”. Inmaculada Cerejido Samos. Ed.

EOS (1997).

-  “Atención seletiva: percepción y memoria visual”.  Carlos Yuste Hernanz e Narciso

García Nieto. Publicacións ICCE.
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5.3) No que se refire aos recursos organizativos (disposición de tempos e de espazos):

En canto á organización dos tempos, durante os primeiros días abordáronse aspectos

como:

-Análise da información da que se dispoñía sobre as características dos alumnos/as,

valoración da previsión de apoios realizada o curso anterior, así como dos alumnos/as

de nova matrícula susceptibles de precisar MAD. Co fin de obter información o máis

completa  e  precisa  posible  das  necesidades  de  cada  alumno,  leváronse  a  cabo  as

seguintes  actuacións:  *revisión  e  estudo  de  documentación  relativa  ás  NEAE

existentes;  *revisión  dos  expedientes  académicos  dos  alumnos/as  que,  en  cursos

anteriores contaron con MAD; *intercambio de información co profesorado. A partir

de aí  elaborouse unha proposta dos alumnos/as obxecto de atención por parte do

especialista en PT, tendo en conta os horarios no centro de ditos profesionais.

-En función das características dos grupos-clase, xa constituídos, e das posibilidades

reais  que  ofrece  o  centro,  fíxose  unha  previsión  dos  tipos  de  apoio  que  conviña

organizar (atención individualizada ou en pequenos grupos, etc).

-Establecemento  de  reunións  entre  os  titores/as,  profesores  de  área,  mestre

especialista en PT e orientadora, para concretar as intervencións (alumnos atendidos,

espazos, tempos, áreas) da mestra de PT.

-Os  mestres  especialistas  xunto  coa  orientadora,  orientaron  e  achegaron  ao

profesorado material e pautas iniciais adecuadas para atender aos alumnos/as.

-As familias dos alumnos/as que recibiron algún tipo de apoio educativo por parte dos

mestres especialistas, foron informadas das medidas que se ían adoptar co seu fillo/a e

dos obxectivos que se pretendían acadar.

Ao  longo  do  curso a  distribución  temporal  das  actividades  desenvoltas  polos

especialistas en PT foi a seguinte:

-Unha  vez  ao  mes  todos  os  membros  do  Departamento  de  Orientación  tiveron

reunións  para  intercambiar  información  sobre  cuestións  diversas  relativas  ao  seu

traballo.

-A  orientadora  e  o  mestre  de  PT  reuníronse  coas  familias  dos  nenos/as  e  cos

especialistas externos que están a traballar con eles cando se estimou oportuno. Estas

titorías leváronse a cabo dentro do horario lectivo nas sesións destinadas a tal fin.
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-Ao longo do curso desenvolvéronse funcións de apoio e asesoramento ao profesorado

(dentro do horario lectivo), así como actividades propias dos mestres especialistas en

PT, relativas á atención directa ao alumnado, quedando os horarios establecidos tal e

como a continuación se reflicte:

Horario da mestra de PT

AA: apoio en aula ordinaria.
AO: apoio en aula de apoio.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

1ºD-MAT/AO GARDA

2ºD-MAT/AO 3ºB-MAT/AO 2ºC-MAT/AO 2ºD-MAT/AO 1ºD-MAT/AO

3ºB-LENG/AA 2ºC-GAL/AO 3ºC-MAT/AA

3ºC-MAT/AA 2ºB-MAT/AO Coordinación 2ºB-MAT/AO

2ºB-MAT/AO 1ºB-MAT/AO 1ºB-MAT/AO 2ºC-MAT/AO

3ºC-GAL/AO 1ºC-MAT/AO 1ºC-MAT/AO 3ºC-LENG/AA GARDA

 

6) AVALIACIÓN

Criterios de avaliación:

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  dunha  maneira  construtiva  tivéronse  en  conta  os
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seguintes criterios:

-Grao de consecución dos obxectivos propostos a través da análise dos resultados.

-Valoración da eficacia das medidas postas en marcha e da idoneidade das actividades

realizadas (motivación, implicación do alumnado, actitudes manifestadas...). Grao de

adecuación das diferentes accións ás necesidades do alumnado.

-Valoración  dos  recursos  empregados  (adecuación  dos  mesmos  ás  necesidades

existentes).

-Nivel e grao de adecuación da temporalización e dos espazos, así como das canles de

coordinación establecidas.

Para  avaliar  as  aprendizaxes  do  alumnado,  nun  primeiro  momento  realizouse  a

avaliación inicial mediante a observación, revisión de informes anteriores, intercambio

de  información  cos  profesores  e  coas  familias  e  realización  dalgunhas  probas  de

avaliación inicial. A avaliación continua supuxo o seguimento dos nenos por medio de

rexistros, reunións de coordinación co profesorado implicado e coas familias e sesións

de avaliación trimestrais. Ao remate do curso, realizouse a avaliación final por medio

das mesmas técnicas, recollendo a información por escrito en informes finais.

Fontes e instrumentos de avaliación:

Para proceder a dita avaliación empregáronse distintos instrumentos e procedementos

como: observación sistemática dos alumnos,  entrevistas cos pais/nais,  reunións cos

profesores/as  de  área  e  con  especialistas  externos  ao  centro  (do  eido  educativo,

sanitario, social...).

7)  VALORACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS E PROPOSTAS DE

MELLORA

A  valoración  do  grao  de  consecución  dos  obxectivos  establecidos  no  Plan  de

intervención de PT foi considerada positiva.

Aínda que se acadaron con éxito parte dos obxectivos propostos, consideramos que

algúns deles quedaron pendentes de logro.

Isto foi posíbel gracias a unha estreita coordinación co resto de profesionais internos e

externos ó centro implicados na intervención.

Como propostas de mellora citaríanse as seguintes:
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Seguir  priorizando  o  apoio  educativo  do  especialista  de  pedagoxía  terapéutica,

establecendo unha melloría no tempo adicado ás axudas brindadas e favorecendo a

súa flexibilidade.

Outra  proposta  de  mellora  consistiría  en  realizar  máis  reunións  de  coordinación,

establecer nexos de comunicación axeitados entre os profesores/as de área, titores e a

mestre  de  pedagoxía  terapéutica,  para  levar  a  cabo  un  traballo  moito  máis

coordinado.  Deste  xeito  lograrase  que  a  atención  aos  alumnos  con  necesidade

específica de apoio educativo sexa máis eficaz. O principal impedimento co que nos

atopamos a este nivel foi a falta de tempo que, nalgunhas ocasións, impediu que dita

comunicación  fose  posible,  tendo  que  recorrer  a  outros  medios  como  o  correo

electrónico, etc. Sen dúbida este feito dificultou a continuidade no traballo realizado

na aula de referencia e na aula de PT.

Concluímos manifestando a importancia de favorecer a integración dos alumnos con

necesidade  específica  de  apoio  educativo.  Para  que  dita  integración  sexa  real  e

efectiva, é esencial que a intervención cos mesmos sexa axeitada. 

ASDO: María Mercedes Santiso Pérez ( Mestra PT)
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