
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

O noso modelo de orientación articúlase a través da actuación dos coñecidos como tres 

niveis da orientación: 

 Acción titorial (A.T.): sería o primeiro nivel e o máis próximo ó alumno,  levaríano a 

cabo tódolos profesores que inciden nun mesmo grupo-clase, coordinados a súa vez 

polo profesor-titor. Asesorados polo D.O.. 

 Departamento de orientación (D.O.): foron creados para coordinar as labores 

orientadoras nos centros e levar  a cabo actuacións máis específicas cando fose 

necesario. Asesorados polo E.O.E.. 

 Equipo de orientación específico (E.O.E.): aporta o carácter técnico, a sua actuación é 

subsidiaria da dos outros dous niveis. Xunto co D.O. forman o sistema de orientación.  

 

Para levar a cabo as nosas actuacións partiremos do modelo de programas, que se 

caracteriza por:  

- realízase en función das necesidades do centro; 

- a intervención ten un carácter proactivo, aínda existindo actuacións reactivas cando é 

preciso; 

- parte de intervencións grupais, dándose as de carácter individual en ocasións 

determinadas;  

- abre o centro á comunidade;  

- o orientador é un educador máis do centro;  

- a orientación diríxese a tódolos alumnos, non só a aqueles que teñen problemas;  

- hai un seguimento e avaliación do realizado;  

- desenvólvese ó longo dun continuo temporal, non dunha forma puntual;  

- favorece a integración no currículo da orientación;  

- implica a tódolos axentes educativos: pais e nais, profesorado, etc.; 

- os alumnos teñen un papel activo no seu proceso orientador. 

 

Combinaremos o modelo de programas coa consulta colaborativa e o modelo clínico  

cando sexa preciso. 

 

Consecuentemente a nosa actuación rexerase por unha serie de principios, recollidos de 

distintos autores: Lázaro e Asensi, Rodríguez-Espinar e Bisquerra, que sintetizando 

consistirían nos seguintes principios:   

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

ocasións sexa reactiva, Caplan establece tres tipos de prevención: primaria, secundaria 

e terciaria, a prevención primaria é a verdadeira prevención, a máis vinculada á 

educación. 

- Planificación: a orientación non pode ser unha actividade  improvisada, precisa ser 

unha actividade planificada.  

- Curricularidade: apunta á necesidade de que a orientación se atope integrada no 

currículo, nas distintas áreas, módulos, etc. e  nos niveis de concreción curricular; e 

non sexa unha actividade paralela a actividade educativa.  



- Cooperación: a orientación necesita de cooperación e colaboración entre os 

implicados, non é unha tarefa exclusiva do orientador; as familias, o profesorado, os 

alumnos, etc. teñen un papel activo. 

- Intervención social: A intervención non só comprenderá ó alumnado, senon que terá 

como destinatarios tamén a: pais e nais, profesorado e medio. Non esquezamos que 

somos axentes sociais, con forte peso de cara a transformar o entorno. 

- Sistematicidade: O sistema educativo está formado por un conxunto de elementos que 

interactúan entre sí  (profesorado, currículo, alumnado, etc.) o cambio nalgún dos seus 

elementos producirá cambios nos demáis. É dicir, as nosas actuacións non se centrarán 

tan só no alumnado, senon que comprenderán tamén ós demáis axentes implicados. 

- Desenvolvemento persoal: Trátase de acadar o desenvolvemento integral das persoas, 

a tódolos niveis: afectivo, cognitivo, académico, etc. este é o noso fin principal.  

 

O D.O. conta con distintas funcións, entre elas atópase a realización da programación do 

D.O. que forma parte da P.X.A. e supón a concreción do P.A.T. e P.O.A.P. para un curso 

académico. Garantiza o dereito de tódolos alumnos á orientación. A súa elaboración corre 

a cargo de tódolos membros do D.O., aínda que  a redacción é competencia do xefe do 

D.O.  

 

 

 

1.2. XUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

Entre os referentes legais máis salientables, destacamos os seguintes: 

 

A nivel estatal  atopámonos con: 

 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (L.O.E.). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad  

 educativa. 

 

A nivel autonómico temos que facer referencia ós seguintes referentes legais:  

 
ESTRUTURA DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
Decreto  de  Orientación.  Decreto  120/1998,  de  23  de  abril,  polo  que se  regula  a 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autonóma de Galiza (DOG27 de 

abril de 1998.  Ligazón 
 

Orde  de  Orientación.  Orde  do  24  de  xullo  de  1998,  pola  que  se  establece  a 

organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galiza regulada polo Decreto 120/1998. (DOG 31 de xullo de 1998). 

Ligazón 
 

Departamentos de Orientación en Centros de Educación Especial. Resolución do 22 

de decembro de 2004 pola que se ditan instrucións para os departamentos de orientación 

en CEE. (DOG 04/01/2005).  Ligazón 
 

Circulares de Orientación. 

 
 
 

http://www.cig-ensino.com/files/descargas/00442.pdf
http://www.cig-ensino.com/files/descargas/00443.pdf
http://www.cig-ensino.com/descargas/20050104_resolucion_instrucions_dpto_orientacion_CEE.pdf


 

Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, FP e innovación educativa 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 Galiza. 

Ligazón 
 

 

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 Galiza.  Ligazón 

 

ATENCIÓN A ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. 

 
Decreto 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 Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE. (DOG 

21/12/2011)  Ligazón 
 

NORMATIVA DERROGADA. O novo decreto de atención á diversidade derroga o 

anterior Decreto 329/1996 e aquela outra normativa de igual ou inferior rango que se 

opoña a el. 

 
Escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais. Orde do 27 de 

decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización 

en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con 

necesidades educativas especiais.(DOG 30 de xaneiro de 2002).Ligazón 

 

 

Avaliación  do  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais.  Orde  do  31  de 

outubro  de  1996  pola  que  se  regula  a  avaliación  psicopedagóxica  dos  alumnos  e 

alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e 

se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de 

escolarización. (DOG 19/12/1996).  Ligazón 
 

Real Decreto de condicións do sistema educativo para o alumnado sobredotado 

intelectualmente. Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para 

flexibilizar  a  duración  dos  diversos  niveis  e  etapas  do  sistema  educativo  para  os 

alumnos sobredotados intelectualmente.  Ligazón 

 

Flexibilización da escolarización do alumnado sobredotado intelectualmente. Orde 

do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para 

flexibilizar a duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con 

necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación 

intelectual. (DOG 28/11/1996).  Ligazón 

http://www.cig-ensino.com/descargas/Circular_10_2010_Orientacion.pdf
http://www.cig-ensino.com/files/descargas/01205.pdf
http://www.cig-ensino.com/descargas/20111221_Decreto_atencion_diversidade.pdf
http://www.cig-ensino.com/descargas/19961219_avaliacion_psicopedagoxica_alumnado_NEE.pdf
http://www.cig-ensino.com/descargas/RD_943_2003_alumnado_superdotado.pdf
http://www.cig-ensino.com/descargas/19961128_flexibilizacion_escolarizacion_alumnado_NEE.pdf
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA A ACTIVIDADE DOCENTE 

 
Adaptacións curriculares. Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 

adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG 07/11/1995)    Ligazón 
 

Diversificación  curricular. Orde  do  30  de  xullo  de  2007  pola  que  se  regulan  os 

programas  de diversificación  curricular na  educación  secundaria obrigatoria.  (DOG 

21/08/2007).  Ligazón 
 

Alumnado procedente do estranxeiro. Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se 

establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (DOG 

26/02/2004).  Ligazón 

 

 

 

 

1.3. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 

Antes de sinalar uns obxectivos para o plan de orientación, temos que analizar o noso 

contexto educativo, para así poder dar unha resposta o máis  axustada posible á realidade. 

Esta avaliación de necesidades constitúese na primeira fase da intervención orientadora no 

modelo de programas. Unha realidade da cal debemos de coñecer as necesidades sentidas e 

polo tanto explícitas do centro e como non, teremos de desentramar aquelas que están 

implícitas, que non son sentidas polo tanto, pero que denotan unha necesidade de 

intervención.  

 

Para que o noso plan de intervención do D.O. sexa efectivo, é preciso coñecer os aspectos 

seguintes: 

-Contexto sociocultural e económico: recursos educativos, asistenciais, e sociais da 

zona. 

 -Contexto físico-xeográfico: rural, urbano (no centro, na periferia, etc.). 

 -Centro: tipo de profesorado, alumnado, oferta educativa. 

 -D.O.: membros, funcións, ubicación espacial, equipamento do D.O.. 

 

 

1.3.1.CONTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO E FÍSICO-XEOGRÁFICO 
 

1.3.1.1. Xeografía  

O IES de Ponteceso atópase no occidente de Galicia, na comarca coruñesa de Bergantiños, 

concretamente no lugar da Trabe do concello de Ponteceso. Ten a súa área de influencia 

social sobre catro concellos: o mesmo Ponteceso, Cabana, Laxe e Malpica, aínda que este 

último pertence á zona educativa de Carballo. 

A bisbarra de Bergantiños atópase no ángulo noroeste da provincia de A Coruña, presentando 

a forma dun pentágono, cortado á metade polo río Anllóns que delimita ó norte cos concellos 

de Malpica e Ponteceso, e ó sur cós de Cabana e Laxe. En canto a extensión, o concello máis 

pequeno é Laxe (33 km2), en tanto que o máis grande e Cabana (98km2), sendo intermedios 

Ponteceso (90 km2) e Malpica (62 km2). 

 

http://www.cig-ensino.com/descargas/19951107_orde_adaptacions_curriculares.pdf
http://www.cig-ensino.com/files/descargas/01425.pdf
http://www.cig-ensino.com/descargas/20040226_medidas_atencion_alumnado_estranxeiro.pdf
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En canto ao relevo,trátase dun escalón que cae a pico sobro o mar, constituíndo a chamada 

“Costa da Morte”, en tanto que no interior a veiga é relativamente cha, encaixado polos 

montes de Coristanco e Soneira; dándose, pois, unha dualidade entre costa e agro que 

condiciona os dous modos de vida básicos neste zona: a pesca e a labranza. 

O clima é oceánico de transición entre a montaña e o mar, con 1.130 mm3 de choiva anual 

repartidos ó longo de todo o ano, sendo os meses máis húmidos (polo xeral) de novembro a 

xaneiro, pero con problemas de aridez de maio a setembro. 

Da vexetación e a fauna destaca que existe unha gran riqueza botánica que incentivou a 

creación de áreas naturais protexidas: dunas, marisma intermareal, lagoas litorais, piñeirais 

marítimos, rochedos de granito tipo traba. Respecto á fauna, é interesante a presenza de aves 

migratorias na desembocadura do río Anllóns, que podería potenciar futuros observatorios 

ornitolóxicos. 

 

 

1.3.1.2. Poboación 

Ponteceso é un municipio regresivo que perdeu ininterrumpidamente poboación dende 1950, 

ano no que acadou o seu máximo pico poboacional. Este balance demográfico negativo 

débese a un constante goteo migratorio, pois tanto na posguerra como nos últimos anos o 

crecemento natural foi positivo (0,6% a finais dos anos 70), dado que, a pesar do 

envellecemento da poboación, a natalidade é máis alta. 

Malpica é un concello que permanece máis constante na súa poboación. O contrario que 

Ponteceso, a poboación está repartida entre o rural e o núcleo urbano e portuario. 

Cabana pode ser o concello no que máis afectou a emigración nos últimos anos, por ser un 

concello eminentemente rural. 

Laxe pódese analizar de forma semellante a Malpica, posto que o mesmo que nesta última a 

poboación permanece constante dende 1975, destacando a importante diminución que se 

produciu dende 1950 ata 1975, que foi dun 11,37%. 

Globalmente podemos dicir que o peso que tivo a emigración nas últimas décadas foi moi 

grande, sobre todo en Ponteceso e Cabana, onde hai unha maior poboación rural. É 

significativa a falta de tecido industrial e do sector terciario nos últimos anos, o que propiciou 

a marcha de persoas para os núcleos industriais, tanto galegos como europeos, sobre todo a 

Gran Bretaña e Europa Central que condicionou e condiciona á poboación destes concellos, 

influíndo tanto na expansión do sector servizos e construción como no auxe da poboación en 

idade escolar, anómalo fenómeno nunha Galicia en regresión demográfica, aínda que xa está 

en decadencia agora. Unha tendencia da última década é a emigración a Canarias en idénticos 

sectores de servizos e da construción. 

 

 

1.3.1.3. Economía 

O sector primario da economía (agricultura, gandería e pesca) segue a levar o peso, sobre todo 

en canto a ocupación laboral que é maior ca media de Galicia. 

No sector secundario destacan as actividades da construción, a madeira, a produción de 

alimentos e a industria da confección. 

O comercio minorista e o transporte son as principais ocupacións do sector terciario, con 

diferenza do resto, en canto á ocupación de traballadores é menor que na media de Galicia. 

A xestión da denominación de orixe para a faba pontecesana-cabanesa tenta dinamizar a 

economía baixo-bergantiñana. O turismo rural é outro sector últimamente relanzado coa 

promoción de casas de turismo rural e a recuperación tanto da arquitectura popular como de  
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monumentos historico-artísticos, ademais da sinalización de rutas de sendeirismo relacionadas 

co camiño costeiro de peregrinación a Fisterra. 

Por último, compre deixar constancia dun movemento de traballadores cara as zonas máis 

desenvolvidas, en canto a tecido empresarial e industrial, de Carballo, Arteixo e A Coruña. 

 

Coma xa se sinalou anteriormente, o desenvolvemento socioeconómico do concello de 

Ponteceso ven marcado pola emigración a cidades próximas e a Suiza, sendo consonante có 

feito do éxodo rural que é un fenómeno común que padece o noso país. 

O sector gandeiro e hortícola ocupa o 33% dos activos, sendo destacable a produción de 

fabas. 

A pesca, en menor medida, e o marisqueo nas zonas de costa, a construción e a riqueza 

forestal, xunto coa súa potencialidade turística, son os seus principais recursos. 

En Corme (segundo núcleo de poboación en importancia) a pesca, hoxe en decadencia, e a 

recollida de percebe principalmente, son fontes dos seus principais recursos xunto co seu 

crecente turismo estival. 

O municipio atópase escasamente industrializado (12%) mentres que a construción e acada o 

16%. Unha grande parte dos traballadores o fan fóra do concello. Na actualidade, a posta en 

marcha do parque industrial da Mezquita na parroquia de Tella, marcará unha referencia sobre 

as súas posibilidades de desenvolvemento económico. 

As principais actividades laborais son: a extracción de áridos, os talleres de confección, a 

carpintería metálica, a maquinaria agrícola e os serradoiros dispersos polo municipio. 

A capital municipal Ponteceso aglutina boa parte dos servizos públicos, ós que hai que 

engadir o pequeno comercio. 

 

 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

 

O I.E.S. de Ponteceso conta cunha plantilla de 50 profesores, dos cales a maior parte ten 

destino definitivo no centro, ca característica de que este ano incorpóranse un número 

importante de profesores nuevos.  Existe  gran tradición na a orientación e titoría, que é 

impulsada polo equipo directivo coa súa capacidade de xestión e organización. 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica  conta cos membros novos do curso anterior no que 

a xefes de departamento se refire. Incorpóranse a nova directiva.  

 

 

Dispoñemos  de dous edificios. Existe un edificio central que acolle a zona administrativa, 

aulas, sala de profesores, despachos de dirección, despacho de orientación, sala de titorías, 

aula de debuxo, biblioteca, dúas aulas de informática, laboratorio de química, departamento 

de automoción, cafetería e anexos a talleres de automoción. O edificio de arriba  dispón de 

aulas, os departamentos didácticos (excepto automoción), tres aulas de informática, sala de 

profesores, salón de actos, aula de debuxo, aulas de música, laboratorio de tecnoloxía e un 

laboratorio de ciencias. Cada edificio contan con súa conserxería. 
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Actualmente este I.E.S. imparte a seguinte oferta educativa; 

E.S.O 

BAC  

CFM:        Electromecánica de vehículos: cursos 1º e 2º  

 Xestión administrativa: cursos 1º e 2º 

FPB:  Mantemento de vehículos: cursos 1º e 2º  

FPB   Servizos Administrativos: 1º curso 

ESA 

 

 

 

O D.O. para o curso 2017/2018 componse dos seguintes membros:  

 

 Xefa do Departamento: María Dolores Singer Lago.  

 Profesora de Pedagoxía Terapéutica: Rosa María García Suárez. 

 Profesora de Pedagoxía Terapéutica: Mª Luisa Álvarez Teixeira. (profesora nombrada 

como sustituta de la titular Rosa María García Suárez) 

 Profesora de Ámbito Científico en FPB Administrativo e titora do grupo:  

Susana Díaz Blanco. 

 Profesora de Ámbito Lingüístico en FPB Administrativo e FPB Automoción e titora 

de FPB Automoción I: Eva Tizón Zas. 

 Profesora de F.O.L.: Ana Mª Trinidad Pico.  

 Orientadora do CEIP “Eduardo Pondal” (adscrito) 

 Orientadora do  CEIP “As Forcadas” e CRA “Nosa Señora do Faro” (adscritos) 

 

A hora de reunión do departamento: luns 11.20 – 11.50 

 

O D.O. atópase na planta baixa, no edificio 1, o que posibilita a concurrencia de todos. No 

departamento  contamos con  equipamiento que facilita a acción orientadora. 

 

As necesidades do centro poderían sintetizarse nas seguintes, a partir da detección de 

necesidades realizada xa que como se nos sinala na Circular, temos que partir das necesidades 

do propio contexto, para a elaboración do plan: 

 

 

-ALUMNADO 

 

-Avaliacións psicopedagóxicas do alumnado con necesidades educativas especiais. 

-Aprendizaxe das técnicas de traballo intelectual.  

-Mellorar as aprendizaxes instrumentais básicas. 

-Resposta ó alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

-Mellorar o clima do centro e da aula. 

-Acción titorial. 

-Orientación académica e profesional. 
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-PROFESORADO 
-Dinamización da función titorial. 

-Colaboración do profesorado dentro do centro educativo, cos pais e nais, co entorno 

socio-cultural, etc. 

-Asesoramento nas medidas de atención á diversidade (reforzo educativo, adaptación 

curricular individualizada, etc.). 

-Asesoramento na implementación e integración curricular dos distintos programas. 

-Formación en aspectos curriculares (metodoloxía, avaliación, etc.). 

-Información sobre as avaliacións iniciais. 

 

-FAMILIAS 

-Información sobre o apoio ó proceso de E-A. 

-Formación en orientación académica-profesional. 

-Formación para a participación no centro educativo. 

-Establecemento de canles de comunicación con outros pais e nais, e co profesorado. 

-Asesoramento sobre o desenvolvemento psico-social dos seus fillos. 

 

-CENTRO 

-Desenrolar P.A.T. e P.O.A.P.  

-Dar a coñecer a acción educativa do centro ó entorno. 

-Coordinación con distintas institucións da zona. 

 

-ADSCRITOS: CEIP “Eduardo Pondal”, CEIP “As Forcadas” e CRA “Nosa Señora do 

Faro”  

-Intercambio de información sobre alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo.  

-Formación dun fondo de recursos comúns entre ambos centros. 

-Transición escola-escola do alumnado de 6º de Ed. Primaria. 

 

 

-CONCELLO DE PONTECESO: Responsables das acción sociais-educadoras 

 

Por outra parte, este plan de orientación ten un carácter emerxente, trátase pois dunha guía 

para a práctica pero non podemos perder de vista o feito de que durante o curso poden 

detectarse necesidades que non teñen unha resposta educativa con este plan e polo tanto 

teremos que darlles unha resposta adecuada. Non esquezamos que se realiza en setembro e 

que a mediados de curso as necesidades poden ser outras. 

 

 

 

 

2.OBXECTIVOS 

 

 

 

Os obxectivos propostos nacen das necesidades do centro que coñecemos con anterioridade a 

través da detección de necesidades. E tamén das accións prioritarias para este curso, que nos 

servirán para priorizar as necesidades, por parte deste Departamento de Orientación. 
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2.1. OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Favorecer o desenvolvemento psicosocial e unha resposta educativa axustada as 

necesidades dos alumnos do centro educativo. 

 Implicar ás familias nas actividades do centro, creando canles de comunicación e 

intercambio. 

 Fomentar a cooperación coas distintas institucións do entorno, utilizándoo a súa vez como 

recurso educativo. 

 Desenvolver accións  para o profesorado, que faciliten a coordinación docente. 

 Potenciar a apertura do centro á comunidade, en sentido extenso (zona). 

 

2.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Obxectivos relacionados có departamento de orientación 

 Elaborar dentro da páxina Web do I.E.S. un apartado con  información do D.O. e 

selección de recursos para reforzo de contidos. 

 Fomentar un correo electrónico de consulta diaria para que o alumnado do centro mais 

súas familias poidan realizar consultas ao departamento. 

 Facer pública a información básica sobre a programación do departamento. 

 Mellorar as relacións cos centros adscritos. 

 Adquirir material psicopedagóxico para o D.O. 

 Elaborar o plan de orientación. 

 Elaborar a memoria do departamento. 

 Desenvolver formas de participación e colaboración cós outros D.O. dos centros 

educativos da zona. 

 Promover unha formación continua no uso de materiais e ferramentas informáticas nos 

apoios ao alumnado con NEAE. 

 

Obxectivos relacionados có centro 

 Desenrolar P.A.T. e P.O.AP. á C.C.P. e facer as modificacións que se consideren 

oportunas, cara á contextualización do presente curso escolar 

 Asesorar  nos proxectos educativos que se leven a cabo. 

 

Obxectivos relacionados có alumnado 

 Realizar o seguimento da inserción socio-laboral dos alumnos que acabaron C.F. 

 Realizar a avaliación psicopedagóxica así como o posterior informe de avaliación 

psicopedagóxica, dos alumnos con necesidades educativas especiais, e participar no 

desenvolvemento das posibles medidas que requiran. 

 Realizar avaliacións psicopedagóxicas de todos os alumnos de 1º da ESO no relativo a 

aptitudes xerais da aprendizaxe. 

 Intervenir na detección precoz de necesidades educativas. 

 Ofrecer o apoio necesario ao alumnado que presente necesidades específicas de apoio 

educativo por parte das especialistas en pedagoxía terapéutica. 

 Propiciar un desenvolvemento vocacional óptimo dos nosos alumnos. 

 

Obxectivos relacionados có profesorado 

 Dinamizar a función titorial, facilitando os recursos e materiais necesarios.  

 Plan de Coordinación cos titores.  
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Pénsase como necesario elaborar unha estratexia que permita ter unha maior coordinación 

entre a profesora do departamento que imparte apoio e os profesores da aula da materia na 

que se imparte o reforzo.  

Asesorar ó profesorado no deseño e implementación das medidas de atención á 

diversidade. 

 
 No relativo as Adaptacións Curriculares: 

 

 Revisar as aprobadas  cara a súa adaptación a lexislación vixente (LOMCE). 

 Realizar avaliación diagnóstica na que se recollan datos relevantes sobre a 

situación socio familiar do alumno/a e sobre o seu proceso de aprendizaxe. 

 Asesorar aos departamentos didácticos implicados no desenvolvemento das 

mesmas.  

 Facilitar os membros dos departamentos que o precisen  currículos de referencia. 

 Facilitar, igualamente,  modelos de adaptacións curriculares aos profesores y/o 

departamentos que deban realizarlas. 

 Facilitar, si se publicasen, os novos criterios, de cara a elaboración das ACIS. 

 Referenciar as ACIS a obxectivos y non a etapas o cursos, cara a mellorar a 

evaluacións dos alumnos. 

 Adelantar os plazos en que se presentan ante Inspección Educativa. 

 

 Propiciar accións de traballo, coñecemento e colaboración cos pais e nais do alumnado. 

 

 

Obxectivos relacionados cós pais e nais 

 

 Impulsar o desenvolvemento da A.N.P.A. colaborando con ela cando sexa preciso. 

 Potenciar as relacións entre os pais e nais e: o profesorado-titor, o profesorado das 

distintas áreas e o profesorado de apoio (no caso de familias con fillos con necesidades 

educativas especiais). 

 Asesorar ós pais e nais dunha forma xeralizada (a través dun programa) e individualizada. 

 Dar a coñecer os distintos recursos do medio: axudas, bolsas, asociacións, bibliotecas, 

polideportivos, etc.; que lle poden servir de gran axuda  sobretodo as familias en situación 

de risco social. 

 

Obxectivos relacionados có entorno 
 Potenciar unha comunicación máis fluida co terceiro nivel da orientación: o  E.O.E. 

 Favorecer a apertura do centro ó entorno: mediante a difusión de experiencias, os 

intercambios de información con outros centros, a oferta de actividades do centro ó 

medio, etc.  

 Crear lazos de cooperación coas institucións do entorno: Concello, Servizo Galego de 

Colocación, Oficina de Emprego, IGAPE, Asociación de Empresarios de Ponteceso, 

INSALUD, INSERSO, etc.  
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3. LIÑAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

 

 

 

Os obxectivos sinalados agrúpanse en tres liñas fundamentais de traballo: 

 

 A acción titorial: 

Compre sinalar que a acción titorial non sería un ámbito en si mesma senón máis ben o nivel 

de orientación mediante o cal se canalizan a maioría das accións orientadoras no noso centro 

educativo, aínda cando existan actividades específicas fora da actividade da aula ordinaria. 

A intervención no ámbito titorial forma parte da función docente e, en certa medida, 

identifícase con ela. Dende unha perspectiva educativa, a titoría debe incorporar aqueles 

elementos que van máis alá do puramente académico e que poden axudar ó desenvolvemento 

de proxectos de vida máis autónomos e responsables. Aínda que todo profesor/a na súa propia 

tarefa docente implicitamente desenvolve a función titorial, esta queda representada na figura 

do titor/a, sendo o Departamento de Orientación un medio de asesoramento para apoiar as 

accións referentes a esta competencia. 

O Plan de Acción Titorial (P.A.T.) é fundamental nunha etapa educativa como a ESO, posto 

que neste período dáse unha maior diversidade do alumnado, o cal plantexa unha 

problemática de adaptación e de integración persoal e escolar. Por iso teñen os alumnos unha 

hora presencial de titoria. 

 

Realizaranse atencións titoriais  específicas para os grupos de Formación Profesional Básica 

con especial atención ao grupo de Administrativo con 4 alumnas de necesidades educativas 

especiais. 

 

No bacharelato a acción titorial non é menos importante pero ten un carácter diferente polas 

necesidades especiais dos alumnos e polas características da etapa na que se atopan. Se ben 

abordará os mesmos aspectos que na etapa anterior da E.S.O. aínda que incidindo máis na 

acción titorial individualizada. As actividades a realizar fundamentaranse na orientación 

académica profesional e na toma de decisións. 

Nos Ciclos de Formación Profesional incidiranse fundamentalmente na orientación académica 

e laboral, con especial atención ao proceso de transición entre o centro de ensino e o de 

traballo. 

 

Nos Programas de Formación Profesional Básica de automoción, adoptaranse tamén unhas 

atencións específicas e personalizadas características  debido ás diferentes necesidades que 

presentan os alumnos desta modalidade de ensino. 

 

 A orientación académico-profesional: 

A orientación vocacional ten por obxecto axudar ó alumno a valorar e actualizar as súas 

preferencias académicas e profesionais para que poidan formular libre e responsablemente a 

súa decisión persoal, que deberá concretar nun plan ou proxecto concreto de futuro. O proceso 

de toma de decisións, tendente á auto-orientación, será realizado polo propio alumnado, nunca 

por outros membros da comunidade educativa (pais/nais, profesores/as, titor/a, orientador) 

que si teñen, en cambio, a responsabilidade de ofrecerlle a orientación e información que 

precisen para levalo a cabo. 
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A orientación profesional será tratada en toda a E.S.O. de xeito progresivo, así nos cursos 1º e 

2º incidirase no autocoñecemento e na aprendizaxe dos procesos de toma de decisións; e en 3º 

e 4º curso no coñecemento das alternativas que se lle presentan ao rematar a escolaridade 

obrigatoria. 

Farase un estudio personalizado de todos os alumnos de 4º de ESO e dos alumnos novos de 1º 

de bacharelato no relativo aos intereses e preferencias profesionais cara a poder facer 

eleccións académico-profesionais axeitadas.  

  

 O apoio ó proceso de ensino e aprendizaxe: 

Como a escolaridade obrigatoria é ata os dezaseis anos, isto supón adoptar unha organización 

que asegure e posibilite unha formación básica que responda ás características de tódolos 

alumnos/as. O Departamento de Orientación colaborará no axuste da axuda pedagóxica ás 

diferentes necesidades do alumnado, ben sexa a través da intervención directa ou ben 

facilitando recursos e estratexias que incidan nos ámbitos que, interrelacionados cos procesos 

de ensino e aprendizaxe, manifestan a diversidade, tales como son a capacidade para 

aprender, os estilos de aprendizaxe e os intereses dos/as alumnos/as. 

 

No Bacharelato a orientación académica tratará de incidir na toma de decisións de opcións 

académicas ao rematar a etapa así como na orientación sobre a organización da proba de 

acceso á universidade. Así mesmo, teremos en conta que haberá alumnos que desexen 

incorporarse ao mundo laboral ó rematar esta etapa, polo que tamén terase en conta a 

necesidade de orientalos cara á consecución de emprego así como dos recursos existentes fóra 

do centro que se dedican á orientación laboral. Neste sentido colaboramos coa orientadora 

laboral do concello que sempre ven a realizar charlas informativas moi interesantes. 

 

Nos Ciclos Formativos a orientación académica incidirá na información cara estudios 

posteriores (outros ciclos, formación non regrada, universidade...), así como na aprendizaxe 

de recursos de autoorientación laboral, complementando os contidos recibidos na área de 

Formación e Orientación Laboral. 

 

Na Educación Secundaria de Adultos as actividades centraranse nos contidos tamén tratados 

nas outras etapas educativas, poñendo especial atención as necesidades concretas de cada un 

dos alumnos/as que a están a cursar. 

 

 

A continuación establécense as principais actuacións a desenvolver: 

 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS DO ÁMBITO DA ACCIÓN TITORIAL 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Presentación á C.C.P. dos programas a desenvolver no  

presete curso. 

D.O. e C.C.P. O longo do curso 

Presentación ós tutores de  criterios básicos para a 
elección de delegados. 

Equipo directivo, D.O. Setembro  
 

Participación na acollida de alumnos e pais ó comezo do 

curso. 

Equipo directivo, D.O. 1º quincena outubro 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Entrega de material  na xornada de acollida. Equipo Directivo, D.O. 1ª quincena outubro 

Participación nas actividades iniciais de acollida a 

alumnos e pais. 

Equipo Directivo, D.O.,  
Titores 

Outubro 

Establecemento de accións tendentes á integración do 

alumnado ao nivel de centro. 

D.O.,Equipo directivo, 
C.C.P. 

 
 

O longo do curso 

Establecemento de accións tendentes á integración do 
alumnado a nivel do grupo-clase. 

Equipos docentes, D.O. e 
X. estudos 

1º trimestre 

Deseño e aplicación de medidas tendentes a lograr a 

implicación do alumnado na vida do centro (actividades 
extraescolares, órganos de goberno, elección de 

Delegados…). 

Xefe de Estudos, D.O., 
C.C.P., Titores 

1º trimestre 

Deseño e establecemento de accións tendentes á 

integración do profesorado. 

Equipo Directivo, D.O. e 
en xeral todo o profesorado 

1º trimestre 

Seguimento nos procesos de acollida e integración 

alumnado a través de reunións con titores e equipos 

docentes. 

Xefe de Estudos, D.O., 
Titores, Eqs. docentes 

Todo o curso 

Deseño de accións encamiñadas á elaboración por parte de 
cada clase das súas normas de funcionamento e 

organización. 

Xefe de Estudos, D.O., 
Titores 

1º Trimestre 

Deseño do proceso de elección de Delegado/a 

(Elaboración de modelos de actas, funcións recollidas no 
NOF...). 

D.O., X. Estudos, 
Profesores titores 

Outubro 

Mantemento dun buzón de suxerencias dirixido ó 

alumnado. 

D.O., Equipo Directivo Todo o curso 

Organización e funcionamento periódico de reunións entre 

Xunta de Delegados, Equipo Directivo e D. O. 

(Convocatoria das reunións, establecemento orde do día, 

levantamento acta, seguimento dos asuntos abordados...). 

Equipo Directivo, D.O., 
Titores, Delegados 

Todo o curso 

Organización e posta en marcha de reunións periódicas de 

colaboración entre pais e profesorado do centro. 

Equipo directivo, D.O., 
Titores 

Todo o curso 

Deseño de accións dirixidas ó alumnado para coñecer e 

reelaborar, se fose necesario o Regulamento de Réxime 
Interno. 

Xefe de Estudos, D.O., 
Profesor Titor 

Todo o curso 

Accións de asesoramento colaborativo a titores e 

profesorado para o desenrolo dos distintos programas 
(dinámicas de grupos, materiais, información sobre 

distintos contidos...). 

D.O., E.O.E. Todo o curso 

Determinación das actividades que serán desenvolvidas na 

hora de titoría, a través das distintas materias, cales a nivel 
de centro/etapa, polo departamento de orientación, ou por 

axentes externos. 

D.O., Equipos docentes dos 
grupos, CCP 

1º trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico 

con actividades dos distintos programas do ámbito para 
entregarlle ó titor e que desenvolva na hora de titoría 

presencial. 

D.O. A comezo de cada 
trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico 
con actividades dos distintos programas do ámbito para 

entregarlle ó profesorado de cada curso para desenvolver a 

través das distintas materias, ámbitos e módulos. 

D.O. A comezo de cada 
trimestre 

Presentación a cada equipo docente das actividades dos 
distintos programas do ámbito a desenvolver nese grupo 

D.O., Equipos docentes Outubro 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

clase ó longo do curso. 
Preparación, organización e entrega de material específico 

con actividades dos distintos programas do ámbito para 

desenvolver a nivel de centro ou etapa. 

D.O., C.C.P. Todo o curso 

Deseño para entregarlle á cada titor/a dunha Folla de 
Seguimento Titorial que lles facilite o seguimento 

personalizado de cada alumno da súa titoría, que lle 

permita recoller as información dadas por outros 
profesores cando lles solicite información de cada alumno 

para que así dispoña de información sistematizada e poida 

comunicala tanto ós pais como ós propios alumnos, xefe 

de estudios... 

D.O., titores 1º trimestre 

Desenrolo de determinadas actividades dos programas na 

aula que polo seu grao de especificidade ou pola súa 

organización precisen ser desenvolvidas polo D.O.. 

D.O., titores Todo o curso 

Proposta  dun Consello de Titores. D.O., Xefatura de Estudos Cada mes 

Proposta ó Equipo Directivo e Claustro para unha 

elaboración de horarios que favoreza e permita a 

participación e desenrolo da titoría presencial para o 
alumnado de Bacharelato e Ciclos formativos as tardes do 

luns ou xoves unha vez rematen as clases. 

D.O., Claustro Outubro 

Proposta de establecemento dunha reunión 

semanal/quincenal coa xefatura de estudios para 
coordinación e seguimento da titoría 

Xefatura de Estudos, D.O. Todo o curso 

Deseño dunha grella  avaliativa dirixida ó titor, e 

profesorado de cada grupo clase no que se recolla o grao 

de desenvolvemento, adecuación, asesoramento prestado 
polo DO... dos distintos programas do ámbito. 

D.O. Cada trimestre 

Elaboración e entrega ó profesorado de cada equipo 

docente dun informe que recolla as valoracións feitas 
polos docentes sobre o desenrolo dos programas do 

ámbito para posta en común nas sesións de avaliación. 

D.O. Sesións de avaliación e 
días previos 

Implementación de actuacións comúns por parte dos 

titores dos distintos grupos. 

D.O., Xefe Estudos, Titores Todo o curso 

Posta en marcha dunha carta de presentación dos titores ós 

pais para que estes a envíen a todos os pais informándoos 

das liñas xerais de actuación, horario de atención a pais 

tanto do titor/a como do D.O.. 

D.O. Setembro 

Elaboración dun informe trimestral á C.C.P. para informar 

sobre o desenrolo dos distintos programas. 

D.O. Cada trimestre 

Deseño e posta en marcha de accións tendentes á 

participación do alumnado no proceso de avaliación. 

C.C.P., D.O. Todo o curso 
 
 

 

Adquisición de material bibliográfico para manter 

actualizados os distintos programas do ámbito e poder 

deseñar e entregar ó profesorado actividades que motiven 

e respondan mellor ós intereses do alumnado. 

D.O. Todo o curso 

Elaboración de conclusión recollidas no curso pasado 

relativas á observación la convivencia escolar  
 

 

 

D.O. 
 
 

Todo o curso 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Proseguir ca programación  de observación la convivencia 

escolar. 

D.O. 
Equipo directivo 
 
 

Todo o curso 
 

Organización dun Taller de Educación para a saúde.  D.O., Xefatura de Estudos, 
C.C.P.,  

2º Trimestre 

Organización conxuntamente cos titores dun concurso  co 
gallo da celebración do día mundial contra a violencia de 

xénero. 

D.O., Titores, C.C.P. Novembro 

Seguimento  do documento que recolle as normas básicas 
de funcionamento do centro para entregarlle ós pais. 

C.C.P.,D.O. 1º trimestre 

Accións de asesoramento e intervención personalizado en 

caso de dificultades na integración de algún alumno. 

Xefe D.O., Titor Todo o curso 

Accións de asesoramento personalizado a pais en caso de 
problemas de integración dos seus fillos. 

Xefe D.O., Titor Todo o curso 

Accións cos Servicios Sociais do Concello para 

integración do alumnado con maiores dificultades. 

Xefe D.O., Xefe de 
Estudos, Titor 

Todo o curso 

Deseño de actividades de acollida ó alumnado estranxeiro 
que se incluirán no Plan de Acollida. 

D.O.,C.C.P. 1º trimestre 

Actuacións de integración alumnado inmigrante 

conxuntamente co profesor titor. 

Todo o equipo docente Todo o curso 

Actuacións de integración cos pais do alumnado 
inmigrante conxuntamente co profesor titor. 

Todo o equipo docente Todo o curso 

Actuacións encamiñadas a establecer e dotar de funcións a 

figura de mediadores de conflictos por parte de alumnos. 

C.C.P., D.O., Titores Todo o curso 

Accións da Comisión de Convivencia tendentes á 
integración do alumnado 

Comisión Convivencia Todo o curso 

Deseño de actividades complementarias e extraescolares 

conxuntamente coa Vicedirección que faciliten a 

convivencia e coñecemento entre alumnos, profesores e 
que sirvan para aprender a disfrutar do ocio e do tempo 

libre dun xeito saudable (proposta de actividades, 

elaboración de cuestionarios para que o alumnado poida 
escoller e suxerir, participación en algunhas actividades...) 

Vicedirección, C.C.P. e 

D.O. 

Todo o curso 

 

 

1. ACCIÓNS PRIORITARIAS DO ÁMBITO DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 

PROFESIONAL 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Deseño e presentación para aportacións e suxerencias dos 

programas de orientación académica e profesional e de 

transición á vida activa aos membros do departamento de 
orientación. 

D.O. Febreiro 

Reformulación en base ás suxerencias dos membros do 

D.O.. 

Xefe D.O. Marzo 

Presentación á C.C.P. de dito programa. 
 

Xefe D.O. Abril 

Aportarlle aos titores procedementos de actuación 

(asesoramento colaborativo) para asesorar a alumnos e pais 

Xefe D.O. Outubro, novembro 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

(en reunións e entrevistas tanto individuais como 
colectivas). 
Coñecemento intereses e preferencias vocacionais dos 

novos alumnos do centro a través dos titores para elaborar 

documentación vocacional personalizada. 

Equipos docentes, 

grupos, D.O. 

Outubro, novembro, 

decembro 

Profundizacion e concreción nas opcións vocacionais do 

alumnado dos últimos cursos. 

Titores e D.O. Febreiro 

Determinación das actividades que serán desenvolvidas na 

hora de titoría, a través das distintas materias, cales a nivel 
de centro/etapa, polo departamento de orientación, ou por 

axentes externos. 

D.O. e equipos 
docentes dos grupos, 
C.C.P. 

1º trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico 
con actividades dos distintos programas  para entregarlle ó 

titor e que desenvolva na hora de titoría presencial. 

D.O. A comezo de cada 
trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico 

con actividades dos distintos programas  para entregarlle ó 
profesorado de cada curso para desenvolver a través das 

distintas materias, ámbitos e módulos. 

D.O. A comezo de cada 
trimestre 

Presentación a cada equipo docente das actividades dos 

distintos programas  a desenvolver nese grupo clase ó longo 
do curso. 

D.O., Equipos 
docentes 

Outubro 

Preparación, organización e entrega de material específico 

con actividades dos distintos programas do ámbito para 
desenvolver a nivel de centro ou etapa. 

D.O., C.C.P. Todo o curso 

Desenrolo de determinadas actividades dos programas na 

aula que polo seu grao de especificidade ou pola súa 

organización precisen ser desenvolvidas polo D.O. 

D.O., titores Todo o curso 

Elaboración e entrega ó profesorado de cada equipo docente 

e posta en común nas sesións de avaliación, dun informe 

que recolla as valoracións feitas polos docentes sobre o 

desenrolo dos programas do ámbito. 

D.O. Sesións de avaliación e 
días previos 

Solicitarlle á C.C.P. pautas para a mellora do desenrolo dos 

distintos programas que se están poñendo en marcha. 

C.C.P.,D.O. Cada trimestre 

Elaboración material informativo para entrega a todo o 

alumnado. 

D.O. Xaneiro, Febreiro 

Organización entrevistas alumnado con alta incertidume. Xefe D.O. Novembro e Febreiro (ult 
cursos) 

Asesoramento sobre itinerarios e modalidades en función 
dos intereses e preferencias. 

D.O. e Titores Maio 

Establecemento de reunións periódicas con profesores 

titores para seguimento das actividades de orientación 

vocacional. 

Xefe D.O., Xefe de 

estudos, Titores 

Todo o curso 

Elaboración dossier transición á vida activa para alumnado 

final ciclos formativos e 2º Bacharelato, Adultos. 

Xefe D.O., F.O.L. Abril 

Elaboración dossier acceso ao sistema universitario (probas 

e proceso de admisión e matriculación). 

D.O. Abril 

Realización e difusión documentación sobre obtención por 

libre do título de graduado en educación secundaria. 

Xefe D.O. Abril-maio 

Realización e difusión documentación sobre probas de 

acceso a ciclos de grao medio e superior. 

Xefe D.O. Abril, Maio 

Elaboración e difusión documentación sobre acceso e 

matrícula a ciclos formativos de grao medio. 

Xefe D.O. Maio, xuño 
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Elaboración documentación para entregar a titores sobre 
oferta educativa dos outros centros da comarca. 

Xefe D.O. Maio 

Realización e difusión documentación sobre prazos de 

solicitude de Becas. 

Xefe D.O. Todo curso 

Elaboración dossier con modelos de exames doutros anos de 
acceso a ciclos para entregar persoas interesadas (esta 

acción conleva un asesoramento con esta persoa cando ven 

a solicitar os modelos de exame). 

Xefe D.O. 2º trimestre 

Creación dossier con modelos de exames doutros anos de 
obtención de titulo por libre de Graduado en educación 

secundaria (esta acción conleva un asesoramento con esta 

persoa cando ven a solicitar os modelos de exame). 

Xefe D.O. 2º trimestre 

Introdución na páxina web do instituto de toda a 

información que elabora o departamento de orientación 

referido á aspectos vocacionais ( prazos,  matrículas, 

requisitos...). 

Xefe D.O., Xefe 
Estudos Adultos 

Todo o curso 

Posta en funcionamento dun servizo de asesoramento en 

rede a través da creación dunha conta de correo electrónico 

na que as persoas poden realizar as súas consultas. Aquelas 
que teñan un caracter mais xeral respondéraselles  á parte 

que personalizadamente tamén a través da paxina web 

creando así unha sección de“dúbidas mais frecuentes”. 

Xefe D.O. Todo o curso, especial 
incidencia no 3º trimestre 
 
 
 
 
 

 

Deseño e realización de xornadas vocacionais en rede 

(cañon, navegación por internet...), dirixidas ós alumnos de 

4º ESO, 2º de Bacharelato e Módulo 4 da Educación de 

Adultos. 

Xefe D.O. e titores 3º trimestre, (maio para 
Adultos) 

Elaboración documento base para a elaboración do Consello 

Orientador. 

D.O., Titores, CCP 2º trimestre 

Deseño e organización dunha xornada formativa do 

alumnado co Técnico local de emprego. 

D.O.,C.C.P. 2º trimestre 

Elaboración dun planing conxuntamente co profesor de 

F.O.L. para facer seguimento do desenrolo do programa de 

transición á vida activa nos ciclos. 

Xefe D.O. e profesor 
F.O.L. 

1º trimestre 

Guía de empresas da zona coa colaboración do alumnado a 
través dos titores. 

D.O., titores 2º trimestre 

Organización e desenrolo dunha visita a un centro de 

formación universitaria. 

D.O.,C.C.P. Outubro 

Organización visita complexo industrial para alumnos 

cursos finais ciclos formativos, ESO, e Adultos. 

D.O. e Xefes dep. 
ciclos. C.C.P. 

Outubro-febreiro 

Organización asistencia conxunta con outros I.E.S. 

Xornadas de orientación académica e profesional (CIUG). 

D.O.,C.C.P. Marzo, abril 

Elaboración e presentación accións educativas para dar a 

coñecer a oferta educativa do I.E.S. á comunidade educativa 

(pais, alumnos…) da Comarca. 

D.O., Equipo 
Directivo 

Maio 

Accións de presentación da oferta educativa no propio 
centro (pais, alumnos…). 

D.O., Equipo 
Directivo, 
Profesorado 

Xuño 

Accións de asesoramento aos potenciais novos alumnos 

(propios alumnos e pais) do centro. 

Xefe D.O. Xuño, Xullo, setembro 

Accións de asesoramento aos novos alumnos (propios 
alumnos e pais) do centro. 

Xefe D.O. 2º quincena xuño, xullo, 
setembro 

Accións de asesoramento transición á vida activa alumnos Xefe D.O. Todo el curso 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

recén titulados e antigos alumnos. 
Accións de asesoramento acceso a estudios superiores. Xefe D.O. Xuño, xullo e Setembro 

Aplicación programa Oripro para coñecemento intereses e 

preferencias vocacionais. 

Dep de orientación 3º Trimestre 

Organización e Entrega ós titores para posterior entrega ó 
alumnado de artigos da “Revista entre estudiantes” sobre as 

titulacións nas que estea interesado/a. 

D.O., Titores 1º e 3º trimestre 

Elaboración protocolo recollida datos inserción laboral para 

alumnado que remata ciclos. 

D.O. 1º trimestre 

Accións de autocoñecemento intereses e preferencias 

vocacionais alumnado centros adscritos. 

D.O., titores 2º Trimestre 

Accións pais adscritos para coñecemento da oferta 

educativa dos centros da comarca. 

D.O., X. Est adscrito, 
Titores 

3º trimestre 

Accións alumnado adscritos para coñecemento da oferta 

educativa dos centros da comarca. 

D.O., X. Est adscrito, 
Titores 

3º trimestre 
 
 

Deseño e implementación de accións tendentes ó 

coñecemento das etapas posteriores para o alumno que 
remata estudos. 

D.O., Titores 3º trimestre 

Accións tendentes a dar a coñecer ós pais de alumnos que 

rematan estudos (características, funcionamento…) das 
etapas posteriores. 

D.O., Titores 3º trimestre 

 

 

2. ACCIÓNS PRIORITARIAS DO ÁMBITO DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS 

TEMPORARALIZACI

ÓN 

Determinación das actividades que serán desenvolvidas na hora de 
titoría, a través das distintas materias, cales a nivel de centro/etapa, 

polo departamento de orientación, ou por axentes externos. 

D.O. e equipos 
docentes dos 
grupos, C.C.P. 

1º trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico con 
actividades dos distintos programas do ámbito para entregarlle ó 

titor e que desenvolva na hora de titoría presencial. 

D.O. A comezo de cada 
trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico con 

actividades dos distintos programas do ámbito para entregarlle ó 
profesorado de cada curso para desenvolver a través das distintas 

materias e ámbitos. 

D.O. A comezo de cada 
trimestre 

Presentación a cada equipo docente das actividades dos distintos 

programas do ámbito a desenvolver nese grupo clase ó longo do 
curso. 

D.O., Equipos 
docentes 

Outubro 

Deseño dun caderno do titor para que este poida levar a cabo un 

seguimento dos programas que está a desenvolver co seu grupo. 

D.O. 1º trimestre 

Preparación, organización e entrega de material específico con 
actividades dos distintos programas do ámbito para desenvolver a 

nivel de centro ou etapa. 

D.O., CCP Todo o curso 

Desenrolo de determinadas actividades dos programas na aula que 
polo seu grao de especificidade ou pola súa organización precisen 

ser desenvolvidas polo D.O.. 

D.O., titores Todo o curso 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS 

TEMPORARALIZACI

ÓN 

Deseño dunha grella avaliativa dirixida ó titor, e profesorado de 
cada grupo clase no que se recolla o grao de desenvolvemento, 

adecuación, asesoramento prestado polo DO... dos distintos 

programas do ámbito. 

D.O. Cada trimestre 

Elaboración e entrega ó profesorado de cada equipo docente e 
posta en común nas sesións de avaliación, dun informe que recolla 

as valoracións feitas polos docentes sobre o desenrolo dos 

programas do ámbito. 

D.O. Sesións de avaliación e 
días previos 

Solicitarlle á C.C.P. pautas para a mellora do desenrolo dos 
distintos programas que se están poñendo en marcha. 

C.C.P.,D.O. Cada trimestre 
 
 

Adquisición de material bibliográfico para manter actualizados os 

distintos programas do ámbito e poder deseñar e entregar ó 
profesorado actividades que motiven e respondan mellor ós 

intereses do alumnado. 

D.O. Todo o curso 

Accións de detección de necesidades educativas. Profesorado, 
D.O., X. 
Estudos 

1 trimestre 

Elaboración protocolo de recollida de información sobre 

necesidades educativas. 

D.O. 1 trimestre 

Establecemento accións de coordinación entre profesorado para 

detección de necesidades. 

X. Estud., D.O. Todo o curso 

Deseño de accións de prevención de dificultades e potenciación de 

aprendizaxes. 

X. Estud, D.O., 
equipos 
docentes 

Todo o curso 

Accións de asesoramento colaborativo sobre como elaborar 
programacións didácticas que contemplen medidas de prevención 

de dificultades de aprendizaxe. 

D.O.,  
 X. Estudos 

Outubro 

Accións de asesoramento colaborativo para introdución nas 

programacións didácticas de actividades fomento da lectura. 

D.O., X. 
Estudos 

Outubro 

Propoñerlle á C.C.P,  para a súa posterior inclusión no Proxecto 

Educativo., criterios e medidas para atender á diversidade do 

alumnado. 

D.O. Comezo  curso 

Deseño de accións de coñecemento sobre intereses, motivacións 
do alumnado para establecer centros de interese e accións 

significativas. 

D.O. equipos 
docentes 

Todo o curso 

Deseño de accións tendentes á implicación do alumnado no 

proceso de avaliación. 

C.C.P., Xefatura 
de estudos, D.O. 

1º trimestre 

Elaboración documentación dirixida ó profesorado sobre 

diferentes instrumentos de avaliación da aprendizaxe participativa 

e a súa inclusión no proceso educativo. 

D.O. 1º trimestre 

Deseño de procedementos de avaliación acordes a unha 
perspectiva participativa e contructivista e que permitan levar a 

cabo unha avaliación continua e formativa. Posterior inclusión 

destes procedementos nas programacións e no Proxecto Educativo. 

D.O., X. 
Estudos, 

Novembro 

Asesoramento profesorado ciclos formativos para establecemento 

avaliación e proceso de recuperación nos ciclos. 

D.O., X. 
Estudos,  

Outubro 

Asesoramento profesorado E.S.O. para establecemento nas 

programacións da avaliación e proceso de recuperación do 
alumnado con materias/asignaturas pendentes. 

D.O., X. 
Estudos,  

Outubro 

Accións de avaliación da práctica docente por parte do alumnado. 
 

D.O., X. 

Estudos 

Final trimestres 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS 

TEMPORARALIZACI

ÓN 

Propoñer un modelo de informe de avaliación común para todo o 
centro, para cando o profesor titor o teña que elaborar. 

D.O. 1º trimestre 
 
 

Establecemento pautas básicas para organización reforzos fóra do 

horario lectivo para alumnado que teña materias pendentes na 

E.S.O. 

Claustro,C.C.P.,
D.O. 

1º trimestre 

Propoñerlle á C.C.P. e Xefatura de Estudos a organización das 

sesións de avaliación de tal xeito que a orientadora poida asistir a 

todas. 

C.C.P., D.O., 
Xefatura 
Estudos 

Setembro 

Deseño de accións de potenciación dirixidas ó alumnado con 
materias ou módulos pendentes fora do horario de clases. 

D.O., C.C.P. 1º trimestre 

Elaboración cuestionario sobre hábitos e técnicas de estudo. D.O. 1º trimestre 

Elaboración documentación dirixida ó alumnado sobre hábitos e 

técnicas de estudio e sobre cómo se realizan as aprendizaxes. 

D.O. 2º trimestre 

Actividades de asesoramento a pais sobre axuda ao estudio dos 

fillos (Elaboración de documentación sobre pautas de estudo no 

fogar). 

D.O., X. 
Estudos, Titores 

Todo el curso 

Elaboración accións conxuntas do profesorado para introducción 
transversal de técnicas de estudio que favorezan a aprendizaxe. 

D.O. 1º trimestre 

Deseño e desenrolo dun Obradoiro de Técnicas de Estudo. D.O. 1º trimestre 

Dossier dirixido ó profesorado sobre distintas medidas de atención 

á diversidade (características, a quen van dirixidas, requisitos...). 

D.O. 1º trimestre 

Elaboración de varios documentos que recollan as características 

de cada medida de atención á diversidade para entregarlles ós pais 

do alumnado que está recibindo  

D.O. 1º trimestre 

Modelo de entrevista para comunicarlle ós pais as medidas de 
atención á diversidade que se van a desenvolver co seu fillo. 

Realización da entrevista cos pais. 

D.O., profesor 
titor 

No momento en que se 
comecen a aplicar estas 
medidas 

Documento base para informar ás familias sobre a marcha das 
medidas de atención á diversidade que se están a desenvolver co 

seu fillo. 

D.O. Final de cada trimestre 

Establecemento reunións periódicas pais do I.E.S. /centros 

adscritos para seguimento proceso de aprendizaxe dos 
seus fillos. 

X. Estudos,  
Xefe DO, 
Titores/as 

Todos os trimestres do 
curso 

Deseño dun cuestionario de avaliación inicial para detección de 

necesidades. 

D.O. Setembro, outubro 

Elaboración dunha ficha de demanda de actuación dun profesor 
para que interveña o departamento de orientación. 

D.O. Outubro 

Establecemento pautas de actuación consensuadas para 

incorporación a un agrupamento específico, PMAR, Grupo de 

adquisición de linguas, Adaptación da competencia curricular... 

D.O.,C.C.P., 

Claustro 

3º trimestre 

Establecemento procedemento de actuación para aplicación de 

reforzo, A.C.I... 

E.O.E., D.O. 1º trimestre 

Protocolos de actuación en centro adscrito para desenrolo medidas 
de atención á diversidade. 

E.O.E., D.O., 
Xefatura de 
Estudos 

1º Trimestre 

Asesoramento colaborativo profesorado de diversificación para 

facer programacións, seguimento, avaliación alumnado... 

D.O., Xefatura 
estudos 

Todo o curso 

Deseño acción titorial para alumnados  Programas de Mellora da 
Aprendizaxe e do Rendemento ( 2º + 3º ESO)  

D.O., 
profesorado 
ámbitos,CCP 

Setembro, outubro 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS 

TEMPORARALIZACI

ÓN 

Posta en marcha dun plan de avaliación inicial nos programas de 
PMAR que permita establecer o nivel de competencia para axustar 

convenientemente as programacións. 

D.O., Equipo 
docente 
diversificación 

Outubro 

Organización de procedementos de colaboración periódica 

mensual entre profesorado de PMAR, profesorado grupo ordinario 
e D.O. (para seguimento, organización de apoios...). 

Xefatura 
Estudos,C.C.P. 

Cada mes 

Realización de avaliacións e informes  E.O.E., D.O. 

con 
colaboración 
profesorado 

Todo o curso 

Elaboración informes trimestrais (moitas veces conxuntos co 
profesor de P.T.) para informar nas sesións de avaliación sobre o 

desenvolvemento das M.A.T.D. (Reforzos, A.C.I.s, PMAR., 

Agrupamentos específicos...). 

D.O. Final de cada trimestre 

Documento de autorización/información ós pais para recibir apoio, 
realizar avaliación psicopedagóxica, ACI, incorporación PMAR., 

opinión en caso de dictame de escolarización... 

D.O., Xefatura 
Estudos, E.O.E. 

1º trimestre 

Modelo básico de Documento Individualizado de Adaptación 

Curricular (D.I.A.C.). 

D.O.,C.C.P., 
Xefatura de 
Estudos 

1º trimestre 

Elaboración pautas de actuación metodolóxicas comúns entre 

profesorado mesmo grupo-clase. 

X. Estudos, 
D.O. 

2º trimestre 

Posta en marcha de procedementos de seguimento actuacións 
metodolóxicas. 

X. Estudos, 
D.O. 

2º e 3º trimestre 

Introdución tecnoloxías da comunicación e da información na 

actividade docente da aula como novo recurso metodolóxico. 

D.O., X. 
Estudos 

Durante curso 

Deseño accións asesoramento profesorado manexo das tecnoloxías 
da información e comunicación como instrumento didáctico. 

CEFORE, 
Vicedirección, 
D.O. 

Durante todo curso 

Accións de manexo das tecnoloxías da información e 

comunicación por parte do alumnado como recurso de 

aprendizaxe. 

D. Tecnoloxía, 

D.O. 

Durante todo o curso 

Accións de coordinación profesor de apoio profesor de 

área/materia. 

D.O., centros 
asdcritos 

Todo o curso 

Accións de coordinación centros adscritos profesor de apoio 

profesor da materia. 

Xefe D.O., X. 
Estudos centro 
adscrito 

Todo o curso 

Actuacións establecemento apoios dificultades aprendizaxe 

grupais en centros adscritos e centro propio. 

Xefaturas 
estudos, D.O. 

Todo o curso 

Avaliacións psicopedagóxicas alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

Xefe D.O. Todo ocurso 
 
 

Deseño plan de apoio individualizado alumnado con necesidades 

educativas especiais. Determinar tempos e modalidades de apoio. 

D.O., equipos 
docentes  

1º trimestre 

Intervención alumnado con necesidades educativas especiais. D.O., equipos 
docentes 

Todo o curso 

Accións ponte cos centros adscritos para facilitar incorporación ao 

novo centro. 

D.O., X. 
Estudos 

3º trimestre 

Accións de avaliación, coordinación e seguimento proceso 
educativo alumnado centros adscritos. 

D.O., X. 
Estudos C. 
Adscrito 

Todo o curso 

Actuacións de intervención en dificultades de aprendizaxe 

individuais. 

Xefe D.O. Todo o curso 

Caderno profesor para seguimento proceso educativo dos D.O., X. 
Estudos 

3º trimestre 
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TEMPORARALIZACI

ÓN 

diferentes grupos-clase. 
Deseño parte caderno profesor referida a detección de 
necesidades. 

D.O.  3º trimestre 

Elaboración protocolo de actuación para atención a necesidades 

educativas do alumnado considerado sobredotado/altas 
capacidades (se os teño no centro). 

X. Estudos, 
D.O. 

2º trimestre 

Elaboración dunas pautas de actuación ante o TDAH para o 

profesorado. 

D.O. 1º trimestre 

Elaboración protocolo de actuación para atención a necesidades 
educativas do alumnado de incorporación tardía (curso en que 

incluílo, programa de adquisición de lingua de castelán/galego, 

grupo de adaptación da competencia curricular, medidas 

curriculares..)  

X. Estudos, 
D.O. 

2º trimestre 

Ficha de rexistro individual, para recoller información durante a 

matriculación do alumnado de incorporación tardía. 

D.O. 1º trimestre 

Elaboración para entrega aos titores dun documento de avaliación 

inicial dos alumnos de incorporación tardía. 

D.O. 1º trimestre 

Elaboración protocolo de entrevista cos pais de alumnado de 

incorporación tardía. 

D.O., Xefatura 
de Estudos 

1º trimestre 

Deseño accións específicas para a titoría de integración do 

alumnado de incorporación tardía. 

D.O., Titores Todo o curso 

Accións de asesoramento colaborativo co profesorado para 

adecuación didáctica ás necesidades do alumnado de 

incorporación tardía. 

D.O., Xefatura 
de Estudos, Eq. 
docentes 

Todo o curso 

Accións de asesoramento colaborativo co profesorado para 

desenvolvemento dun proceso avaliador acorde ás necesidades do 

alumnado de incorporación tardía. 

D.O., Xefatura 
de Estudios, Eq. 
docentes 

Todo o curso 

Realización e redacción da avaliación e informe psicopedagóxico 
(se non a ten feita) para o alumnado que se vaia incorporar a un 

PMAR. 

D.O. Final de curso 

Deseño de accións tendentes a atender as necesidades lingüísticas, 

curriculares. 

Xefe Estudos, 
D.O., Titor 

Todo o curso 

Posta en práctica e seguimento de medidas encamiñadas a 

satisfacer necesidades lingüísticas, curriculares… 

Profesorado, 
D.O., Xefe 
Estudos 

Todo o curso 

Realización e redacción da avaliación e informe psicopedagóxico 

(se non a ten feita) para o alumnado que se vaia incorporar a un 
Programa de Formación Profesional Básica. 

Xefe D.O. Final de curso 
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4. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

4.1. METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía empregada na posta en práctica deste plan debe favorecer a participación 

activa e a cooperación de todos os participantes implicados no mesmo. Ó longo da 

programación quedaron expostos os diferentes modos de traballo e técnicas para acadar 

determinados obxectivos. A modo de resumo, o desenvolvemento das actividades estará 

baseado nas seguintes estratexias: 

 Reunións entre orientadora titores/as e profesores/as de forma individual. 

 Reunións entre orientadora e alumnado de forma individual. 

 Reunións colectivas: 

o Orientadora - titores/as. 

o Orientadora - titor/a - alumnos. 

o Director - Xefe de estudos – Orientadora – titores - familias. 

o Orientadora - Xefe de estudos. 

o Orientadora - Equipo directivo. 

o Orientadora - Familias. 

o Orientadora - grupo de alumnos. 

o Orientadora - equipo de ciclo. 

o Departamento. 

o Xuntas de avaliación. 

o Claustro, CCP, Consello Escolar. 

 Entrevistas cos pais e nais do alumnado. 

 Entrevistas con persoal de institucións ou asociacións do entorno educativo, social, 

profesional ou cultural. 

 Técnicas grupais (charlas, conferencias, coloquios, debates, etc.). 

 Visitas a centros de estudos, institucións, empresas, etc. 

 

 

4.2. RECURSOS 

 

4.2.1. Recursos humanos 

A acción orientadora, en maior ou menor grao, é competencia de todos os profesores 

implicados na labor educativa. Os obxectivos fixados neste plan así o poñen de manifesto, 

pois a súa consecución depende de todos e cada un dos compoñentes da comunidade 

educativa. 

Ademais do profesorado de área, existe para a E.S.O. unha profesora de apoio ás N.E.E., que 

prestará axuda, prioritariamente  ó alumnado con adaptacións curriculares, e de poder ser a 

alumnos con necesidades educativas importantes. 

Hai que salientar que na E.S.O. adóptanse medidas organizativas para que os profesores de 

aula poidan prestar a axuda axeitada ós rapaces 

A profesora de F.O.L. teñen un papel relevante no labor orientador da Formación Profesional, 

así como o coordinador da F.C.T, que aportan unha visión máis preto do mundo profesional 

ao campo da orientación no noso centro. 
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Podemos establecer a seguinte clasificación en canto aos recursos humanos: 

 

-do centro:  

  Equipo directivo,  

  Equipo de profesores/as,  

  D.O. (X. do D.O., P.T., etc.), 

  Familias, 

  Persoal de administración e servicios (P.A.S.), 

  A.N.P.A. do centro, 

  Etc. 

 

 -de fora do centro: 

 Equipo de orientación específico (E.O.E.), 

 Centro de formación e recursos do profesorado (C.E.F.O.R.E.), 

 Centro universitario de formación e innovación educativa. 

 Servicios Sociais (SS.SS.) de atención primaria e especializada, 

 Sanidade, 

 Consellería de educación e ordenación universitaria, 

 Inspección de educación secundaria,  

 Organismos relacionados cos temas transversais. 

 Institucións relacionadas co mundo do emprego. 

 Asociacións de empresarios da zona, E.T.T.,s, P.E.M.E.S.(pequenas e medianas 

empresas), Orientadores laborais.  Orientadores ocupacionais, etc. 

Institucións relacionadas coa discapacidade: A.S.P.A.B.E.G., O.N.C.E., etc. 

  

  

4.2.2. Recursos materiais 

 

 Documentos do centro. 

 Escalas de observación, cuestionarios e probas psicopedagóxicas. 

 Expedientes do alumnado. 

 Informes psicopedagóxicos. 

 Bibliografía específica. 

 Páxinas de internet relacionadas cos orientación. 

 Programas comercializados. 

 Programas informáticos. 

 Documentos de lexislación educativa. 

 Folletos informativos. 

 Lexislación educativa. 

 Mass-media: artigos de prensa, programas de radio, etc. 

 Ordenador, impresora e escáner. 

 

 

4.2.3. Recursos organizativos 

 

 Hora de titoría grupal ó alumnado da E.S.O.  

 Reunións da C.C.P., do claustro de profesores, do consello escolar, entre titores e 

profesores, entre o xefe de estudios e os profesores-titores, do D.O. (semanais e 

trimestrais), dos distintos departamentos didácticos, das  A.N.P.A., etc. 
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 Sesións de avaliación. 

 Entrevistas con representantes de distintas institucións: vía presencial, telefónica, 

correo electrónico, etc. 

 Horarios de atención do D.O. no centro: a pais e nais, alumnos, profesorado, etc. 

 

 

 

 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 
 

 

 

Neste apartado inclúese a temporalización daquelas accións de carácter máis xeral e que non 

se sitúan específicamente en ningún dos ámbitos anteriormente mencionados. 

 

 

1° TRIMESTRE 

 

 Organización de espazos de orientación. 

 Acollida dos novos membros do D.O. a principios de curso. 

 Constitución e reunións da C.C.P.. 

 Constitución e reunións do Departamento de orientación. 

 Reunións orientadora – titores. 

 Reunións orientadora – equipo directivo. 

 Reunións orientadora – profesoras de apoio. 

 Adquisición de material. 

 Elaboración do plan de orientación. 

 Detección, avaliación e organización da atención ó alumnado con N.E.E.. 

 Decisión sobre medidas de atención á diversidade (reforzos, A.C.I.s). 

 Elaboración dos informes psicopedagóxicos e liñas de actuación na intervención 

educativa. 

 Asesoramento na elaboración das A.C.I.s, se é preciso, dos alumnos con N.E.E.. 

 Actualización do P.A.T.. 

 Tratamento dos temas transversais. 

 Sesións de avaliación por grupos. 

 Avaliación das actividades de titoría e avaliación do primeiro trimestre. 

 Entregar ós titores o resume dos elementos importantes do P.A.T. e P.O.A.P.. 

 Proporcionar os recursos materiais necesarios ó equipo de titores. 

 Elaborar a información a transmitir ó alumnado e as familias sobre as funcións do 

D.O.. 

 Realización dun inventario do material do D.O. para a creación dun fondo común cos 

centros adscritos. 

 Realizar as reunións cos titores para o seguimento e implementación do P.A.T.. 

 Participar nas actividades de formación: congresos, encontros, etc. representando ó 

centro educativo e elaborar follas informativas sobre as distintas aportaciones, para dar 

ó profesorado. 

 Atención directa as demandas do profesorado, familias e alumnos. 

 Establecer contactos (vía telefónica, etc.) co E.O.E. e institucións da zona. 
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2º TRIMESTRE 

 

 Análise dos resultados da 1ª avaliación, toma de decisións e plan de actuacións. 

 Reunións da C.C.P.. 

 Reunións orientadora – titores 

 Reunións orientadora – equipo directivo. 

 Reunións orientadora – profesoras de apoio. 

  Realizar as reunións cos titores para o seguimento e implementación do P.A.T.. 

 Actualización do P.A.T.. 

 Atención e seguimento das N.E.E. do alumnado.  

 Adquisición de material. 

 Atención directa as demandas do profesorado, familias e alumnos. 

 Tratamento dos temas transversais. 

 Sesións de avaliacións. 

 Información ao alumnado e ás familias. 

 Avaliación de actividades de titoría e orientación. Participar en actividades de formación: 

congresos, encontros, etc. representando ó centro educativo e elaborar follas informativas 

sobre as distintas aportaciones, para dar ó profesorado. 

 Actualizar a información da páxina web do I.E.S. sobre o D.O., así como responder as 

consultas dos alumnos, familias, etc. a través de correo electrónico. 

 Participar en actividades de formación: congresos, encontros, etc. representando ó centro 

educativo e elaborar follas informativas sobre as distintas aportaciones, para dar ó 

profesorado. 

 Atención directa as demandas do profesorado, familias e alumnos. 

 Realizar as reunións cos titores para o seguemento da implementación do P.A.T. 

 Asistir e participar nas sesións de avaliación dos grupos de alumnos. 

 Establecer contactos (vía telefónica, etc.) co E.O.E. e institucións da zona. 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

 Análise dos resultados da avaliación do segundo trimestre. 

 Actualización do Plan de Acción Titorial. 

 Tratamento dos temas transversais. 

 Realizar as reunións cos titores para o seguimento e implementación do P.A.T.  

 Actividades relacionadas con temas transversais. 

 Avaliación sumativa do alumnado. 

 Atención directa as demandas do profesorado, familias e alumnos. 

 Adquisición de material. 

 Participar en actividades de formación: congresos, encontros, etc. representando ó 

centro educativo e elaborar follas informativas sobre as distintas aportaciones, para dar 

ó profesorado. 

 Establecer contactos (vía telefónica, etc.) co E.O.E. e institucións da zona. 

 Avaliación das medidas adoptadas para atender a diversidade. 

 Avaliación do apoio ao proceso de ensino e aprendizaxe. 

 Avaliación da acción titorial. 
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 Avaliación do plan de orientación académico-profesional. 

 Elaboración da Memoria Final. 

 

 

 

 

6. AVALIACIÓN  
 

 

A avaliación do plan de orientación terá carácter formativo, polo que contemplará 

momentos distintos pretendendo así favorecer unha avaliación global: 

 

a) avaliación inicial: Recollida de datos para a detección de necesidades, realizada a través 

de: as suxerencias aportadas nas reunións do D.O., da C.C.P., dos departamentos didácticos, 

da aplicación de distintos instrumentos, etc. 

b) avaliación continua: Trátase do seguemento da implementación do plan de orientación, 

teremos que recoller información das reunións cos profesores-titores, coa C.C.P., do propio 

D.O., etc. 

c) avaliación final: Realización dunha memoria  cos datos aportados polos distintos 

implicados no plan de orientación. Esta memoria incluirá: 

 

 Enumeración das actividades realizadas e o seu grado de eficacia e cumprimento; 

 Unha síntese reflexiva sobre os logros conseguidos; 

 As dificultades atopadas; 

 Os factores que influíron nas dificultades; 

 Os aspectos que será preciso modificar e mellorar; 

 As propostas de innovación necesarias. 

 

Compre sinalar que este proceso avaliativo culminará coa elaboración da memoria do D.O. 

(Orde do 24 de Xullo de 1998). 

 

Será ésta unha avaliación na que recolleremos información de tódolos participantes no deseño 

e posterior implementación do plan de orientación. 

 

 

En relación ós instrumentos de avaliación empregados, estes son os seguintes, tendo en conta 

que utilizaremos unha metodoloxía mixta (técnicas cualitativas e cuantitativas): 

 Observación participante e rexistrada. 

 Entrevistas abertas e semiabertas. 

 Cuestionarios. 

 Análise de documentos (expedientes, documentos do propio centro, etc.). 

 Diarios de aula. 

 Etc. 
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