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1. INTRODUCIÓN

A Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,  modificou en distintos

aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, coa finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir

avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e

faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades.

Dentro deste novo marco, o Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a Orientación educativa e

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 24 de xullo que o desenvolve, xunto co

Decreto 229/2011,  regulan a coherencia a organización e funcionamento dos servizos de orientación.

Entendemos pois a orientación, como un proceso que inclúe a toda a comunidade educativa, que debe

garantirse  desde  as  primeiras  idades  do  alumnado  ata  rematar  as  ensinanzas  non  universitarias.  Este

proceso abrangue a toda a poboación escolar, calquera que sexa o tipo e grao de diversidade que presente.

Trátase dun proceso global que integra aspectos relativos ao desenvolvemento persoal, aos procesos de

ensino-aprendizaxe e á toma de decisións.

Os  departamentos  de  orientación  posibilitarán  que  a  orientación  forme  parte  esencial  da  actividade

educativa e que se estableza unha vía de asesoramento permanente ao alumnado, ao profesorado e ás

familias, mediante un plan de actuación común entre os diferentes profesionais.

2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

1.1. O contorno:

Poboación urbana de clase social media, con predominio de media-baixa e algún asentamento marxinal

como o das Rañas. A tendencia social da zona parece que vai cara unha certa diversidade social, debido a

aparición recente de grupos de familias de inmigrantes doutros países, e tamén a recente incorporación de

familias de nivel sociocultural medio-alto que se están asentando nas vivendas de nova construción.

O contexto sociocultural das familias en termos xerais é bastante conservador, mantendo os papeis mais

tradicionais de cada sexo. As mulleres dedícanse fundamentalmente as tarefas domésticas e os homes a

traballos pouco cualificados; hai bastante economía somerxida.

A maioría dos nosos alumnos, afirma estudar para aprender; un 60% queren ser universitarios.



O nivel cultural medio das familias é en xeral bastante baixo, o que da como resultado que algúns alumnos

están moi motivados por mellorar a súa formación, e outros pola contra que teñan como única expectativa

acceder rapidamente o mundo laboral para ter independencia económica.

No contorno do centro atópase a biblioteca pública “Miguel González Garcés”, que supón unha importante

contribución  cultural  para  a  zona,  así  como tamén o  complexo  deportivo  de  Elviña  e  o  Centro  Cívico

Municipal;  mais  aló  do  entorno  do  centro,  o  contexto  urbano  favorece  a  oferta  de  actividades

extraescolares variadas. Unha porcentaxe importante de alumnos e alumnas da ESO acode fora do horario

escolar á “aula de deberes” que se desenvolve no Centro Cívico Municipal de Elviña. Este mesmo centro

ofrece ademais distintas actividades nas que adoita participar o alumnado.

1.2.  O IES Elviña

No  centro  impártense  as  etapas  de  ESO  e  Bacharelato  (2  modalidades:  Humanidades  e  CC  Sociais  e

Ciencias). 

O  alumnado  da  ESO  procede  na  meirande  parte  dos  centros  de  Primaria  adscritos,  que  son  3:  CEIP

Alborada, CEIP Salgado Torres e CEIP “Manuel Murguía” (Feáns). Neses centros -ó igual que no noso IES-

escolarízase un alumnado moi diverso. No caso do último, a práctica totalidade do alumnado procede dun

contorno marxinal  (poboado chabolista xitano de “As Rañas”,  Feáns,  A Coruña).  Ó noso centro acoden

igualmente algúns rapaces de etnia xitana vencellados a outros asentamentos. Nos últimos anos detéctase

igualmente  un  incremento  do  alumnado  de  orixe  estranxeira  procedente  de  países  non  hispanos  e

hispanos. 

Como xa apuntamos, o contorno socioeconómico e cultural da zona podería cualificarse como máis ben

deprimido  (familias  de  nivel  medio-baixo).  Sen  embargo,  apréciase  unha  tendencia  cara  a  unha  certa

diversidade social debido, por unha banda, á aparición recente de grupos de familias de inmigrantes de

países moi diversos e, por outra, á tamén recente incorporación de familias de nivel socio-cultural medio-

alto que se están asentando nas vivendas de nova construción.

Respecto dos centros de primaria adscritos compre salientar que o CEIP Salgado Torres e o CEIP Alborada

contan con orientador propio, mentres que o CEIP “Manuel Murguía” de Feáns comparte orientador con

outro centro.



Tendo en conta as características do alumnado e da zona e os estudios que se cursan no centro, o presente

plan contemplará como obxectivo prioritario acadar unha boa integración escolar dos alumnos, tanto no

grupo como no centro, procurando, moi especialmente na etapa de ESO, a implicación das familias no

proceso educativo dos seus fillos/as.

Fomentarase, ademais, a motivación pola aprendizaxe e a valoración do traballo persoal (a través do PAT),

facendo fincapé no alumnado que precise medidas específicas de atención á diversidade, tanto ordinarias

(reforzo  educativo,  desdobres)  como  extraordinarias  (apoio  específico  individualizado,  adaptacións

curriculares, etc.).

Proporcionarase  información  e  orientación  académica  e  profesional  (optatividade,  modalidades  de

bacharelato,  acceso  a  outros  estudios,  técnicas  de  busca  de  emprego,  contorno  laboral,  etc.),

principalmente nos cursos que supoñan final de ciclo ou etapa.

Farase especial fincapé no desenvolvemento de actuacións tendentes á mellora da convivencia escolar.

Potenciarase a implicación do alumnado nas actividades extraescolares que se desenvolven ó longo do

curso.

Fomentarase a participación das familias na vida do centro.

2.  OBXECTIVOS

Os obxectivos a acadar a través do Plan de Orientación están vencellados ás funcións a desenvolver polo

departamento, recollidas no Decreto 120/1998 do 23 de abril (DOG do 27) e na Orde do 24 de xullo de 1998

(DOG do 31).

2.1. Accións prioritarias:

As liñas prioritarias de actuación a considerar no presente curso serán as seguintes:

a) No IES Elviña

 Asesoramento ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os documentos

que  o  integran,  especialmente  sobre  as  medidas  de  atención  á  diversidade  e  a  acción

titorial.

 Axuste  das  propostas  de  apoio  educativo  á  realidade  de  cada  alumna ou  alumno,  con

intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do alumnado.



 Asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes medidas e recursos para

a atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

 Asesoramento  ós  departamentos  e  profesorado  en  xeral  nos  procesos  e  axuste  e

desenvolvemento das programacións, das medidas de reforzo educativo e nas adaptacións

curriculares.

 Colaboración  co  profesorado  titor  no  desenvolvemento  do  Plan  de  acción  titorial,

asesorando á totalidade da comunidade educativa sobre o sistema educativo, os procesos

de admisión, as accións de acollida e os cambios de  centro.

 Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro nos termos que se establezan.

 Prestar  especial  atención  ós  momentos  de  transición  académica  ou  ao  mundo  laboral,

guiando ó alumnado neses procesos.

 Asesorar  ó  conxunto  da  comunidade  educativa  sobre  os  programas  de  mellora  da

aprendizaxe e do rendemento (PMAR) e sobre os ciclos de FP Básica.

 Asesorar ao conxunto da comunidade educativa da educación secundaria obrigatoria sobre

os  programas  de  reforzo  nas  áreas  instrumentais  básicas,  sobre  os  programas  de

recuperación e sobre a aula de convivencia.

 Promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflitos: 

o Funcionamento do Servicio de Mediación do centro, deseñado para a resolución de

conflitos entre iguais, que conta con profesorado responsable do mesmo. 

o Funcionamento dun  Aula de Convivencia á que o profesorado poderá derivar  ó

alumnado cando presente comportamentos que perturben o desenvolvemento das

clases. O obxectivo da mesma é a autorreflexión e a asunción de compromisos de

mellora do comportamento. Tamén conta con profesorado coordinador da medida.

 Incorporación ó plan de acción titorial de contidos relacionados coa mellora da convivencia,

as habilidades sociais, a aprendizaxe emocional, a dinámica de grupos, a igualdade entre

homes e mulleres.

 Fomento da participación e implicación das familias na vida do centro e na educación das

súas fillas e fillos.

 Diminución do absentismo escolar e do abandono temperán dos estudos.



b) Nos centros de primaria adscritos 

Manter reunións periódicas cos orientadores dos centros de primaria adscritos co fin de:

• Establecer canles de coordinación entre orientadores/-as de primaria e secundaria dunha

mesma zona, de modo que se facilite o tránsito do alumnado entre etapas educativas. 

• Establecer pautas comúns para o desenvolvemento do Plan de Acción Titorial.

2.2.  Obxectivos xerais: 

Tendo en conta que o Departamento de Orientación centra as actuacións que lle son propias en tres

ámbitos (apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe, plan de acción titorial e orientación educativa

e profesional) expóñense de seguido os obxectivos a acadar no presente curso en relación con cada

un deles. Engádese un cuarto apartado relativo á coordinación con outras institucións.

➔ Plan de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe

 Asesoramento e colaboración nas tarefas xerais do centro:

 Fomentar  a  cooperación  de  toda  a  comunidade  educativa  nas  actuacións

orientadoras.

 Asesorar  e  colaborar  co  profesorado  e  equipo  directivo  na  actualización  e

elaboración dos distintos documentos que integran o Proxecto Educativo do Centro.

 Participar na Comisión de Coordinación Pedagóxica,  prestando asesoramento en

aspectos psicopedagóxicos e metodolóxicos, especialmente:

 Medidas  de  atención  á  diversidade:  reforzos,  desdobres,  Adaptacións

Curriculares,  Programas  de  Mellora  da  aprendizaxe  e  do  rendemento,

apoios para a integración do alumnado de etnia xitana e marxinal.

 Posta en marcha do Plan de Acción Titorial.

 Desenvolvemento do Plan de Orientación Académico-Profesional.

 Asesorar ós equipos docentes e equipo directivo no que atinxe a:

 Medidas de atención á diversidade 

 Avaliación e Intervención psicopedagóxica.

 Asesorar ós equipos docentes e equipo directivo en temas de avaliación, promoción

e  titulación;  posibles  consecuencias  para  o  alumnado  das  correspondentes

decisións e opcións académico-profesionais que delas se derivan.



 Colaborar  con  outras  institucións  solicitando  o  desenvolvemento  de  plans  e

programas  específicos  de  carácter  formativo-preventivo  para  o  alumnado  dos

distintos niveis.

 Asesoramento e colaboración cos departamentos didácticos e co profesorado:

 Asesorar ó profesorado no que atinxe a:

 Medidas de atención á diversidade 

 Elaboración de programacións didácticas

 Alumnado con n.e.a.e.

 Avaliación psicopedagóxica

 Criterios de avaliación e promoción do alumnado

 Posta en marcha de programas específicos

 Opcións académico-profesionais do alumnado

 Colaborar co profesorado-titor na avaliación inicial do alumnado que comeza a súa

escolarización, e levar a cabo as avaliacións psicopedagóxicas que se consideren

pertinentes.

 Participar na recollida e actualización de datos sobre o alumnado con n.e.a.e. e

sobre as medidas de atención á diversidade que se están levando a cabo no centro

(reforzos, desdobres, adaptacións curriculares, grupo de adquisición de linguas).

 Colaborar  co  profesorado-titor  e  resto  do  profesorado  que  o  solicite  na

cumprimentación  da  documentación  do  alumnado en  xeral  e  do de  n.e.a.e.  en

particular  (informes  finais,  informes  de  avaliación  inicial,  informe  para  a

incorporación a Programas de Mellora, protocolos de absentismo, informes para

Servizos Sociais, etc.).

 Solicitar a colaboración do profesorado na posta en marcha dos programas e plans

de actuación deseñados ou propostos dende o Departamento de Orientación.

 Establecer canles de colaboración profesorado-departamento de orientación co fin

de proporcionar a información que se requira para  a detección de dificultades de

aprendizaxe e  realización das  avaliacións  psicopedagóxicas  (cumprimentación de

enquisas, fichas de datos, cuestionarios de estilos de aprendizaxe, etc.).

 Potenciar a aprendizaxe das áreas ou materias que por ter carácter instrumental

van facilitar a adquisición doutros contidos curriculares.

 



 Co alumnado:

 Potenciar a orientación para todo o alumnado, prestándolle un apoio axustado ás

súas características e necesidades específicas.  Para elo será preciso coordinar as

actuacións do profesorado de apoio ó alumnado con n.e.a.e., profesorado da aula

de referencia e departamentos didácticos. 

 Realizar  a  valoración  e  seguimento  do  alumnado  con  necesidade  específica  de

apoio  educativo  elaborando,  cando  proceda,  o  correspondente  informe

psicopedagóxico.

 Mellorar  a  acollida  ó  alumnado  inmigrante,  dotándoo  dos  apoios  que  sexan

precisos para favorecer a súa integración escolar.

 Facilitar a integración no centro do alumnado de etnia xitana.

 Atender as demandas de orientación individual que se presenten.

 Coas familias:

 Orientar  ás  familias  de  xeito  individual  ou  colectivo  para  que  asuman

responsablemente a educación dos fillos.

 Proporcionarlles  información  e  asesoramento  ás  familias  do  alumnado  con

necesidade específica de apoio educativo.

 Dar  a  coñecer  ás  familias  o  sistema educativo  e  as  posibilidades  académicas  e

profesionais do alumnado.

 Implicalas en actividades de reforzo e apoio da aprendizaxe.

 Intercambiar información sobre os seus fillos/-as.

 Cooperar na relación profesorado-titor/familia para a solución de problemas.

 Colaborar e promover a cooperación entre as familias e o centro para unha mellor

eficacia e coherencia na educación do alumnado.

 Promover a implicación das familias na vida do centro.

➔ Plan de acción titorial

a. Asesoramento e colaboración nas tarefas xerais do centro:

Colaboración, baixo a coordinación da xefatura de estudios, nos seguintes aspectos:

 Coordinación e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial.

 Nomeamento de profesorado-titor.



 Establecemento  do  horario  de  coordinación  de  titores  e  titoras  por  niveis  co

Departamento de Orientación.

 Reunións do equipo educativo (avaliacións, reunións extraordinarias,...).

 Establecemento  dos  criterios  e  procedementos  para  a  organización  e

funcionamento das titorías, concretar as liñas de actuación que os titores e titoras

desenvolverán co alumnado de cada grupo, co equipo educativo e coas familias.

b. Asesoramento e colaboración co profesorado:

 Posibilitar a coordinación entre os titores/as dun mesmo nivel.

 Contribuír ó deseño e desenvolvemento da programación titorial.

 Colaborar no seguimento do proceso de ensino aprendizaxe por parte do equipo de

profesores dun mesmo grupo para asegurar a coherencia e unidade da súa práctica

educativa.

 Proporcionar ó profesorado-titor e resto do profesorado técnicas e estratexias para

facilitar a realización de actividades, a relación cos alumnos, a coordinación co resto

do profesorado e a intervención coas familias.

 Proporcionar información, documentación e asesoramento ó profesorado-titor que

o demande para o  desenvolvemento das tarefas  de orientación e titoría  (guías,

cuestionarios  de  datos  iniciais,  de  adaptación  académica,  familiar  social,  de

autorreflexión sobre hábitos e técnicas de estudio, programas para a mellora da

convivencia, mellora da autoestima, habilidades sociais, etc.). 

 Reunións periódicas de titores/as por niveis para coordinar a titoría.

 Asesoramento e participación nas diferentes sesións de avaliación.

 Complementar, se é o caso, a intervención do titor/a coa familia dun determinado

alumno/a.

 Propoñer ó profesorado titor programas específicos a desenvolver en colaboración

con outras institucións. 

c. Co alumnado:

 Favorecer a integración escolar do alumnado no centro e no grupo-clase.

 Fomentar a súa participación nas actividades educativas escolares e extraescolares

do centro.

 Promover a adquisición de hábitos de traballo e actitudes positivas cara o estudio

que favorezan a aprendizaxe autónoma.



 Potenciar a educación en valores como instrumento para mellorar a convivencia.

 Favorecer o seu desenvolvemento psicosocial a través de accións encamiñadas ó

coñecemento de si mesmo, o desenvolvemento da autoestima e das habilidades

sociais e á toma de decisións responsable respecto do seu futuro académico e/ou

profesional.

d. Coas familias:

 Establecer canles de comunicación e intercambio de información coas familias. 

 Orientalas de maneira individual e colectiva

➔ Plan de orientación académico-profesional

a. Asesoramento e colaboración nas tarefas xerais do centro:

 Implementar o plan de orientación académico-profesional seguindo as directrices

establecidas pola CCP e baixo a coordinación da xefatura de estudios.

 Poñer en práctica actuacións específicas de orientación académico-profesional coa

colaboración do profesorado titor.

 Coordinar as actividades que teñan que ver coa  orientación académico-profesional.

Por exemplo, mesas redondas, saídas, sesións informativas, etc.

b. Co profesorado:

 Propoñer  que  traballe  nas  súas  áreas  os  contidos  que  axuden a  desenvolver  a

capacidade de toma de decisións.

 Solicitar  a  colaboración  do  profesorado  para  a  realización  de  actividades  de

orientación/información académica e profesional.

c. Co alumnado:

 Axudar ó alumnado na toma de decisións sobre as opcións que se lle presenten na

súa traxectoria escolar. 

 Facilitar a toma de decisións do alumnado respecto do seu futuro académico e/ou

profesional, especialmente nos momentos cruciais do proceso educativo: inicio e

fin de ciclo ou etapa (características da etapa da ESO, características do Bacharelato,

opcións académico-profesionais ó remate da ESO, opcións académico-profesionais

ó remate do Bacharelato).



 Axudar ó alumnado a unha toma de decisións académico-profesionais responsable

que conxugue intereses e expectativas coas demandas do mercado laboral.

 Informar ó alumnado sobre as vías non formais de cualificación profesional.

d. Coas familias:

 Atención individualizada ás que o soliciten.

➔ Coordinación con outras institucións.

O departamento de orientación establecerá, segundo a Orde do 24 de xullo de 1998, canles de

comunicación  con  diferentes  servizos  e  institucións  no  ámbito  das  súas  competencias.  Os

obxectivos son os seguintes:

1. Establecer contactos  con outros servizos da Comunidade que atenden aspectos específicos do

alumnado con n.e.a.e. (Centro de Saúde Mental Infantil, Servicio de Orientación e Minusvalías,

Equipo de Orientación Específico, Centros Cívicos Municipais, etc.).

2. Establecer contactos con outras institucións (Cruz Vermella, Servicio de Educación do Concello

de  A  Coruña,  Forum  Metropolitano,  fundacións,  ONGs,  Servizos  de  orientación  das

Universidades do Sistema Universitario Galego, etc.) para desenvolver programas específicos

(Habilidades Sociais, Educación para a Saúde, Programa Etnia, Educación para a non violencia,

Prevención de Drogodependencias, Prevención da violencia de xénero, Educación en valores,

etc)  e  actividades  de  orientación  académico-profesional  (Antenas  de  Información  Xuvenil,

Xornadas  de  Orientación  Universitaria  e  Profesional,  Xornada  informativa  de  Orientación

Académico-Profesional organizada polo Sistema Universitario Galego).

3. Manter contactos periódicos co Centro Cívico Municipal de Elviña para efectuar o seguimento

de alumnado, ben por remisión de protocolos de absentismo ou ben por percepción dalgún tipo

de axuda por parte das familias.  



3. PLANIFICACIÓN XERAL 

3.1.  Composición e organización do Departamento

Segundo a Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro) pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento do Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria e se establece a súa

organización  e  funcionamento  e  o  Decreto  120/1998,  do  23  de  abril  (DOG  do  27),  forman  parte  do

Departamento de Orientación do centro:

• Xefa do Departamento: BEATRIZ HERMIDA SÁNCHEZ

• Profesora de Pedagoxía Terapéutica: MARÍA CONSUELO ARES CHAO (substituída por CARMEN

DURÁN MARIÑO)

• Profesora de Pedagoxía Terapéutica compartida: ANA M. ASTRAY IGLESIAS

• Titora do ámbito socio-lingüístico: PABLO COBAS

• Titor do ámbito científico-tecnolóxico: MARÍA CHAN

• Xefe do Departamento de Orientación do CEIP Alborada

• Xefa do Departamento de Orientación do CEIP Salgado Torres

• Xefa do Departamento de Orientación do CEIP Manuel Murguía

As reunións dos membros do Departamento pertencentes ó centro terán carácter mensual e celebraranse,

ademais, sempre que se estime preciso.

Os orientadores dos centros de primaria adscritos serán convocados ás xuntanzas trimestrais establecidas

na  normativa.  Á  marxe  destas,  celebraranse  aquelas  que  sexan  precisas  para  o  desenvolvemento  das

actuacións comúns. 

De ser posible, mantemento de reunións periódicas coa técnica do Centro Cívico Municipal de Elviña para

seguimento dos casos de absentismo e familias que perciben axudas.

Reunións de coordinación co profesorado-titor:  Este curso non se levarán a cabo as reunións semanais co

profesorado-titor de todos os niveis da ESO, debido a falta de disponibilidade pola situación do Covid-19

A xefa do DO establecerá no seu horario catro recreos ó longo de todo o curso para a orientación académica

do alumnado.



3.2.  Planificación de actividades

Accións Temporalización
Asesoramento  na  organización  de  grupos,  medidas  de  atención  á  diversidade,

planificación de apoios, designación de titores/-as, etc.

Responsable: Xefa DO   Destinatarios: profesorado e xefatura de estudios

Setembro

Asesoramento  na avaliación inicial do alumnado

Responsable: Xefa DO Destinatarios: equipos docentes e profesorado de apoio
Setembro

Constitución do Departamento de Orientación

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: membros do DO
Setembro

Deseño de accións do PAT e do POAP.

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: profesorado-titor
1º Trimestre

Implementación do plan de acción titorial

Responsable: Xefa DO e profesorado-titor Destinatarios: alumnado da ESO
Todo o curso

Realización, se é o caso, das avaliacións psicopedagóxicas do alumnado que comeza

a súa escolarización

Responsable:  Xefa  DO   Destinatarios:  profesorado  de  apoio  e  profesorado  dese

alumnado

Outubro-novembro

Asesoramento ó profesorado sobre a elaboración das Adaptacións Curriculares

Responsable:  Xefa  DO    Destinatarios:  profesorado  do  alumnado  obxecto  das

mesmas 

Outubro- novembro

Elaboración e remisión á Inspección das Adaptacións Curriculares

Responsable: Xefa DO e profesorado implicado
Novembro-decembro

Revisión e desenvolvemento do Plan de Transición da EP á ESO

Responsable: Xefa DO en colaboración cos Xefes de DO dos centros adscritos 

Destinatarios: alumnado dos centros de primaria adscritos

Todo o curso

Exploración psicopedagóxica e elaboración de informes

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: alumnado con n.e.a.e
Todo o curso

Organización de actividades (programas, charlas, etc.) en colaboración con outras

institucións

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: alumnado dos distintos cursos da ESO 

Todo o curso

Orientación ó alumnado

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: alumnado
Todo o curso

Orientación ó profesorado

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: profesorado
Todo o curso

Orientación ás familias

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: familias
Todo o curso



Orientación académico-profesional na ESO e no Bacharelato

Responsable: Xefa DO  Destinatarios: alumnado de ESO e Bacharelato
2º-3º Trimestre

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

Responsable: Xefa DO, profesorado de apoio e profesorado dese alumnado 

Destinatarios: alumnado obxecto desas medidas e ás súas familias 

Todo o curso

Seguimento das medidas de atención á diversidade: reforzo educativo, adaptacións

curriculares, desdobres, grupo de adquisición de linguas.

Responsable: Xefa DO, profesorado de apoio e profesorado dese alumnado 

Destinatarios: alumnado obxecto desas medidas e ás súas familias

Todo o curso

Colaboración co profesorado-titor e co Centro Cívico de Elviña e outros posibles na

elaboración e seguimento dos casos de absentismo escolar.

Responsable: Xefa  DO, educadora/-as sociais e profesorado-titor

Destinatarios:  alumnado e familias

Todo o curso

4. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

A intervención que se plantexa neste plan parte do modelo psicopedagóxico baseado en programas (de

técnicas de estudio, de mellora do autoconcepto e da autoestima, de habilidades sociais, de mellora da

convivencia  escolar,  de  educación  para  a  saúde,  de  educación  para  a  non  violencia,  de  orientación

académico-profesional) e plans específicos para intervir dun xeito directo co grupo-clase. 

Recorrerase así mesmo á intervención directa sobre o profesorado en xeral, titores/-as, familias e alumnado

tanto a título individual, como en reunións.

Considérase imprescindible para a súa implementación a realización de reunións de coordinación periódicas

entre a orientadora e o profesorado-titor dos cursos da ESO.

Como xa se indicou,  estableceranse contactos con outras  institucións  para o  desenvolvemento dalgúns

destes programas.

Empregaranse ademais distintos recursos como:

• Probas psicopedagóxicas diversas.

• Cuestionarios de adaptación, de técnicas de estudio, de datos iniciais, etc.

• Probas de preferencias profesionais/ intereses académicos.



• Bibliografía sobre formación e orientación laboral, orientación profesional, etc.

• Programas sobre técnicas de traballo intelectual,  mellora do autoconcepto e da autoestima,

habilidades sociais, mellora da convivencia, orientación académico-profesional, etc.

• Materiais específicos para o desenvolvemento das tarefas de titoría.

• Normativa legal vixente referida á titoría e á orientación.

• Folletos informativos diversos.

• Recursos informáticos.

5. TEMPORALIZACIÓN

A avaliación inicial de necesidades e o deseño do Plan de Orientación realizase no mes de setembro. A

posta en práctica do plan e o seu seguimento iniciarase en outubro previsiblemente. A programación do

tempo se especifica para cada actividade en cada un dos ámbitos de intervención do Plan de Orientación,

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

ao longo do curso, tendo en conta as prioridades educativas, persoais e de formación dos alumnos/as. 

A  avaliación  final,  propostas  de  mellora  e  comunicación  de  resultados  realizarase  no  mes  de  xuño

coincidindo co final do curso académico.

6. AVALIACIÓN

Para a avaliación global do presente Plan seguiranse os seguintes pasos:

a) Avaliación inicial:  Recollida de suxestións nas reunións do Departamento de Orientación, da

Comisión de Coordinación Pedagóxica,  dos  distintos  Departamentos Didácticos  e  do equipo

directivo.

b) Avaliación do proceso: Recollida de información a través das reunións periódicas do DO, da CCP

e  das  sesión  de  avaliación  sobre  as  actividades  realizadas.  (Análise  das  levadas  a  cabo,

dificultades plantexadas e proposta de cambios). 

c) Avaliación final: Realización dunha memoria a partir dos datos aportados polo propio DO, CCP,

equipo directivo, profesorado-titor e Departamentos Didácticos, así como daqueles obtidos a

través de consultas,  cuestionarios,  entrevistas,  contraste de experiencias,  etc.  Esta memoria

incluirá:

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

 Unha síntese reflexiva sobre os logros acadados,



 As dificultades atopadas,

 Os factores que influíron nas dificultades,

 Os aspectos que será necesario modificar e mellorar

 As propostas de innovación necesarias.

Os criterios de avaliación incidirán:

• no grao de implicación dos compoñentes do D.O.,  do profesorado-titor,  dos Departamentos

Didácticos e do equipo directivo .

• na adecuación ó contexto do centro das actuacións propostas e levadas a cabo.

Os instrumentos para a recollida de datos serán cuestionarios, entrevistas e intercambios orais.

En A Coruña, a 9 de outubro de 2020

A Xefa do Departamento Orientación

Asdo.: Beatriz Hermida Sánchez



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

CURSO 20-21



A acción titorial pódese definir  como o  conxunto de accións educativas que se deseñan e realizan nun

centro  para  favorecer  no  alumnado  a  aprendizaxe,  a  integración  dos  coñecementos  e  experiencias,  a

socialización, a toma de decisións e o desenvolvemento da súa personalidade. Por esta razón  a acción

titorial está intimamente relacionada co desenvolvemento da función docente.

1. FUNCIÓNS DA ACCIÓN TITORIAL

 Desenvolver e potenciar as capacidades básicas do alumnado.

 Ofrecer ao alumnado orientación co fin de facilitar o seu crecemento persoal e unha

personalidade madura.

 Promover a dinamización do grupo- clase.

 Orientar e asesorar sobre as posibilidades académicas e profesionais

 Contribuír á elaboración, posta en práctica e revisión dun Plan de Acción Titorial (P.A.T.)

no centro, que promova a coordinación de todos os ámbitos e axentes educativos que

incidan nun grupo de alumnos e alumnas nun ciclo educativo determinado.

 Contribuír ao desenrolo das competencias básicas mediante a acción titorial: formas de

traballo, hábitos, relación coas demais persoas, imaxe propia.

2. CARACTERÍSTICAS DA ACCIÓN TITORIAL

 Será un recurso interno e formalizado.

 Teranse  en conta as características do centro, dos alumnos, do entorno.

 Será un proceso dinámico, de cambio e con carácter multidisciplinar.

 Levarase a cabo mediante una metodoloxía activa e participativa.

 Existencia dunha estreita relación entre os contidos curriculares e a vida.

 Facilitaranse e promocionaranse aprendizaxes sobre todo procedimentais e funcionais

3. AXENTES DA ACCIÓN TITORIAL.

Considéranse  axentes  da  acción  titorial  aquelas  persoas,  equipos  responsables  e  autores  da  posta  en

práctica do Plano de Acción Titorial o centro. Son axentes directos polo tanto o titor, o equipo de profesores

do grupo e por extensión toda a comunidade educativa.



3.1.- Titor ou titora.

A súa principal función é a mediadora, sendo o punto de referencia dos alumnos para a súa relación co

resto do centro e coas familias.  

Responsabilidades: xirarán en torno a dous núcleos básicos

 Cada alumno  do centro terá asignado un titor  que será o  vínculo co centro, tanto a nivel individual

como do grupo de titoría ao que pertenza.

 As familias do alumnado ou os seus responsables terán no titor o primeiro interlocutor para todo o

que faga referencia ao seu fillo.

Persoalmente, o titor  será responsable de:

 Realizar unha sesión semanal de titoría co grupo de alumnos que ten ao seu cargo.

 Representar  ou  facer  de  voceiro  do  alumnado  dun  grupo,  expresando  diante  do  equipo  de

profesores demandas, inquietudes, conflitos, etc. xurdidos nas sesións de titoría grupal.

 Xestionar a información do seu grupo de alumnos. Coidar e ter ao día os rexistros da titoría.

 Presidir as xuntas de avaliación

 Facilitar a  cooperación e a boa relación entre o profesorado e as familias ou responsables dos

alumnos.

 Informar sobre as actividades docentes e rendemento académico a familias e alumnos.

 Participar no desenvolvemento do PAT.

 Seguir o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado.

 Coordinar respostas educativas ás dificultades detectadas ( ACS, RE )

 Facilitar a integración no centro e no grupo.

 Orientar ao alumnado. Desenvolver a madurez vocacional asesorando na toma de decisións.

 Colaborar co Departamento de Orientación.

3.2.- Responsabilidades  do equipo educativo.

 Contribuír á dinamización do grupo-clase desde a práctica docente cotiá.

 Incorporar á programación de aula aspectos que contribúan ao autocoñecemento, autoestima do

alumnado, a crear expectativas positivas, a exercer a autonomía e a toma  de decisións, e a orientar

profesional e academicamente ao alumnado.

 Coordinar os contidos da actividade docente xeral  e efectuar as adaptacións que se consideren



necesarias na programación de aula.

 Axustar a programación segundo os principios de axuda educativa.

 Organizar de forma coordinada a aprendizaxe de recursos instrumentais para o estudio.

 Desenvolver  unha  actividade  destinada  a  dotar  ao  alumnado  de  estratexias  que  permitan  o

traspaso das aprendizaxes.

 Utilizar  o  seguimento  compartido  do  alumnado para,  unha  vez  diagnosticados  os  éxitos,  erros

déficits,  atopar  e  compartir  fórmulas  para  incidir  sobre  eles,  sexa  introducindo  cambios  na

programación de aula, sexa a través de estratexias de compensación.

 Participar no desenvolvemento do PAT

4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO.

4.1.- Designación de titores. 

Neste  curso  os  titores  foron  designados  facendo  compatibles  criterios  de  atención  ao  alumnado  e

dispoñibilidade horaria. 

CURSO TITOR/A
1º A Emilio José Lousa Regueiro
1º B María Chan Diéguez
1º C Beatriz Castro Díaz
1º D Patricia Varela Fernández
1º E J. Francisco Amado Vilariño
1º F Gloria Luisa Pérez Otero
1º G Enrique Ríos Varela
2º A M. Rosa Lozano Soneira
2º B Francisco Pérez Penas
2º C Carla Rodríguez Docampo
2º D Patricia Rozados Carballude
2º E Jaime Otero Agra
3º A Luis Carlos Rodríguez López
3º B Pablo Cobas Roca
4º A Alberto Alonso Güemes
4º B María Sancosmed Álvarez
4º C Débora Botana Lado

1º BAC A M. Ángeles Lista González
1º BAC B Rosa Dolores Santos Calo
2º BAC Sonia M. Fernández Ordás



4.2.- Horarios.

 Cada titor da ESO adicará  unha sesión  semanal de  titoría co seu grupo de alumnos.

 Os  titores  adicarán  unha  sesión  semanal  destinada  á  recepción  de  pais.  Este  curso  debido  á

situación do Covid-19 as entrevistas serán telefónicas e, de maneira absolutamente excepcional,

presenciais mediante cita previa.

4.3.- Modelo de organización e funcionamento.

 Correspóndelle  o  Xefe  de  Estudos  coordinar  e  dirixir  a  acción  dos  titores  coa  colaboración  do

Departamento de Orientación.

 A Xefatura de Estudos terá as reunións que considere necesario para o bo funcionamento da acción

titorial.

 O  Departamento  de  Orientación  contribuirá  ao  desenvolvemento  do  PAT,  baixo  a  dirección  da

Xefatura de Estudos, asesorando aos titores nas súas funcións, facilitándolles os recursos necesarios

e intervindo, na medida das súas posibilidades, cando os titores o soliciten.

 Os  titores  deberán  programar,  de  acordo  coas  liñas  xerais  marcadas  neste  PAT,  as  actividades

específicas titoriais que desenvolverán ao longo do curso.

 Os titores poderán convocar as reunións que consideren necesarias co equipo docente do seu curso

para o bo funcionamento da acción titorial.

5. OBXECTIVOS BÁSICOS QUE SE PERSEGUEN

- Asegurar a  coherencia entre o PAT. e análise do contexto socio- educativo.

- Facilitala integración do alumnado no grupo e fomentala súa participación.

- Mellorar o  rendemento académico mediante a utilización de técnicas de traballo intelectual.

- Desenvolver habilidades que posibiliten un desenvolvemento integral dos alumnos.

- Establecer medidas xerais  de Atención á Diversidade.

- Detectar dificultades de aprendizaxe. 

- Realizar seguimentos das aprendizaxes dos alumnos. 

- Coordinar o axuste de programacións ás necesidades do individuo e grupo.

- Promover a  comunicación familia - centro.

- Desenvolver a madurez persoal dos alumnos.



6. LIÑAS  DE ACTUACIÓN

A acción titorial, da mesma maneira  que a Orientación, formarán parte, en todo momento, da función

docente e  nunca á marxe do currículo.  A  titoría  será  pois,  un recurso interno e propio do Centro sen

descartar a posibilidade de ampliarse cara un apoio máis especializado ou puntual.

6.1. Referidas aos alumnos.

 Realizar a acollida do alumnado, presentándolle e proporcionándolle información sobre o

funcionamento do centro, as normas que o rexen, as instalacións e recursos.

 Recabar información sobre os alumnos, os seus antecedentes escolares, familiares e sociais,

as súas necesidades expectativas e motivacións, a través de cuestionarios e entrevistas aos

alumnos, revisión dos expedientes escolares e informes individualizados de avaliación.

 Coñecer as  características do grupo a través da información recibida dos profesores de

cursos anteriores, da observación sistemática, da aplicación de cuestionarios e rexistros.

 Avaliar as dificultades e trastornos de aprendizaxe dos alumnos, especialmente nas áreas de

lingua e matemáticas, programando coordinadamente  as tarefas de recuperación.

 Identificar  e  diagnosticar  as  potencialidades  dos  novos  alumnos  que  poidan  presentar

necesidade de apoio.

 Actividades para desenrolar as técnicas de traballo intelectual.

 Actividades de orientación vocacional, establecidas no POAP elaborado polo Departamento

de Orientación.

 Colaborar no proceso de avaliación dos alumnos, facilitándolle informacións xerais sobre o

proceso de avaliación  na etapa correspondente.

 Realizar actividades de  autoavaliación cos alumnos previas e posteriores a cada sesión de

avaliación.

 Todas aquelas que den resposta ás demandas dos titores.

6.2. Referidas ao equipo directivo.

 Reunións periódicas coa xefatura de estudos ao longo do curso para comentar os aspectos

xerais  que inciden nos alumnos do grupo.

 Revisión, xunto coa orientadora e os profesores de PT, dos expedientes académicos dos

alumnos de cada grupo clase e das medidas de atención  á diversidade utilizadas, de ser o

caso.



 Actividades cos profesores e profesoras de cada grupo destinadas ao establecemento dos

acordos que sexan necesarios respecto a obxectivos comúns, metodoloxías e criterios de

actuación co grupo clase.

 Recoller as informacións do equipo de profesores dos distintos grupos. 

 Intervir  nas  situación  de  conflito  que  se  poidan  dar  entre  alumnado  e  profesorado,

aplicando o caderno de conduta, e sempre  co seguimento e  colaboración do titor.

 Dirixir as reunións dos profesores que imparten docencia no grupo titorizado na avaliación

do grupo correspondente.

 Colaborar co departamento de orientación  nas tarefas vinculadas coa titoría e no desenrolo

das actividades orientadoras. 

6.3. Referidas ás familias.

 Informar  ás familias dos aspectos educativos dos alumnos e recoller datos e opinións sobre

os mesmos.

 Actividades destinadas ao establecemento dunha axeitada comunicación coas familias que

favorezan  a súa implicación  no proceso de  e-a dos seus fillos e a vinculación co centro.

 Informar puntualmente dos resultados das sesións de avaliación.

7. PROGRAMACIÓN TITORIAL 

Esta programación titorial  estruturase en torno a dez bloques de contido, que responden aos obxectivos

xerais da acción titorial.

A partir destes bloques, cada titor deberá desenvolver a súa programación de acción titorial particular para

o seu grupo, co asesoramento e colaboración  do departamento de orientación.

Lembrar  que as  actividades que aquí  se  plantexan poden ser  obxecto de modificación  en función das

prioridades  do  grupo  (conflitos  que  hai  que  solventar,  temas  que  lles  preocupan  e  que  lles  gustaría

debatilos…)

Bloque 1: Actividades de acollida, presentación e integración

Bloque 2: Obxectivos e funcións da titoría.

Bloque  3: Dereitos, deberes e participación do alumnado.

Bloque 4: Normas, obxectivos  e funcionamento do grupo. 

Bloque 5: Normas, obxectivos  e funcionamento do centro.



Bloque 6: Actividades de convivencia.

Bloque 7: Madurez e crecemento persoal.

Bloque 8: Técnicas de traballo intelectual.

Bloque 9: Orientación académica e profesional.

Bloque 10: Avaliación da titoría

8. RECURSOS

8.1.- Humanos 

• Titores e equipo docente.

• Departamento de Orientación

• Xefatura de Estudos.

8.2.- Materiais.

• Material bibliográfico de consulta.

• Material propio elaborado polo departamento e os titores.

• Material de reprografía.



9. PROPOSTA DE ACTIVIDADES

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

1º ESO

Actividades acollida.
Recollida datos inicial (cuestionario)

Normas do centro.
Normas clase (mural).
Elección delegado/a.
A mediación escolar.
Técnicas de estudo.

Preavaliación

Análise tras a 1ª avaliac.
Habilidades Sociais.
Técnicas-Hábitos de

estudo.
Autoestima, autocontrol.

Análise da convivencia na
clase.

Autoevaluación do curso.
Preavaliación e avaliación

setembro.
Coñecemento do  novo

curso.

2º ESO

Recollida datos inicial (cuestionario)
Repaso a normas do centro.

Normas da clase (mural).
Elección delegado/a.
Mediación escolar.
Técnicas de estudo.

Preavaliación

Análise tras a 1ª avaliac.
Habilidades Sociais.
Técnicas-Hábitos de

estudo.
Autoestima, autocontrol.
Orientación académica

cara a 3º.

Análise da convivencia na
clase.

Autoevaluación do curso.
Coñecemento do novo

curso.

3º ESO

Recollida datos inicial (cuestionario)
Repaso a normas do centro.

A mediación escolar.
Elección delegado/a.

Análise tras a 1ª avaliac.
Habilidades Sociais.

Orientación académica
para 4º ESO.

Toma de decisións.

Autoevaluación curso.
Toma de decisións.

4º ESO

Recollida datos inicial (cuestionario)
Repaso a normas do centro.

A mediación escolar.
Elección delegado/a.

Análise tras a 1ª avaliac.
Habilidades Sociais.

Orientación académica:
distintas opcións.

Toma de decisións.

Autoevaluación curso.
Toma de decisións.



No desenvolvemento das titorías incluíranse tamén actividades en colaboración con outras institucións:

CURSO 1º TRIMESTRE

1º ESO

Habilidades Sociais
Acoso

Riscos en internet
Alimentación Saudable

2º ESO

Habilidades Sociais
Acoso

Riscos en internet
Alimentación Saudable

3º ESO
Saúde afectivo-emocional e sexual

Relacións sans de parella
Alimentación Saudable

4º ESO

Uso de redes sociais e xogos interactivos
Relacións sans de parella
Alimentación Saudable

Charla AESLEME

1º-2º BAC

XOUP 20-21
Charla SAPE sobre ABAU

Oferta Sistema Universitario galego
Alimentación Saudable

Charla AESLEME

Ó longo do curso poderase realizar  calquera outra actividade de interese para os alumnos/as,

aínda que non apareza reflectido nesta programación. Deixarase constancia na memoria final do

Departamento.

En A Coruña, a 9 de outubro de 2020

A Xefa do Departamento Orientación

Asdo.: Beatriz Hermida Sánchez



PLAN DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICO-PROFESIONAL

CURSO 20-21



A Orientación Académica e Profesional  debe entenderse como un proceso a desenrolar durante toda a

escolaridade, adquirindo unha especial relevancia cando o alumno debe realizar a elección entre distintas

opcións que  poden condicionar en grande medida o  seu futuro académico e profesional.

1.  XUSTIFICACIÓN DO POAP

Os coñecementos e habilidades implicados na toma de decisións son algo que se adquire dunha maneira ou

doutra no marco do currículo, a través dos aprendizaxes que se promoven nas distintas áreas e materias.

Tamén desde a acción titorial se traballan algúns dos contidos anteriores. Por todo elo o POAP especifica as

actuacións a seguir en tres vías diferenciadas pero complementarias: as programacións didácticas, a acción

titorial e outras actividades específicas.

Os alumnos deben tomar decisións  baseándose en catro aspectos fundamentais:

 Coñecemento axeitado  dos  propios intereses, capacidades e recursos. 

 Coñecemento axeitado das  distintas opcións  educativas e laborais e  das vías que se abren e

pechan con cada opción. .

 Coñecendo axeitado das esixencias do  mundo laboral e  a  relación con los distintos estudos. 

 Dominio  axeitado  das  estratexias  e  habilidades  de  decisión:  identificar  o  problema,  clarificar

alternativas, valorar consecuencias positivas e negativas, sopesar e decidir.

2. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN

 Coñecemento da estrutura do sistema educativo e das distintas opcións  e itinerarios .

 Coñecemento do sistema produtivo e laboral e dos procesos de inserción no mundo laboral. 

 Coñecemento das propias posibilidades, intereses e limitacións.

 Desenvolvemento  de habilidades para a toma de decisións. 

 Orientación personalizada aos alumnos sobre as súas posibilidades académicas 

O Plan de Orientación Académica e Profesional contribuirá a facilitar a toma de decisións  de cada alumno

respecto ao seu  itinerario académico e profesional. A tal efecto incluirá:

 Actuacións  dirixidas a que os alumnos desenvolvan  as capacidades implicadas no  proceso de toma

de decisións   e  que  coñezan   e  valoren  dunha  forma  axustada  as  súas   propias  capacidades,



motivacións  e intereses. 

 Actuacións destinadas a facilitar información suficiente ao conxunto do alumnado sobre as distintas

opcións educativas ou laborais relacionadas con cada etapa educativa, e de maneira especial sobre

aquelas que se ofrezan no seu entorno. 

 Actuacións que propicien o contacto do alumnado co mundo do traballo e poidan facilitar a súa

inserción laboral.

3. OBXECTIVOS BÁSICOS.

1. Facilitar  un  coñecemento  adecuado do  mundo laboral  e  das   distintas  opcións  que  se

ofrecen ao finalizar os estudos. Trátase de que os alumnos/as coñezan como se organiza

tanto a empresa privada como a administración pública, como se accede ó emprego nas

súas  distintas modalidades, os postos de traballo que se poden desempeñar coa titulación

adquirida.

2. Favorecer no alumnado un coñecemento  axustado e realista das propias potencialidades

persoais, aptitudinais e profesionais. Trátase de que os alumnos perciban de modo positivo

as propias capacidades  que posúen. Resulta especialmente útil para ter un coñecemento

máis  preciso das  súas  propias capacidades e para  poder interpretar  adecuadamente os

éxitos e  fracasos dispoñer da información continua sobre o que significan as notas.

3. Facilitar o desenrolo  de expectativas positivas sobre as propias posibilidades de encontrar

un emprego,  anticipando as  posibles  dificultades e  coñecendo a  maneira  de superalas.

Procuramos que os alumnos se encontren preparados profesional  e  animicamente para

emprender a tarefa de buscar un emprego coa  autoconfianza suficiente.

 Dominando  as  habilidades  necesarias  para  a  busca  de  emprego  e  sendo

conscientes de elo

 Coñecendo os recursos ao seu  alcance.

 Sabendo buscar medios alternativos para conseguir as metas desexadas.

4. Favorecer o contacto dos alumnos co mundo laboral



4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.

 En relación ao centro

✔ Proposta  de elaboración do POAP

✔ Coordinación de actividades que teñan que ver coa orientación académica e profesional:

conferencias, itinerarios...

 En relación aos profesores:

 Realizacións  nas  sesións  de  titorías  de  contidos  específicos  sobre  o  sistema educativo,

sociolaboral, técnicas de busca de emprego, autoemprego,...

 Coordinar accións que favorezan o tránsito do alumnado ao rematar a etapa.

 Promover a  realización de actividades de información e  orientación nas  que participen

outros profesionais externos ao centro.

 En relación aos alumnos:

 Actividades  de  recollida  de  información  sobre  todo  no  referente  ás  características  dos

rapaces. Análise posterior da información recollida para unha valoración de posibilidades

dos alumnos.

 Actividades de coñecemento do sistema educativo. 

 Actividades facilitadoras do proceso de toma de decisións.

 Actividades de preparación para a vida activa dentro do  mundo laboral.

 Actividades  de  mellora  da  autoestima,  autonomía  persoal  de  participación  en  grupo,

hábitos de traballo, de habilidades sociais,...

 En relación as familias:

 Darlles información  e ofrecer atención individualizada cando o soliciten.

 Solicitar a súa colaboración en casos puntuais.

 Promover a participación e colaboración das familias no POAP.

 Facelos partícipes das preferencias e inquietudes profesionais e laborais dos seus fillos.



5. ACTIVIDADES TIPO.

I. Elaboración de documentos informativos nos que se analizarán todas as posibles opcións para o

curso seguinte.

II. Exposición dos diferentes itinerarios educativos relacionados coa modalidade de Bacharelato  e  as

materias optativas elixidas.

III. Actividades de saídas educativas e  profesionais realizadas en agrupamentos acordes cos intereses

vocacionais detectados 

IV. Continuación do programa de Acción Titorial.

Debemos ter en conta que saber decidir  de forma realista e planificada supón dominar unha serie de

capacidades  relacionadas  fundamentalmente  coa  obtención,  selección  e   análise  de  información,  coa

planificación de metas e  coa  resolución de problemas, capacidades todas elas que non se adquiren de

forma puntual, senón que son froito na súa  maior  parte de todo o proceso educativo.

6. RECURSOS

 Humanos: Titores e departamento de orientación, ponentes.

 Materiais: Aula, despacho de orientación e materiais de diversa natureza.

7. TEMPORALIZACIÓN

O Plan de Orientación Académico-Profesional iniciarase no primeiro trimestre analizando as necesidades,

pero  basicamente  levarase  a  cabo  durante  o  segundo  e  terceiro  trimestre  do  curso  académico.

Programarase dentro das actividades de titoría, seleccionando as actividades a desenvolver en cada un dos

niveis.

8. AVALIACIÓN.

Será necesario avaliar todo o proceso de forma continua para detectar dificultades e solucionalas de forma

inmediata. A avaliación final atenderá aos seguintes criterios:



 Grado de consecución dos obxectivos  propostos inicialmente.

 Valorar a adecuación das actividades realizadas polo departamento ás necesidades e demandas

plantexadas.

 Valorar  o  grao  de  implicación  e  satisfacción  dos  titores,  alumnado  e  familias  nas  actividades

realizadas.

 Valorar a adecuación das actividades aos intereses de alumno/as.

 Analizar a adecuación das técnicas e recursos empregados

En A Coruña, a 9 de outubro de 2020

A Xefa do Departamento Orientación

Asdo.: Beatriz Hermida Sánchez
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