
 
 
 
 
 

 
PLAN  DO 

DEPARTAMENTO 
 DE 

  ORIENTACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  IES ESPIÑEIRA –BOIRO- 

               Curso 2019-2020                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 

1. Introducción 

2. Liñas prioritarias de actuación 

3. Medidas organizativas 

4.  Ámbitos de intervención 

5. Estratexias de intervención 

6. Obxectivos xerais 

7. Obxectivos específicos 

    7.1. Ámbito de apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe 

    7.2. Ámbito do plan de acción titorial 

    7.3. Ámbito do plan de orientación académica e profesional 

8. Temporalización 

9. Plan de actuación da profesora de apoio 

10. Intervención e coordinación cos centros da zona educativa 

11. Seguimento e avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTRODUCCIÓN 
 
     A titoría e  orientación do alumnado forman parte da función docente. Desde esta concepción na que 

educar non é soamente transmitir coñecementos senón contribuír á formación integral dos alumnos/as, todo 

o profesorado ten responsabilidade na función de orientación. Poren, para garantir a sistematicidade e 

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

través dos titores/as, que a dirección do centro nomea ó inicio de cada curso, segundo os criterios establecidos 

na lexislación vixente. O departamento de orientación, como órgano de coordinación docente, é a estructura 

que planifica e asesora as actividades de orientación. 

      No departamento de orientación, entendemos ésta coma un proceso de análise e tratamento das 

situacións educativas desde unha perspectiva de colaboración e axuda sistemática á comunidade educativa. 

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

conforma un sistema no que as relacións que existen entre os seus membros influirán en todos eles, e as 

actuacións de cada un deles repercutirá nos demais e en sí mesmo. Non se poden, pois, concebir 

ailladamente as accións e consecuencias das mesmas, senón que, é necesario coordinar as actuacións de 

todos e asumir as responsabilidades que cada un/unha de nós temos como parte do centro. 

Debemos ter en conta que a finalidade da orientación é a mesma que a do ensino en xeral, isto é, o pleno 

desenvolvemento do alumnado en tódolos aspectos da súa personalidade, recollido no curriculum vixente nas 

competencias básicas que os/as alumnos/as deben desenvolver en cada unha das etapas. A orientación é 

polo tanto un proceso incardinado na educación que vai dirixido a tódolos participantes da comunidade 

educativa. 

 Deberemos polo tanto evitar as actuacións propias dun modelo de servizos, baseado nunha perspectiva 

clínica da orientación, cun marcado carácter individualizado e terapéutico e descontextualizado da institución 

escolar. 

Dende este marco  xustifícase o Modelo de Programas que propoñemos e que debe partir das necesidades 

do propio centro. 

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

necesidades dos distintos elementos que conforman a comunidade escolar, para desenvolver dun xeito 

colaborativo e compartido entre todo o profesorado, equipo directivo e familias. Entendemos a orientación 

educativa como un continuo que comenza coa escolarización do alumno/a e que inclúe a toda a poboación 

escolar á marxe da diversidade que presente, e como un proceso global e unitario que integra aspectos do 

desenvolvemento persoal e social, dos procesos de ensino-aprendizaxe e os relacionados coa toma de 

decisións; no que a finalidade básica é acadar o desenvolvemento integral da persoa. 

 
2.  LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 
 
 No curso 2019-2020,  tendo en conta a valoración do traballo do curso anterior as actuacións preferentes : 

1. Seguir aportando temas e materiais para a hora de titoria cos alumnos de ESO e FPB. 

2.  Colaborar na implementación do Plan de Convivencia 



3. Propor estratexias e ámbitos de colaboración ó profesorado e ás familias do alumnado con 

conductas disruptivas. 

4. Colaborar no establecemento dos programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

5. Colaborar no establecemento dos programas de recuperación e nos programas específicos 

personalizados. 

6. Apoiar ós alumnos, profesores e familias no coñecemento do sistema. 

7. Coordinar accións formativas levadas a cabo por axentes externos ó centro  en temas 

como: saúde, emprendemento, prevención da violencia, igualdade entre homes e mulleres, 

etc. 

Ademais das anteriores traballaremos nos seguintes eidos: 

a) Identificación temperá das necesidades educativas do alumnado. 

b) Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que está a recibir o alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaxe ou inclusión no sistema educativo. 

c) Proposta de iniciativas que supoñan a optimización dos recursos humanos e materiais do centro no 

que se refire aos apoios enunciados no punto anterior, de cara a avanzar na prevención dos 

problemas de aprendizaxe e na loita contra o fracaso escolar. 

d) Resposta ás demandas realizadas polos departamentos didácticos e os equipos docentes para que 

nas respectivas programacións se contemplen distintos niveis de dificultade que dean resposta á 

diversidade presente nas aulas. 

e) Mantemento das canles de coordinación cos CEIP, IES e CIFP da zona, a través dos departamentos 

de orientación, e coa aula de adultos do concello para favorecer o proceso de intercambio de 

información e facilitar o tránsito do alumnado entre  etapas e entre centros dentro da mesma etapa e 

entre modalidades 

f) Seguir Implementando o traballo conxunto coa área de cultura do concello, con asociacións etc para 

mellorar a incardinación do centro no seu entorno 

 

Desenvolvemento do plan de acción titorial: 

a) Colaboración na análise das necesidades do profesorado titor e demais  profesorado do centro en 

relación ao desenvolvemento da acción titorial. 

b) Aspectos organizativos e de xestión da acción titorial: criterios para a adxudicación de titorías, 

establecemento de mecanismos de coordinación entre equipos docentes, entre o profesorado titor e 

o departamento de orientación e demais profesorado do centro. 

c) Incorporación de contidos relacionados coas habilidades sociais, a autoestima, a resolución pacífica 

de conflictos, estratexias de aprendizaxe, autoorganización e a igualdade entre homes e mulleres. 

 

       Promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflictos: 
 

a) Colaboración na diagnose sobre o estado da convivencia no centro en base á información ofertada 

polos distintos sectores da comunidade educativa, e proposta de medidas que redunden na mellora da 

mesma: dinamización da xunta de delegados/as, mediación escolar, negociación das normas de 



convivencia. Así mesmo, asesoramento na elaboración, seguimento e avaliación dun plan de mellora 

da convivencia. 

        b) Participación na revisión do proxecto educativo do centro, se é o caso,  con    especial atención aos 

principios dunha educación democrática e igualitaria, e de valores tales como solidariedade, 

cooperación, xustiza, tolerancia e desenvolvemento sostible. 

 
        Formación permanente, investigación, experimentación e innovación: 
 
    a) Colaboración na detección de necesidades de formación do profesorado en temas de orientación e 

dinamización da participación en cursos que se organicen para atender a estas necesidades.     

      b) Participación na formación permanente dos orientadores/as. 

    c) Participación na recompilación de recursos e materiais de apoio: páxinas web, materiais impresos, 

experiencias de outros centros, etc.   

 

    Participación e implicación das familias, como parte fundamental da  comunidade educativa: 

       a)  Dinamización das canles de comunicación e participación entre familias e centro educativo. 

       b) Colaboración coas familias do centro en temas de interese para a educación dos seus fillos/as. 

      c) Colaboración coas familias na tarea de atopar para os seus fillos  propostas formativas acordes cos 

seus intereses, necesidades e competencias. 

 

        Fomento da igualdade no acceso á formación profesional: 
 
      a) Establecemento de accións dirixidas a reducir as desigualdades derivadas de condicionantes de      

 xénero, orixe, lugar de residencia, ... 

     b) Promoción de accións de colaboración, especialmente as relacionadas coa igualdade no acceso ás 

diversas ensinanzas, entre o departamento de orientación, profesorado de centros que imparten 

formación profesional e  servizos de ámbito laboral. 

 

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

a) Atención preferente ao alumnado que remata un ciclo medio ou superior,  alumnado con necesidades 

específicas, así como persoas adultas que retornan ao sistema educativo. 

           b) Colaboración no seguimento da inserción laboral do alumnado que  remata os ciclos. 

 

Asesoramento ás persoas adultas sobre diferentes oportunidades de aprendizaxe e de inserción 

laboral. 

Asesoramento ás persoas adultas sobre o proceso de acreditación de competencias 

Asesoramento ás persoas adultas sobre as probas libres para a obtención de unidades de 

competencia, certificados de profesionalidade ou título de FP 

Asesorar e informar ao alumnado sobre as ensinanzas de réxime especial. 

 
3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

      Para poder coordinar e levar a cabo o plan de orientación, na planificación xeral do centro contémplanse 

as seguintes medidas organizativas: 



- Reunión semanal cos titores   de  Secundaria Obligatoria e Formación Profesional Básica 

- Reunións coordinadas polo titor/a co equipo docente de grupo, no horario destinado a actividades 

presenciais non fixas e nos recreos. 

- Reunión trimestral cos departamentos de orientación da zona educativa. 

-     Outras reunións fixadas pola xefatura de estudos. 
 
 
4.  ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 A actuación do departamento de orientación desenvolverase en torno a tres ámbitos, que están 

estreitamente interrelacionados: 

- Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe, tanto no relativo ás medidas educativas preventivas e 

ordinarias, como extraordinarias. 

- Apoio á organización e desenvolvemento do plan de acción titorial, a fin de favorecer o seguimento do 

proceso de ensinanza e aprendizaxe de cada alumno/a e do grupo, e a súa inclusión e participación na 

dinámica do centro, nas distintas instancias que lle son propias 

- Apoio á organización e desenvolvemento do plan de orientación académica e profesional do alumnado, 

para axudarlle nos procesos de toma de decisións. 

5. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN       

 A  organización da intervención e apoio  ó proceso de ensinanza-aprendizaxe realizarase fundamentalmente 

a través das reunións dos equipos docentes de grupo. Nestas reunións propoñeranse as medidas educativas 

ordinarias e extraordinarias que poida necesitar un alumno/a, ou un grupo, en cada área ou materia, así como 

a forma de colaboración e participación da profesora de apoio para o desenvolvemento das medidas que se 

acorden.    

Os plans de acción titorial e de orientación académica e profesional actualizaranse segundo  as directrices da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e as propostas que os  titores/as fan nas reunións;  tendo como 

referencia os seguintes criterios: 

. Que respondan ás finalidades do actual sistema educativo. 

. Que se adapten ás características e necesidades do alumnado e do centro. 

. Que sexan flexibles e abertos a tódalas posibles modificacións que a práctica e circunstancias aconsellen; 

pero que, ó mesmo tempo, teñan un grao de estabilidade suficiente para que a súa continuidade non se vexa 

afectada polos cambios de profesorado, equipo directivo, etc. 

Utilízase, como canle principal para o deseño e desenvolvemento dos mentados plans,  a estructura das 

titorías, porque a función titorial ten un recoñecemento legal e unha consolidación no funcionamento do centro. 

A través dos titores e titoras é máis doado chegar  ó resto do profesorado,  alumnado e  familias. 

É necesario subliñar que existen diferencias entre a acción titorial que poden realizar os titores/as da etapa 

de Educación Secundaria Obrigatoria e FP Básica e os/as de Bacharelato e ciclos medios e superiores. Os/as 

primeiros/as teñen contemplado no seu horario lectivo unha sesión de titoría co grupo de alumnos/as, e é 



nesa sesión cando poden desenvolver o plan de acción titorial e de orientación académica e profesional, 

mentras que esta sesión non está contemplada para o resto.   

6. OBXECTIVOS XERAIS 

- Facilitar o coñecemento das características do alumnado procedente dos centros adscritos, que inicia a 

escolarización na etapa de educación secundaria obrigatoria. 

- Prestar apoio técnico no referido á avaliación inicial do alumnado, así como ós procedementos de 

avaliación formativa. 

- Coordinar e colaborar na organización e atención ó alumnado con necesidades educativas específicas. 

- Fomentar a inclusión e participación do alumnado na dinámica do centro, favorecendo actitudes de 

respecto, colaboración e tolerancia, así como o cumprimento das normas básicas de convivencia. 

- Favorecer a comunicación cos alumnos/as e as súas familias, nos ámbitos individuais e grupais. 

- Asesorar ó equipo directivo e ós equipos docentes en temas de avaliación, promoción e titulación. 

- Colaborar no proceso de toma de decisións, especialmente nas académicas e profesionais, mediante 

programas de orientación que doten ó alumnado da capacidade de toma de decisións responsables e con 

coñecemento das súas posibilidades e das oportunidades que se lle presentan, tanto a nivel escolar como 

profesional. 

- Colaborar cos servizos de orientación do ámbito educativo e os orientadores laborais, no marco do 

sistema integrado de información e orientación profesional. 

-  Coordinar as actividades titoriais, asegurando a coherencia no desenvolvemento do plan de acción titorial 

nos distintos niveis educativos, e favorecendo a formación do titor/a para que poida desempeñar as súas 

funcións adaptándoas ás características do grupo. 

 

7. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
 7.1. Ámbito de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe 
 
  Asesorar ó equipo directivo e ó profesorado sobre as medidas educativas ordinarias e extraordinarias de 

atención á diversidade e a necesidade de súa implementación para poder atender á diversidade do 

alumnado. 

 Colaborar cos equipos docentes na avaliación inicial do alumnado e no establecemento de medidas 

educativas adaptadas ás necesidades detectadas no grupo ou nalgún alumno/a. 

 Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa para que nos distintos documentos e actuacións se 

contemple a atención á diversidade e se favoreza o desenvolvemento de actitudes positivas fronte á 

diversidade cultural. 

  Participar no deseño,  desenvolvemento e seguimento de medidas de carácter preventivo e compensador 

das necesidades educativas específicas: reforzo educativo, adaptacións curriculares, agrupamentos 

específicos, programas de mellora da aprendizaxe, etc. 



 Participar, se fora o caso, no deseño e colaborar no desenvolvemento de programas específicos de 

aprendizaxe para o alumnado procedente do estranxeiro. 

 Apoiar o desenvolvemento de medidas de atención á diversidade adaptadas ás necesidades e 

características de cada alumno/a, dun pequeno grupo ou dun grupo-clase. 

 Colaborar cos departamentos didácticos e cos equipos docentes para que se fomente a valoración do 

esforzo no traballo e se potencie  o desenvolvemento de actividades que favorezan a aprendizaxe 

significativa. 

 Colaborar no seguimento e avaliación do Proxecto Curricular de Centro, fundamentalmente nos principios 

relativos á avaliación formativa e na adecuación dos criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

  Asesorar  no desenvolvemento das sesións de avaliación, na procura de actuacións que permitan dar 

coherencia ás respostas educativas. 

  Promover actividades que impliquen a cooperación entre o centro e as familias. 

  Colaborar e coordinarse cos diferentes servicios e institucións que actúan no ámbito da orientación. 

  Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de orientación 

específicos. 

7.2. Ámbito do plan de acción titorial 

  Asesorar ó equipo directivo na planificación do inicio de curso, en aspectos referidos á constitución dos 

grupos  e a estructura e funcionamento das titorías. 

 Colaborar na análise dos expedientes e recollida de información sobre o alumnado, especialmente dos 

alumnos/as que inician este a etapa de educación secundaria obrigatoria e que presentan necesidades 

educativas especiais. 

  Revisar o plan de acción titorial segundo as  directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as 

propostas dos titores e titoras. 

 Contribuír ó desenvolvemento da acción titorial, ofertando asesoramento, materiais e propostas de 

actividades. 

 Impulsar o desenvolvemento de programas e accións que incidan na aprendizaxe de valores propios duna 

sociedade participativa e democrática, favorecedores dun clima de convivencia e de respecto entre as persoas 

e as culturas. 

 Potenciar o funcionamento da xunta de delegados/as. 

 Asesorar no desenvolvemento de actuacións dirixidas á resolución de conflitos e a mellorar as relacións 

sociais e  convivencia nas aulas e no centro. 

 Potenciar e coordinar a participación en programas destinados a prevención da violencia de xénero, de 

educación para a saúde, de educación afectivo-sexual, ... 

 Promover actividades que impliquen ás familias e á comunidade educativa. 



  Asesorar nas reunións e  relacións coas familias, de xeito individual e colectivo, para que participen 

activamente no proceso educativo dos seus fillos/as. 

 Asesorar ós/ás titores/as na cumprimentación da documentación académica do alumnado, en especial do 

que recibe medidas de atención á diversidade. 

  Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de orientación 

específicos. 

  Colaborar no desenvolvemento das actividades que propoña a Vicedirección do centro,  que estean 

relacionadas coas funcións de orientación e titoría. 

7.3. Ámbito do plan de orientación académica e profesional 

 Revisar o plan de orientación académica e profesional segundo as directrices da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica e as propostas dos titores/as. 

  Coordinar accións que favorezan o tránsito do alumnado entre etapas educativas, especialmente cando 

implique o cambio de centro educativo. 

 Colaborar cos departamentos didácticos, equipos docentes e titores/as na incorporación ó currículo da 

orientación académica: elección de materias optativas,  itinerarios educativos... 

 Colaborar cos titores/as e cos equipos docentes na formulación do Consello Orientador. 

  Orientar e asesorar a toda a comunidade educativa sobre as posibilidades académicas e laborais, así 

como sobre as ofertas educativas do seu contorno, no momento de finalización dunha etapa educativa 

(ESO, Bacharelato); con especial atención ó alumnado con necesidades educativas específicas. 

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

profesionais externos ó centro. 

 Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de orientación 

específicos. 

 

8.  TEMPORALIZACIÓN 

 

1º TRIMESTRE 

 

Proceso de ensino-aprendizaxe 

 

- Facilitar a información recollida sobre os/as alumnos/as polos titores e titoras en cursos anteriores. 

- Coordinar o apoio do alumnado con necesidades educativas específicas, dando prioridade as áreas 

instrumentais da etapa de educación secundaria obrigatoria. 

- Participar nas reunións dos equipos docentes. 



- Orientar ó profesorado no uso de técnicas, materiais e programas que sirvan para previr actitudes 

discriminatorias cara ó alumnado doutras culturas e permitan resolver satisfactoriamente as posibles 

dificultades que se poidan producir. 

- Colaborar na elaboración de adaptacións curriculares e/ou no deseño de medidas de reforzo educativo. 

- Asesorar e deseñar materiais para a realización das sesións de avaliación, na procura de buscar 

actuacións que favorezan a coherencia nas respostas educativas. 

- Realizar, en colaboración cos titores e profesorado dos grupos o seguimento dos desdobles. 

Plan de acción  titorial 

- Deseño e participación, en coordinación co equipo directivo e os titores/as do   plan de acollida do 

alumnado. 

- Propostas de actividades para desenvolver co alumnado nas sesións de titoría, iniciando coas referidas 

a recollida de información  inicial do alumnado coñecemento do RRI e a elección de delegados/as. 

- Asesoramento e  seguimento da función titorial, especialmente   na  ESO a través de reunións 

periódicas cos titores/as. 

- Potenciar o desenvolvemento de programas de Educación para a Saúde, prevención da violencia entre 

iguais, igualdade  de xénero. 

- Impulsar o desenvolvemento de programas que favorezan o coñecemento doutras culturas e os valores 

dunha sociedade democrática. 

- Selección e deseño de materiais que orienten ós titores/as no desenvolvemento da función titorial. 

- Información sobre cursos de formación para o profesorado, directamente relacionados coa orientación 

e, especialmente, cos programas que se propoñan para desenvolver no plan de acción titorial. 

- Preparación de materiais para a realización das sesións de avaliación: avaliación inicial en 1º de ESO e 

1ª de avaliación, na procura de buscar actuacións que favorezan a potenciación da vertente formativa. 

 

Plan de orientación académica e profesional 

 

- Facilitar ó profesorado titor materiais nos que se recolle a actual estructura do sistema educativo e 

información sobre os cambios que se produzan na normativa legal. 

- Informar ó profesorado da optatividade na educación secundaria obrigatoria, modalidades de 

bacharelato e vías que se cursan no centro. 

- Informar ó profesorado das medidas organizativas de atención á diversidade que se están levando a 

cabo no centro: desdobles, FP Básica, ... 

 

 

2º TRIMESTRE 



 

 

Proceso de ensino-aprendizaxe 

 

-   Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que está a recibir o alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaxe ou inclusión. 

- Continuar coas actuacións iniciadas no primeiro trimestre: participación nas reunións dos equipos 

docentes, apoio ó alumnado con necesidades educativas específicas, coordinacións das actividades de 

titoría, ... 

- Seguimento, en colaboración cos titores e o profesorado implicado, do alumnado que está nos 

desdobles ou que recibe outros apoios 

- Preparación de materiais para a realización das sesións da 2ª de avaliación, na procura de buscar 

actuacións que favorezan a potenciación da vertente formativa. 

 

 Plan de acción titorial 

- Realizar un seguimento dos programas que se iniciaron no trimestre pasado, introducindo as 

modificacións e axustes que se estimen necesarios. 

- Organizar un programa de educación afectivo-sexual en  4º da ESO e ciclos medios.      

- Procurar a ampliación do referido programa a outros niveis educativos en colaboración con centros de 

asesoramento afectivo-sexual. 

- Desenvolver novas propostas de programas e actividades, en función das posibilidades e necesidades 

que se vaian detectando. 

Plan de orientación académica e profesional 

- Potenciar o desenvolvemento dun programa de orientación académica co alumnado do 4º curso de 

ESO, que lle axude na toma de decisións e na elección da súa propia opción educativa e/ou profesional. 

- Elaboración de propostas para orientar na elección de materias optativas, dirixidas ó alumnado que 

cursa  3º de ESO. 

- Elaboración de diferentes dossieres de orientación académica e  profesional, dirixidos ó alumnado do 4º 

curso de ESO, 1º e 2º de Bacharelato  e ás súas familias. 

- Organización de charlas informativas  sobre orientación académica e profesional en 1º e 2º de 

Bacharelato, así como establecemento de horarios para que poidan acudir a realizar todas as consultas 

concernentes a este ámbito. 

 

3º TRIMESTRE 

Proceso de ensino-aprendizaxe 



-   Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que está a recibir o alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaxe ou inclusión. 

- Colaborar no proceso de selección do alumnado proposto nas xuntas da 2ª avaliación para incorporarse 

a cursar un PMAR ou FP Básica 

- Informar ás familias destes alumnos das características destes agrupamentos e solicitar a súa 

aceptación para que o seu fillo/a curse dito programa. 

- Preparación de materiais para a realización das sesións da 3ª de avaliación, incluíndo información 

relativa á promoción e titulación. 

 Plan de acción titorial 

- Continuar co desenvolvemento das actividades propostas e as novas que se consideren necesarias. 

- Colaborar no asesoramento ó alumnado e familias en relación coas expectativas académicas e 

profesionais para o próximo curso. 

- Asesorar ós titores/as na cumprimentación da documentación académica do alumnado, en especial do 

que está recibindo medidas de atención á diversidade. 

- Colaborar co profesorado titor da ESO na formulación do Consello Orientador. 

-     Aportar información sobre a avaliación, promoción e titulación do alumnado 

 

Plan de orientación académica e profesional 

- Colaborar no proceso de toma de decisións dos alumnos e alumnas que rematan unha etapa educativa 

(ESO, Bacharelato, Ciclos), mediante accións que lles faciliten unha elección responsable,  acorde coas 

súas posibilidades e intereses, e que non estea mediatizada por condicionantes de xénero, orixe, lugar 

de residencia. 

- Elaboración dun programa de orientación laboral para aquel alumnado que remata unha etapa 

educativa. Este programa será diseñado polo profesor de FOL e será impartido, ben polo propio 

profesor de FOL, ben polos titores dos grupos de alumnos ós que vai dirixido. 

9.  PLAN DE ACTUACIÓN DA PROFESORA DE APOIO 
 
Obxectivos xerais 
- Apoiar ós alumnos e alumnas que presenten necesidades educativas específicas. 

- Fomentar a inclusión dos alumnos e alumnas  con necesidades educativas específicas no seu grupo e no 

centro. 

- Favorecer a mellora da autoestima. 

- Contribuír  a reducir as taxas de abandono, fracaso e inadaptación escolar. 

 
Obxectivos específicos 
- Participar na organización e desenvolvemento das diversas medidas de apoio que se establezan para a 

atención da diversidade. 



- Colaborar co profesorado das distintas áreas no proceso de ensinanza e aprendizaxe dos alumnos e 

alumnas que teñen n.e.e.; especialmente nas áreas instrumentais. 

- Aportar materiais adaptados ás necesidades do alumnado que presenta n.e.e. 

 

Liñas prioritarias de actuación 
- Atender a diversidade  que haxa no centro, dándolle prioridade ó 1º ciclo da educación secundaria 

obrigatoria. 

- Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á educación secundaria obrigatoria. 

- Colaborar na proposta organizativa para a atención do alumnado que presente n.e.e. na avaliación 

inicial. 

- Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares individualizadas, así 

como nas medidas de reforzo, se é o caso, e daquelas outras dirixidas a atención á diversidade do 

alumnado. 

- Facilitarlle ó profesorado, se o demanda, material adaptado ás necesidades educativas de algún alumno 

ou alumna. 

- Prestarlle atención directa ó alumnado con n.e.e. no grupo clase en colaboración co profesorado de área. 

Excepcionalmente prestaráselle atención de forma individual ou en pequenos grupos non estables, cando 

as necesidades do alumno/a lle imposibiliten seguir unha mínima inclusión na aula. 

 

10. INTERVENCIÓN E COORDINACIÓN COS CENTROS DA ZONA EDUCATIVA. 

a. Impulsar a coordinación coas direccións e departamentos de orientación da zona co fin de 

intercambiar información e facilitar o tránsito do alumnado entre os distintos centros e 

etapas educativas 

b. Mellorar e executar o plan de divulgación da oferta educativa do noso centro. 

11. SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN   

A avaliación do Plan de Orientación terá diferentes momentos, a saber: 

- Ó inicio do curso, que nos permitirá coñecer a situación da que partimos e o contexto no que 

traballaremos. Analizaremos as necesidades da comunidade educativa e do centro, o funcionamento do 

Departamento de Orientación e os destinatarios os que nos diriximos. 

- Durante o curso, co que poderemos introducir as modificacións necesarias para mellorar as nosas 

actuacións e dar resposta as novas necesidades detectadas. 

- Ó final do curso, valoraremos o proceso seguido e proporemos melloras de cara ó próximo ano. 

Recolleranse as conclusións na Memoria Final. 

A avaliación terá en todo caso un caracter formativo utilizando fundamentalmente instrumentos cualitativos 

(reunións, entrevistas, observacións, suxestións, etc.). Intentaremos acadar unha visión global do proceso 

seguido co fin de axustalo e melloralo. 

O seguimento e avaliación do plan de orientación realizarase a través das reunións periódicas que se 

contemplan na medidas organizativas e nas que sobre a orientación se realicen ó longo do curso. 



 As modificacións introducidas e a valoración global do grao de consecución dos obxectivos propostos e das 

actividades realizadas reflictiranse na memoria final, así como as propostas de mellora que, de selo caso, 

se considere oportuno  incorporar no plan do próximo curso. 

 

 

 

                             Boiro, 7 de outubro de 2019 

                             Antonio Castro Castro 

 

 
 


