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Tentando seguilas pautas que marca a Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se estable-

ce a organización e o funcionamento da orientación educativa e profesional na comunidade

autónoma de Galicia regulada polo decreto 120/1998 na súa sección terceira e artigo 15º de-

senvolverase o :

PLAN DE ORIENTACIÓN

1.-INTRODUCCIÓN

A orientación educativa está inmersa no proceso educativo, orientar consiste en estru-

turar da maneira máis personalizada e integral o proceso de ensino- aprendizaxe. Dende esta

perspectiva orientación e educación comparten as mesmas finalidades e ámbalas dúas se refi-

ren ao carácter personalizado dos procesos educativos, compartindo os mesmos fins: O pleno

desenvolvemento do alumnado, a educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamen-

tais, na igualdade de dereitos e oportunidades, o exercicio da tolerancia, a liberdade e a convi-

vencia, a educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal, a formación

para a paz e o respecto aos dereitos humanos, o desenvolvemento da capacidade de regular a

propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, desenvolver a creatividade, a

iniciativa persoal e o espírito emprendedor, a formación no respecto e recoñecemento da plu-

ralidade lingüística e cultural, a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de

coñecementos científicos, técnicos,  humanísticos..., a capacitación para a comunicación nas

linguas oficiais, a preparación para  o exercicio da vida cívica.

Neste contexto o D.O., é o recurso organizativo, técnico e material que apoia a función

orientadora e titorial do profesorado, é un órgano de planificación e coordinación e se consti-

túese en instrumento de apoio e dinamización, favorecedor da mellora da calidade educativa,

e que agrupa a profesionais de especialidades de áreas diferentes co fin de apoiar e potenciar

o desenvolvemento educativo. A súa programación ten como finalidade dar resposta ás nece-

sidades do Centro a partires dos recursos existentes, implicando a todo o Centro nas activida-

des programadas.

A programación do D.O. debe atender en primeiro lugar ao mandado constitucional, que

no seu artigo 27 establece “Todos tienen derecho a la educación”, “La educación tendrá por

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”. E lembrando unha parte do preámbulo
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da Lei Orgánica 8/2013 que modifica a lei Orgánica 2/2006 "Detrás de los talentos de las per-

sonas están los valores que los vertebran, las actitudes que los impulsan, las competencias

que los materializan y los conocimientos que los construyen"...esperamos que esta recién es-

treada lei nos permita desenvolver o noso traballo nas condicións mais óptimas ,en beneficio

destes receptores que poderán facer un futuro que nos enorgulleza a todo/as.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN

O IES Francisco Aguiar é un Centro de Secundaria que se atopa asentado na localidade

de Betanzos (A Coruña), a procedencia do alumnado é fundamentalmente da área local e das

áreas rurais adxacentes.

O centro conta cuns 640 alumnos/as e uns 61 profesores,  dúas administrativas e dous

conserxes.

As instalacións constan de tres edificios, un pavillón deportivo, dúas pistas, unha aula

de informática, unha de inglés, un laboratorio, e outros departamentos que están a reestrutu-

rarse nestes intres.

Os grupos de alumnos quedan distribuídos do seguinte xeito: 4 grupos de 1º de ESO, 4

grupos de 2º de ESO, 4 grupos de 3º de ESO, un grupo de 3º de PDC, 4 grupos de 4º , 5 grupos

de 1º de Bacharelato, 5 grupos de 2º de Bacharelato. En canto á FP o centro ten dous grupos

de CS de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

O Centro ten elaborado o PEC e no seu PAD contémplanse as seguintes medidas:

 ACIs dentro da aula ordinaria ou na aula de PT

 Desdobramentos en diversas áreas...

 Exencións de Francés

 Atención ACIs

 Atención alumnado de trastornos xeneralizados da aprendizaxe

 Atención alumnado con necesidade de apoio educativo

 Atención alumnado de procedencia doutras comunidades ou países.
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 Atención alumnado doutras etnias

Moi difícil especificar nominalmente este alumnado dado o carácter flexible no depar-

tamento e de ir xurdindo as necesidades de axuda ao longo do curso.

3.-ESTRUTURA ORGANIZATIVA

 Órganos de goberno (Decreto 324/1996 -D.O.G.9/8/96):

 Unipersoais:

o Director

o Vicedirector

o Secretaria

o Xefa de Estudos

 Colexiados:

o Consello Escolar:

o Claustro de Profesores

o Comisión de Coordinación Pedagóxica

 Órganos de coordinación docente

o Departamentos

o Comisión de Coordinación Pedagóxica

o Coordinador de formación en centros de traballo

o Equipo de Normalización lingüística

o Dinamizador das TIC´s

o EDIXGAL

o Dinamizador Biblioteca e Plan Lector
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• Outros órganos

◦ Observatorio da convivencia

◦ Comisión económica

4-ENFOQUE DA PROGRAMACIÓN NAS TRES ETAPAS EDUCATIVAS QUE 
SE ESTUDAN NO CENTRO  E COMPETENCIAS

Na ESO potenciarase os principios de comprensividade e de atención á diversidade, co

fin de transmitir os elementos básicos da cultura, consolidar hábitos de estudio e de traballo,

preparar para a incorporación a estudios posteriores e ou a inserción laboral, e formar para o

exercicio dos dereitos e obrigacións coma cidadáns.

Será fundamental a intervención en 4º de ESO polo carácter orientador que ten este

curso.

Dende o D.O. potenciarase a maduración das 7 competencias clave: competencia en co-

municación lingüística, Competencia matemática e ciencia e tecnoloxía, Competencias sociais

e cívicas, competencia dixital, Conciencia expresións culturais e artísticas, , Competencia para

aprender a aprender, Autonomía e iniciativa persoal, aínda que estas tres últimas van ter un

peso máis específico na intervención..

A incorporación das competencias, dará un carácter integrador, orientado á aplicación

do aprendido.

COMPETENCIA SOCIAL E 
CIDADÁ:

-Cooperar e comprometerse

-Afrontar conflitos

-Empatía

-Aceptar as diferenzas

-Ser tolerante e respectar valores,crenzas,culturas,  historia persoal e 
colectiva

-Comprender a realidade social do mundo no que se vive.

-Participar plenamente na vida cívica.
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COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER:

-Iniciarse na aprendizaxe autónoma

-Ser consciente do que sabe e o que pode aprender, controlar os 
coñecementos.

-Aprender a xestionar os procesos de aprendizaxe (metacognición)

-Sentimento de competencia social: potencialidades e carencias para 
desenvolver a confianza

-Organizar o tempo e perseveranza na aprendizaxe

-Saber utilizar estratexias e técnicas de estudio.

COMPETENCIA EN 
AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSOAL:

-Traballar con criterios propios e responsabilizarse.

-Madurar a autoestima, perseveranza, seguridade nun mesmo, 
capacidade para enfrontarse a problemas

-Adquisición de valores e comprensión de normas.

A intervención no BACHARELATO do DO contribuirá a proporcionar ao alumnado forma-

ción, madurez intelectual e humana, coñecementos e destrezas que lles permitan progresar

no seu desenvolvemento persoal e social e incorporarse á vida activa e á educación superior. Á

vez, intervirase a través de entrevistas persoais para intercambiar información e opinión so-

bre adecuación de estudos ou xestión das emocións asociadas á vida per

Na FORMACIÓN PROFESIONAL colaborarase na preparación do alumnado para a activi-

dade nun campo profesional e a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producir-

se ao longo da vida, contribuirase ao seu desenvolvemento persoal, ao exercicio dunha cida-

danía democrática e a aprendizaxe permanente. Así mesmo dende o D.O. terase en conta a

orientación do alumnado do ciclo superior que queira seguir estudos universitarios.

5.-COMPOSICIÓN E FUNCIÓNS DO DPTO.

No Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profe-

sional na Comunidade Autónoma de Galicia, e posteriormente na Orde que o desenvolve (24

de xullo de 1998), considérase que o Departamento de Orientación constitúe, dentro de cada

centro, o garante de que a orientación, entendida como proceso que inclúe a toda a comunida-

de educativa que comeza no momento da escolaridade e remata ó finalizar as ensinanzas non

universitarias, forma parte esencial da actividade educativa e de que se establece unha vía de

asesoramento permanente ó profesorado e ás familias.  Este carácter de continuidade que
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posúe a orientación implica a necesidade de establecer un plan de actuación común dos de-

partamentos de orientación dos institutos de educación secundaria cos departamentos de

orientación dos centros que teñen adscritos. Neste senso, o artigo 3º de dito decreto dispón

que

FORMAN PARTE DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DOS I.E.S.

a) O xefe do departamento.

b) O profesor ou profesora de pedagoxía terapéutica

c) Un profesor de F.O.L.

d) Un titor ou titora por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-tecnolóxico.

Ó mesmo tempo no artigo 6º do mencionado decreto e no 5º da orde que o desenrola

asígnanselle as seguintes FUNCIÓNS:

a) Valora-las necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e alumnas

do seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas comisións de coordinación pe-

dagóxica, as propostas do plan de orientación académica e profesional, e do plan de acción ti-

torial dos centros, así como coordina-lo profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o de-

senvolvemento destes plans.

c) Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo

nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención do alumnado con necesi-

dades educativas especiais e nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na ade-

cuación dos criterios de promoción.

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou

problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións

desfavorables como de altas capacidades que presenten os alumnos e as alumnas.

e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de medidas

de atención a diversidade.

f) Facilitarlle ó alumnado o apoio e asesoramento necesarios para enfronta-los
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momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, coma o ingreso no centro,o

cambio de ciclo ou etapa e, cando corresponda, a elección de optativas ou de itinerarios for-

mativos, a resolución de conflitos de relación interpersoais ou a transición á vida profesional.

g) Impulsala participación do profesorado en programas de investigación e innovación

educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pen-

sar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e en calquera outros relacionados co

seu ámbito de actuación.

h) Promovela cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso

educativo dos seus fillos.

i) Favorecelo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado

sobre as súas posibilidades académicas e profesionais, así como as ofertas do seu contorno

que lle faciliten elixir responsablemente.

j) Nos institutos onde se imparta formación profesional específica, coordinala orienta-

ción laboral e profesional con outras administracións ou institucións.

Por ter unha relevancia especial este profesorado no Departamento desglosaranse as

súas funcións.

 FUNCIÓNS DO PROFESORADO DE APOIO.

a) Realización, xunto co titor/a das adaptacións curriculares necesarias

para o alumnado  de n.e.e.

b) Elaboración de programas xerais, adaptados ao desenvolvemento individual

que se requiran para a correcta atención do alumnado que o precise.

c) Realización dos aspectos concretos dos programas que requiran unha

atención individualizada ou en pequeno grupo, dentro ou fora da aula.

d) Orientación aos profesores do alumnado atendido no que se refire ao

tratamento educativo concreto do mesmo, así como aquela outra de carácter

preventivo de posibles dificultades que, con carácter xeral, puideran xurdir

no resto dos alumnos e alumnas do grupo.

e) Elaboración de material didáctico.
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f) Colaboración co titor na orientación a pais e nais dos

alumnos/as que atenden, con vistas a lograr unha participación activa no

proceso educativo dos seus fillos.

Funcións que determinan a liña de intervención e das que se desprenden múltiples

obxectivos, como os que se expoñen no seguinte apartado.

6.-OBXECTIVOS:

6.1 OBXECTIVOS XERAIS:

1. Lograr unha orientación de calidade para todo o alumnado que cursa ensinanzas es-

colares.

2. Propiciar ós alumnos, a través da acción orientadora e titorial, o pleno desenvolve-

mento das súas posibilidades como persoas.

3. Contribuír a que o alumno reciba unha atención personalizada en función das súas ne-

cesidades educativas.

4. Facilitar a pronta detección do alumnado que presente características educativas di-

ferenciais.

5. Propiciar o desenvolvemento de iniciativas e programas de intervención axeitados ás

necesidades de orientación dos centros educativos.

6. Asegurar unha oferta formativa, que posibilite a actualización científica e didáctica

do profesorado en relación coa súa responsabilidade orientadora.

7. Facilitar a difusión de experiencias de especial significación sobre respostas de orien-

tación desenvolvidas nos centros educativos.

8. Planificar os adecuados medios e recursos específicos en función das necesidades de

orientación detectadas.

6.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
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O Departamento de Orientación centra as súas actuacións fundamentalmente en tres

ámbitos, no proceso de ensino-aprendizaxe, na acción titorial e na orientación educativa e

profesional, polo que estes obxectivos desglosaránse

6.2.1. PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE.

Con respecto o centro:

 Colaborar na elaboración de documentos que a normativa estableza para o Centro.

 Colaborar na elaboración de programas específicos (apoio, recuperación, etc).

 Contribuír, en xeral, ós elementos globalizadores e personalizadores da

educación.

 Contribuír á introdución de metodoloxías innovadoras.

 Contribuír á realización de estudios e análises sobre as necesidades dos alumnos e

alumnas.

 Asesorar ós órganos directivos no que concirne a:

· Reforzos educativos.

· Adaptacións curriculares.

· Intervención psicopedagóxica

· Criterios de avaliación e promoción do alumnado.

 Deseñar programas orientados a previr  e detectar dificultades educativas así  como

plans de intervención tendentes a solucionar estes problemas.

 Promove-la cooperación entre o centro e as familias.

 Fomenta-la cooperación de toda a comunidade educativa nas tarefas de

orientación.

 Con respecto ao alumnado

 Prevención, detección e tratamento das dificultades de aprendizaxe.

 Exploración e diagnóstico psicopedagóxico.
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 Reforzo pedagóxico ós alumnos que o precisen mediante adaptacións,

desdobres, agrupamentos etc.

 Aplicación, revisión e modificación (se fora o caso) dos programas específicos que es-

tea a recibir o alumnado con necesidades educativas específicas.

 Participación nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente.

Con respecto ós profesores.

 Transmitirlles información acerca da avaliación psicopedagóxica e as

características persoais dos alumnos e alumnas.

 Colaborar na detección de problemas educativos (desenrolo, aprendizaxe, etc.)que pre-

senten os alumnos e alumnas e na pronta intervención para tratar de remedialos.

 Asesorar ó profesorado sobre a necesidade de dar resposta á diversidade nas progra-

macións didácticas contemplando diversos niveis de dificultade.

 Con respecto ós pais

 Demandarlles colaboración para as actividades que se realizan no Centro.

 Informarlles sobre o novo sistema educativo así como sobre os aspectos

novedosos que afectan directamente ó centro: atención á diversidade, nova

formación profesional, etc.

 Intercambiar  información que poida enriquece-lo coñecemento dos seus  fillos  para

unha maior comprensión das súas condutas, actitudes, ritmo de aprendizaxe, etc.

 Implicalos no proceso educativo dos seus fillos.

Con respecto a outras institucións

 Solicita-la cooperación dos servizos de Asistencia Social da zona cando se

considere que a problemática presentada polo alumnado poida ter orixe externo ó

centro.

 Solicita-la cooperación do Equipo Específico cando se considere a necesidade dunha in-

tervención externa.

 Establecemento de canles de coordinación entre orientadores de primaria e
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secundaria.

 Importante: Esta programación atenderá ao proposto no Plan Anual de Atención á Di-

versidade.

6.2.2 ACCIÓN TITORIAL

Con respecto ó centro

 Posta en marcha do plan de acción titorial.

Os obxectivos do PAT serán:

1. Impulsar o desenvolvemento psicosocial dos alumnos mediante a integración grupal,

desenvolvendo a súa madurez vocacional e fomentado a súa participación escolar e no

entorno social.

2. Optimizar os procesos de aprendizaxe mediante actuacións preventivas sobre  as

dificultades máis comúns, artellando as respostas educativas e coordinando os proce-

sos de avaliación e promoción.

3. Impulsar e desenrolar a participación dos pais no proceso educativo dos seus fillos,

mediante o establecemento de relacións fluídas entre o Centro e a familia, a súa impli-

cación nos procesos de apoio e información continuada sobre la evolución dos seus fi-

llos.

 Aportar criterios para a organización, adxudicación e funcionamento das titorías.

Con respecto ao alumnado

 Desenvolver habilidades que posibiliten unha mellor interacción social.

 Participar nas actividades de titoría que lle sexan solicitadas.

 Prestarlles atención individualizada cando o soliciten.

 Axudarlles a conseguir unha boa integración no centro e no grupo de compañeiros e/ou

compañeiras.

Con respecto ao profesorado.
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 Asesorarlles en cuestións prácticas de organización e agrupamento do alumnado,con

especial atención ó tratamento flexible á diversidade de aptitudes, intereses e motiva-

cións.

 Coordina-lo traballo de titorías e asesorar no desempeño da función titorial.

 Facilitarlles a utilización na aula de técnicas específicas relativas a hábitos de traballo,

técnicas de estudio, programas de ensinar a pensar, mellora da autoestima, etc.

 Asistirlles na posta en práctica de reaccións humanas (centrándose

fundamentalmente na creación de habilidades sociais e na superación de

prexuízos raciais, ideolóxicos ou de xénero), dinámica e xestión de grupos,

entrevistas, liderado, etc.

 Asesorar na implantación de programas de investigación-acción.

Con respecto ás familias:

.

 Cooperar  na  relación  titores-familia  para  a  solución  de  problemas  que  afecten ao

alumnado.

ACTUACIÓNS DO PAT:

 Xornada acollida alumnado.

 Recollida informacións

 Coñecemento do grupo con técnicas grupais

 Información Dereitos /Deberes

 Elección Delegado

 Entrevistas individuais con pais e alumnado

 Elaboración normas funcionamento grupo

 Asambleas

 Toma decisións tras avaliación

IES Francisco Aguiar 14



Departamento de Orientación
IES Francisco Aguiar

 Reunións co resto profesorado

 Material sobre técnicas de estudo

 Temas de interese...Publicidade, sexualidade, comercio xusto...

 Desenvolvemento do PAT

RECURSOS:

Humanos: Titores, Departamento de Orientación, Xefatura de estudios

6.2.3 ORIENTACIÓN EDUCATIVA E PROFESIONAL.

Con respecto ó centro

 Implicar o Centro na orientación profesional e preparación para a vida activa do alum-

nado.

 Implicar ó Centro en campañas de sensibilización para o fomento do

autoemprego.

 Fomenta-la cooperación entre o centro e o mundo empresarial.

 Con respecto ao alumnado:

 Axudarlles nos momentos de maior dificultade: ingreso, cambios de ciclos,

elección de distintas materias optativas, elección entre diversos itinerarios, etc.

 Proporcionarlles unha orientación académica e profesional individualizada e diversifica-

da, con especial fincapé na formación para o fomento do autoemprego.

 Facilitarlles información sobre o mundo laboral e as saídas académicas e laborais ás que

se pode optar tras os estudios de Secundaria, con especial mención das ensinanzas de

réxime especial.

 Colaborar no seguimento da inserción laboral do alumnado que finaliza

ensinanzas de formación profesional.
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 Con respecto ao profesorado.

 Orientar tecnicamente en relación con actividades e procesos de avaliación

formativa e orientadora, reforzo e apoio pedagóxico, promoción de alumnos, etc.

 Informarlles sobre a relevancia que, para o futuro profesional e a toma de

decisións, supoñen os contidos actitudinais, procedimentais e transversais.

Con respecto ás familias.

 Orientar ás familias de forma individual ou colectiva para que asuman

responsablemente a educación e orientación dos seus fillos.

Con respecto a outras institucións

 Solicitar a colaboración do Equipo Específico cando as circunstancias así o requiran.

 Solicitar a intervención doutros institucións cando o requiran as circunstancias, é dicir,

técnicos da garda civil. dos servizos sanitarios, sociais...

 Quedan os criterios establecidos no POAP

7.-Metodoloxía.

Atendería a varios principios básicos:

Principio  de  planificación:  O  modelo  de  funcionamento   a  través  de  programas.

Principio de prevención: A orientación debe centrarse sobre as variables curriculares (deseño,
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metodoloxía, obxectivos...) e sociais (actitudes dos pais, hábitos,...) que actúan sobre a poboa-

ción escolar. Para que a orientación responda a este principio é preciso que:

- Responda ás necesidades educativas.

−Responda a unha planificación.

−Proporcione respostas educativas.

−Favoreza unha maior competencia xeral do alumnado.

−Sexa unha actividade compartida entre orientadores e profesores.

Principio de sistematización  :   Considera obxecto da orientación á institución escolar,

Principio de  curricularidade: As  intervencións deben facer  referencia  ao currículo  .

Principio de cooperación  :A   orientación é unha labor conxunta e implica unha participación con-

xunta do/a orientador/a e profesor/a na intervención.

Atendendo a estes principios utilizarase unha metodoloxía activa a través da interven-

ción co alumnado tanto en formato de cuestionarios coma didáctica en intervención directa co

alumno, intervirase con grupos completos de clase, individualmente utilizando aquelas estra-

texias convenientes a cada caso ...ás veces tentando integrar aos implicados en casos concre-

tos- alumn@-alumn@, pai-alumn@ , pai-titor-alumno...xunto coa orientadora-...

8.-RECURSOS

Na contextualización xa se fixo referencia á infraestrutura do Centro... cabe engadir

que , aparte do propio Departamento...onde se levan a cabo moitas intervencións...deberíase

engadir un aula de apoio que da cabida ao alumnado que precisa apoio temporal e que é aten-

dido pola profesora de Pedagoxía Terapéutica.

Cóntase tamén con recursos materiais  como:

 Material audiovisual
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 Material psicotécnico

 Cds

 Canóns de aula.

 Material dos Programas do Departamento ( PAT, Proxecta, Orientación Vocacio-

nal...)

 Material da propia aula de apoio.

  

9.- COLABORACIÓN NOUTROS PROGRAMAS E PROXECTOS DO CENTRO

*Colaboración co PLAN LECTOR introducindo tanto na aula de apoio do profesorado de

Pedagoxía Terapeutica ,como en algunhas horas de titoría ,material de lectura adecuado ao

alumnado.

*O medio social evoluciona  a un uso masivo das novas tecnoloxías. A Orientación edu-

cativa non é allea a esta situación  vese afectada pola presencia destas novas tecnoloxías. As

TIC son ferramentas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan e presentan información

da forma máis variada. O uso das TIC representa unha variación na sociedade e un cambio na

educación, nas relacións interpersoais e na maneira de xerar coñecementos.

Na metodoloxía do D.O, atopamos:

1. Programas informáticos de orientación vocacional.

2. Uso de Internet como fonte de información académica, para a súa posterior distribu-

ción entre o alumnado e/o adestramento do alumnado na busca desa información, neste apar-

tado ten especial importancia o adestramento e asesoramento na toma de decisións que sig-

nifica a preinscrición universitaria.

3. Recursos multimedia

4 Programas informáticos para o proceso de avaliación psicopedagóxica, ...

5. Dentro do PAT, utilización da información de interese que apareza na rede

para o alumnado

As TIC  sitúanse no centro dos procesos orientativos ao alumno. Os programas de toma

de decisións en soporte informático e o recurso a Internet como fonte de información aca-

démica marcan a importancia deste campo e é necesario contemplar o desenvolvemento de
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habilidades nos alumnos para que fagan un uso ético e eficaz das TIC que lle resultarán im-

prescindibles na súa vida adulta. Este obxectivo debe dirixirse a tódolos alumnos, especial-

mente aqueles con necesidades educativas especiais e que están en situación de risco de ex-

clusión.

A planificación da orientación académica contando co concurso das TIC mellora a inter-

vención axilizándoa e é necesario poñer a disposición do alumnado e as súas familias as direc-

cións da rede máis relevantes.

A elección dos recursos ou os materiais multimedia deben ser seleccionados baixo crite-

rios éticos que depuren intereses alleos aos alumnos e as súas familias.

Este departamento participará nun programa do PLAN PROXECTA sobre correspon-

dentes xuvenís...colaboran neste plan alumnado/vicedirección /e Concello de Betanzos con di-

namizadora cultural, basicamente este programa tratará sobre temas de interese xuvenil que

tentaremos facelo chegar ao alumnado do Centro a través dos seus representantes no Plan.

Tamén este curso intentaremos seguir no equipo de mediación escolar con un progra-

ma de posta en marcha.

O curso pasado tivemos varios programas de Reforza-te que funcionaron bastante ben.
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10.-PLANIFICACIÓN XERAL E ACCIÓNS PRIORITARIAS.

Tendo en conta os anteriores obxectivos consideraranse prioritarias as seguintes 
accións:

ACCIÓNS TEMPORALIZACIÓN

Asesoramento no concerniente á avaliación e agrupamentos dos 
alumnos/as, horarios, etc… setembro

Constitución do departamento de orientación. Setembro

Revisión POAP e PAT e PAD. SEt, outubro e resto curso

Exploración psicopedagóxica. Todo o curso

Organización charlas distintos temas en colaboración coa vicedirección. Todo o curso

Orientación alumnado en casos de :

 Condutas conflitivas

 Retraso escolar

 Diversidade funcional en xeral.

 Condutas de carencia emocional.

 En xeral consultas derivadas dun conflito persoal no alumnado.

Todo o curso

Orientación pais. Todo o curso

Orientación profesorado. Todo o curso

Orientación vocacional e profesional ó remata-la ESO e o Bacharelato. E 
2º e 3º ESO en vías escolares alternativas. Terceiro trimestre

Revisión de alumnado con NEAE Setembro, outubro

Seguimento de programas de reforzo educativo, adaptación curricular, 
agrupamentos  e outras axudas ao alumnado. Todo o curso

Recompilación de materiais de apoio Todo o curso

Participación en actividades formativas para orientadores Todo o curso

Trataríase, en fin, dun plan de intervención adaptado ós contextos familiar e escolar,

que responda ós principios de:

_ Continuidade: a orientación é un proceso que debe ter lugar ó longo de toda a
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vida.

_ Prevención: calquera actuación ten que concibirse fundamentalmente dentro do

ámbito da prevención, sen que isto supoña renunciar ás situacións puntuais de

tipo asistencial (atención a suxeitos con dificultades de aprendizaxe,

asesoramento o profesorado ante situacións problemáticas concretas).

_ Diversidade: un dos aspectos fundamentais da colaboración psicopedagóxica

é a atención ó alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a

sobredotación intelectual, discapacidade, ou diversidade cultural, lingüística,

etc.

_ Convivencia: Entre os obxectivos prioritarios da acción orientadora está a

mellora constante da convivencia escolar, mediante a prevención e a mediación

nos conflitos.

_ Integración: debe formar parte do sistema educativo.

_ Universalidade: dirixido a toda a comunidade escolar.

_ Autonomía: debe contribuír a desenrolar no alumno a autonomía persoal, a

capacidade para tomar decisións, etc.

_ Igualdade: debe contribuír á superación de prexuízos sociais como a

discriminación polo sexo, raza, etc

11.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN

_ Procedencia dos datos

Para a avaliación do Plan imos utilizar os datos subministrados polas persoas implica-

das no seu deseño e desenvolvemento: membros do Departamento,titores , profesores Equipo

de directivo. Os destinatarios: alumnos, pais e profesores.

_Instrumentos para a recollida de datos

* Cuestionarios

IES Francisco Aguiar 21



Departamento de Orientación
IES Francisco Aguiar

* Entrevistas

* Intercambios orais

_Indicadores de calidade

Como indicadores de calidade do Plan de Orientación e polo tanto como criterios de

avaliación imos considerar os seguintes:

* Adecuación do Plan as necesidades reais dos destinatarios.

* Adecuación dos obxectivos previstos á vista dos logros acadados.

* Adecuación das actividades programadas.

* Adecuación dos recursos dispoñibles.

* Adecuación da temporalización.

* Adecuación do horario.

* Grao de participación da comunidade educativa nas actividades realizadas.

* Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento.

Poderase facer consultas a través do correo:

orientación.f.aguiar@gmail.com

A intervención co alumnado , profesorado e Pais/nais de alumn@s  podería pasar a usar-

se un correo electrónico habilitado a tal fin.

Poténciase o uso da Aula Virtual do Departamento e facilitarase a posibilidade de co-

municación a través de webex.

Esta programación verase complementada  con tres programas  que formarán parte da

labor orientadora durante todo o curso e que foron elaborados por este departamento:

-P.A.T.-engádese para o 1º trimestre, a través da Aula Virtual,

-P.A.D

-PLAN ORIENTACIÓN
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A ORIENTADORA: AMPARO MEJUTO COSTA
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1 INTRODUCCIÓN 

Na presente programación anual de Pedagoxía Terapéutica reflíctense as medidas que

facilitan unha resposta adaptada ás necesidades específicas de apoio educativo que presentan

as alumnas e alumnos escolarizados no centro, ben sexan permanentes ou transitorias.

Está dirixido ao alumnado do IES Francisco Aguiar, centro dependente da Consellería de

Educación,  Universidade e Formación Profesional.  O alumnado procede, na súa maioría, do

CEIP Francisco Vales Villamarín. O alumnado incorporado na ESO procede de Betanzos e dos

Concellos de Paderne e Coiros, ademais hai que engadir os alumnos procedentes de outros co-

lexios da contorna ou do estranxeiro, maioritariamente de América Latina, Portugal e outros

países europeos.

A Lei Orgánica 2/2006 del 3 de maio de Educación (LOE), modificada por la Lei Orgá-

nica 8/2013 do 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), e da Ley Or-

gánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo,  de Educación  establecen a atención á diversidade,  como principio  fundamental  que

debe rexer toda a ensinanza básica, co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha edu-

cación axustada a súas características e necesidades.

Esta mesma lei, xunto co Decreto 86/2015, do 25 de xuño  polo que se establece o cu-

rrículo de EP, sinalan que a identificación e valoración das necesidades educativas dos alumnos

se realizará o máis cedo posible, por persoal coa debida cualificación.

Este Plan sitúase no ámbito da “Atención á diversidade” regulado polo Decreto 229/2011

do 7 de decembro. Entendendo por atención á diversidade a formación integral do alumnado

susceptible de medidas de atención a diversidade, tanto ordinarias como extraordinarias coa fi-

nalidade de lograr o seu desenvolvemento persoal e a aprendizaxe dos coñecementos básicos

orientados á adquisición das competencias básicas referidas o nivel educativo de cada alumno.

Para iso a profesora de Pedagoxía Terapéutica colaborará co profesorado na elaboración das

medidas necesarias

Enténdese por  Atención a Diversidade “ o conxunto de medidas e accións que teñen

como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, rit-

mos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o

alumnado” (Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula á atención a diversidade
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do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten

as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación).

A atención a diversidade rexerase polos principios de normalización e inclusión, igualda-

de de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e accesibilidade; interculturalidade e

promoción da convivencia; autonomía dos centros docentes e participación de toda a comuni-

dade educativo.

Esta Programación está planificada para un só curso escolar tomando como referencia

as necesidades detectadas ao inicio de curso, tendo en conta as intervencións realizadas o

curso anterior, así como terase en conta a información achegada desde o Departamento de

Orientación dos colexios de Educación Primaria dos que proceden o alumnado. Sendo suscep-

tible de cambios, segundo as necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso.

Neste curso será atendido o alumnado con adaptacións curriculares de 1º, 2º e 3º da

ESO; así como o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo destes mesmos ni-

veis. Terase en conta o alumnado proposto despois das avaliacións iniciais ou as posibles ne-

cesidades de atención que poidan aparecer ao longo do curso escolar. 

2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
As dificultades académicas do alumnado poden ser debidas a diferentes factores e cau-

sas, e pensamos que é preciso realizar unha detección temperá, que se levará a cabo a través

de diferentes canles:

 Entrevista individual/cuestionario a pais, nais ou titores legais do alumnado

 Coordinación co profesorado dos anos anteriores para recoller información sobre o

alumnado.

 Avaliación inicial realizada polo Departamento de Orientación.

 Avaliación inicial realizada polo profesorado correspondente.

 Dificultades detectadas polo profesorado de área ou especialista, en calquera momen-

to do curso.
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 Sesións trimestrais de avaliación.

 Avaliación psicopedagóxica.

No presente curso escolar, establécense as seguintes necesidades entre o alumnado,

que poderán ir variando ao longo do curso escolar: 

1º Alumnado que precisa ACS:

 3 alumnos  de 1º ESO: 6 h/semanais (2 horas lingua castelá e literatura, 2 horas lingua

galega e literatura, 2 horas matemáticas) 

 1 alumno de 3º ESO : 2h/semanais (2 horas lingua galega e literatura)

 Pendente da avaliación inicial na que é posible detectar algún caso mais que precise de

adaptación curricular ou reforzo específico.

2º Alumnado con ANEAE diagnosticadas:

 4 alumnos de 1º ESO: 2h/semanais (1 horas lingua castelá e literatura, 1 hora matemáti-

cas)

3º Alumnado con NEAE debido a adquisición de linguas.

 1 alumno de 2º ESO : 2h/semanais (1 horas lingua castelá e literatura, 1 hora lingua ga-

lega e literatura)

4º Alumnado que precisa RE:

 6 alumnos de 1º ESO: 2h/semanais (1 horas lingua castelá e literatura, 1 hora matemáti-

cas)

 3 alumnos de 1º ESO: 6 h/semanais ( 2 horas lingua castelá e literatura, 2 horas lingua

galega e literatura, 2 horas matemáticas) 

 2 alumnos de 2º ESO : 2h/semanais (1 horas lingua castelá e literatura, 1 hora lingua ga-

lega e literatura)
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Haberá que ter en conta a posible incorporación de outros alumnos o longo do curso

3 OBXECTIVOS

Segundo o  Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-

rrículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  e  Decreto

86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria

obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia obxectivo xeral será

acadar que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura, especialmente en aspectos

humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos. Desenvolver hábitos de estudo e de traba-

llo preparándoo para a súa incorporación a estudos posteriores e para a inserción laboral, for-

mándoo para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadán.

Na procura deste obxectivo xeral e tendo en conta as necesidades detectadas traballa-

remos os seguintes obxectivos específicos a nivel centro, alumnado e familias: 

2.1. Obxectivos a nivel centro 
- Desenvolver actividades encamiñadas á integración dos alumnos con NEAE 

- Colaborar na erradicación do absentismo escolar.

- Reclamar a incorporación doutro PT para atención do alumnado con NEAE, especial-

mente alumnado con adaptacións curriculares.

- Manter o traballo de apoio para facilitar a recuperación de materias pendentes nas ho-

ras de Exención de Francés. Aplicable no caso de atender aos alumnos de 2º ESO que se

encontren nesa circunstancia.

- Mellorar e manter as canles de coordinación e comunicación co profesorado responsa-

ble das ACS.
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- Manter a liberación das gardas por parte do PT. 

- Manter o acceso ao SIXA. 

- Mellorar a competencia dixital do alumnado atendido na aula de apoio. Preparalos, na

medida do posible, para participar no ensino a distancia e no programa E-DIXGAL

- Planificar e intervir no deseño da  intervención co alumnado procedente do estranxeiro

para facilitar a adquisición de linguas. Nos casos que se poida aproveitar a exención de

Galego para atendelos.

-  Ampliar e completar os recursos para a atención á diversidade (“Caixa de ferramen-

tas”) na aula virtual, incorporar achegas do profesorado. Convidar a darse de alta a

todo o profesorado dende o inicio de curso.

- Mellorar as habilidades sociais, a convivencia e tolerancia no centro. 

- Realizar apoios na aula na medida do posible para favorecer a integración do alumnado

dentro do seu grupo de referencia 

2.2. Obxectivos a nivel familia

- Facilitar o intercambio de información cos pais.

- Asesorar a pais e nais de alumnos/as con NEAE proporcionando as orientacións preci-

sas.

- Colaborar cos pais e nais dos alumnos e alumnas para que participen na consecución

dos obxectivos plantexados. 

- Proporcionar ás familias recursos e información para a consecución de axudas e aseso-

ramento sobre como potenciar desde casa as habilidades que desde o centro preten-

demos desenvolver.

2.3. Obxectivos a nivel alumnado
- Axudar ao alumnado a conseguir o seu desenvolvemento persoal e social.

- Colaborar na elaboración e adquisición dos obxectivos propostos nas adaptacións cu-

rriculares
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- Lograr unha maior autonomía tanto no traballo escolar como nas actividades da vida

diaria. 

- Mellorar a autoestima dos alumnos.

- Reforzar o autoconcepto, partindo do esforzo persoal.

- Favorecer unha aprendizaxe axeitada e conforme as necesidades dos nenos e nenas.

- Mellorar a comprensión lectora.

- Favorecer a capacidade de resolución de problemas.

- Detección temperá do alumnado con posibles dificultades e/ou atraso na aprendizaxe. 

- Facilitar a axeitada integración do alumnado con NEAE no centro e nas diversas activi-

dades que nel se propoñan.

- Ofrecer atención individualizada a aqueles alumnos que polas súas necesidades así o

requiran.

- Favorecer a creación de estratexias de aprendizaxe.

- Potenciar as condutas sociais positivas, favorecendo a autoestima e autoconcepto.

- Utilizar as novas tecnoloxías da información e comunicación como recurso de ensino-

aprendizaxe motivador para o alumnado.

- Fomentar actitudes participativas.

- Responder ás necesidades do alumnado, realizando ACS, RE e desenvolvendo os pro-

gramas específicos que fosen necesarios.

4 METODOLOXÍA:
As propostas curriculares referidas aos ACNEAE implican tamén adaptacións na metodo-

loxía e nas actividades de ensinanza/ aprendizaxe. Así a metodoloxía empregada debe ter en

conta algúns puntos esenciais que faciliten o acceso ao currículum destes alumnos.

- Presentación da información nova por distintas canles, relacionando as novas aprendi-

zaxes cos coñecementos previos dos alumnos.

- Emprego de materiais didácticos e técnicos.
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- Agrupamentos flexibles en función das tarefas propostas.

- Introdución de reforzadores sociais.

- Propoñer actividades graduadas en complexidade e secuenciadas.

- Utilizar  sempre situacións significativas e motivadoras para a introdución de novas

aprendizaxes.

- Dar sempre ao alumno instrucións claras e precisas do que ten que facer.

- Facilitar, tanto na aula ordinaria como na aula de apoio, situacións ou experiencias de

convivencia, que fomenten o traballo cooperativo e o respecto á diversidade de todo o

alumnado.

- Reforzaranse prioritariamente as materias instrumentais: Matemáticas, Lingua Galega

e Lingua Castelá e Física e química.

- Estarase en coordinación co profesorado de área e terase en conta a súa metodoloxía.

Estando presente tanto na aula de referencia como na aula de apoio, favorecendo apo-

io combinado.

- Elaboración de materiais axeitados para o nivel de cada un dos alumnos que reciban

apoio en coordinación co profesorado de área.

- Priorizaremos as aprendizaxes funcionais e os contidos fundamentais do currículo.

- Utilización da aula virtual do centro e programa EDIXGAL en todos os cursos. 

5 TEMPORALIZACIÓN

Asígnanse, segundo as necesidades e a dispoñibilidade horaria.

Os criterios de referencia para asignación de dedicación horaria son os seguintes:

- Priorizar os apoios de alumnado que seguen unha ACS ou diagnosticados con NEAE.

- Os apoios non se levarán a cabo en horas das especialidades (Educación Física, Música,

Relixión, educación plástica e visual ou Inglés).

- Os reforzos e apoios educativos serán realizados pola profesora de  PT.
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- Valórase como necesario priorizar o apoio ao alumnado que descoñeza o castelán, o

galego, ou ámbolos dous idiomas en Educación Secundaria Obrigatoria. 

- Os apoios fóra da aula ordinaria levarase a cabo durante o horario das materias que o

alumo ou alumna teña adaptación curricular, non excedendo un terzo da xornada esco-

lar, e informando ás familias do alumnado.

- Distribuiremos as sesións de apoio ao longo da semana de maneira equilibrada.

- Propiciar que os apoios sexan o máis estables posibles tendo en conta as característi-

cas de cada caso, tanto no referente aos profesionais participantes como á temporali-

zación dos mesmos.

En todo caso a proposta de organización de atención ao alumnado os criterios expostos

pola dirección, departamento de orientación e segundo o establecido no Plan Xeral de Aten-

ción á Diversidade.

6 RECURSOS

Materiais:

- Adaptacións deseñadas polo profesorado das áreas

- Materiais adaptados dos libros de texto

- Vídeos e xogos en rede 

- Vídeos titoriais explicativos

- Fichas complementarias e de reforzo

- Materiais aportados polo profesorado da materia e profesor de apoio

- Dicionarios

- Mapas

- Ordenadores individuais E-Dixgal e material da aula virtual do centro

Persoais:
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- Unha profesora de PT. 

- Consideramos imprescindible contar cunha PT mais no centro para poder atender a to-

das as necesidades detectadas, lembrando que  “todo” o alumnado ten dereito a ser

atendido en función das súas características e necesidades.

Organizativos

- PEC (Proxecto Educativo de Centro)

- PAD (Plan de Atención á Diversidade)

- PAT (Plan de Acción Titorial)

7  AVALIACIÓN
A avaliación permitirá ao profesorado coñecer o grao no que o alumno vai adquirindo as

aprendizaxes programadas e, ao mesmo tempo, debe facilitar ao alumnado o coñecemento do

seu progreso persoal nas novas aprendizaxes, a identificación dos contidos nos que ten difi-

cultade e a forma de asimilalos. E así, segundo os criterios metodolóxicos que adoptemos, a

avaliación será global, formativa e continúa.

Na avaliación dos alumnos teremos en conta as súas características persoais, o grado

de capacidade para a consecución dos obxectivos propostos e o esforzo e motivación persoal. 

Estableceranse reunións periódicas entre os distintos profesionais que traballan cos ne-

nos e coas familias para levar a cabo un intercambio de información sobre a evolución e o gra-

do de consecución dos obxectivos.

Tendo en conta a Orde do 21 de decembro de 2007 deroga parcialmente polo Decreto

86/2015 a  avaliación dos alumnos deberá ser:

- Global: deberá referirse ó conxunto de capacidades expresadas nos obxectivos xerais

de etapa e ós criterios de avaliación das diferentes áreas.

- Continua: Como elemento inseparable do proceso educativo que recolle información

permanente do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Permítenos saber si as nosas pro-
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postas son axeitadas para estes rapaces e, en caso contrario, ir adecuando novos ob-

xectivos e actividades.

- Formativa: Como reguladora e orientadora do proceso educativo, permitindo mellorar

tanto o proceso coma os resultados.

- Final: (a través dun informe individualizado de avaliación) permítenos saber o grao de

consecución dos obxectivos propostos e tamén sirve como punto de partida para as

propostas de mellora de cara o vindeiro curso.

Finalizado o curso elaborarase un informe do alumnado para orientar a intervención de

cara o curso seguinte.

8 MARCO LEXISLATIVO
Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG 26-01-1999), sobre os centros públicos integrados.

Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización

e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria

Orde do 6 de outubro de 1995, (DOG 07-11-1995),sobre as adaptacións do currículo. 

Orde do 31 de outubro de 1996 (DOG 19-12-1996), sobre a avaliación psicopedagóxica e o

ditame de escolarización. 

Decreto 120/1998, do 23 de abril (DOG 27-04-1998), e Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG

31-07-1998), sobre organización e funcionamento da orientación educativa e profesional. 

Orde do 27 de decembro de 2002, (DOG 30-01-03), sobre escolarización do alumnado

con NEE.

Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG 26-02-04),sobre atención ao alumnado estranxei-

ro. 

Resolución do 22 de decembro de 2004, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación

Educativa (DOG 04-01-05), sobre os departamentos de orientación nos CEE. 

Decreto 254/2012, de 13 de decembro (DOG 26-12-2012), e Orde do 12 de marzo de 2013

(DOG 15-03-2013), pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en

centros docentes sustentados con fondos públicos. 
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Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade  do

alumnado.

LOE, Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.

LOMCE, Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade  educativa.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación.

Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo

da educación secundaria obrigatoria  na Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 21 de decembro de 2007  pola que se regula a avaliación e a promoción do

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

 En Betanzos, a 27 de setembro do 2022.

Profesora de Pedagoxía Terapéutica.

Asdo. Dolores Suárez Villar.
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