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1.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO.

1.1- Características da contorna

   

   O  I.E.S. está situado no municipio de Tui , comarca do Baixo Miño, ó sur da provincia de

Pontevedra, fronteirizo con Portugal.        

    

     A poboación no municipio está repartida entre o núcleo urbano e as diferentes parroquias

nun  50% aproximadamente. O alumnado que asiste ao IES  Indalecio Pérez Tizón é na súa

maioría das parroquias do concello salvo algunhas excepcións,  xa que os colexios de Ed.

Primaria adscritos son dalgunhas delas, concretamente: CEP de Caldelas, CEIP de A Gándara-

Guillarei,  e  CEIP de  Rebordáns. Débese subliñar tamén a crecente afluencia  de alumnado

estranxeiro, especialmente marroquí.

    

   A principal  ocupación da poboación do  concello dáse  no sector  servizos  e  tamén no

emprego nas industrias situadas no polígono industrial das Gándaras do Porriño.

           

1.2- Características do I.E.S.

 a) Ensinanzas impartidas e alumnado matriculado nas mesmas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA:

1º ESO: Tres liñas (A, B, C). Ademais hai un agrupamento  para as materias de L. Galego, L.

Castelá  e  Matemáticas.  Hai  tamén  Programa de reforzo para  o  alumnado  exento  de  2ª

Lingua estranxeira.  

1º ES0 A: 20   1º ESO B: 20    1º ESO C: 20  

Total alumnado de 1º ESO: 60

2º ESO: Catro liñas (A, B, C e D) .

 Tamén para o alumnado exento de 2ª Lingua estranxeira establécese un Programa de 

reforzo.

 Alumnado de 2º ESO:
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2º ESO A: 17           2º ESO B: 17          2º ESO C:17       2ªESO D:17

Total de alumnos e alumnas de 2º ESO : 68

3º ESO: Dúas  liñas (A, B). Un grupo de PMAR.

3º ESO A: 24

3º ESO B: 27

 Deste alumnado 9 son alumnos de PMAR.

Total de alumnado de 3º ESO: 51

4º ESO: Dúas liñas (A e B).

4º ESO A: 28      4º ESO B: 28     

Total de alumnado de 4º ESO: 56

TOTAL ALUMNADO ESO: 235

BACHARELATOS:

1º  Bacharelato. Unha liña na modalidade de Ciencia e Tecnoloxía  (25). Unha liña na 

modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais  e Ciencia e Tecnoloxía (29). 

2º Bacharelato: Unha liña na modalidade de Ciencia e Tecnoloxía (21). Unha liña na 

modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais (28).

TOTAL ALUMNADO BACHARELATO: 103

FORMACIÓN PROFESIONAL:

- FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA:

Formación Profesional Básica

1º curso: 17

2º curso: 7

Total: 24

Ciclo Medio: Instalacións Eléctricas e Automáticas .

1º curso: 22

2º curso: 17

Total: 39
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Total alumnado de Electricidade: 63

- FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO E MARKETING:

Ciclo Medio  de Actividades comerciais:

1º Nivel: 22

2º Nivel: 23

Total: 45

Ciclo Superior de Xestión de ventas en espazos comerciais:

1º Nivel: 10

2º nivel: 7

Total: 17

Total ciclos de familia profesional de comercio: 62

TOTAL DE ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 125

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Educación Secundaria: ESA

Total:32

TOTAL DE ALUMNADO DO IES: 495

b) Atención á diversidade

No curso 2012-2013 aprobouse polo Consello Escolar o Plan de Atención á diversidade do 

IES Indalecio Pérez Tizón. No curso actual concretarase cos datos do alumnado do curso 

2021-2022.

  

Na ESO hai unha porcentaxe de alumnado con minusvalía recoñecida por diversas razóns:

trastorno  por  déficit  de  atención  e  hiperactividade,  TEA,  trastornos  específicos  de

aprendizaxe,  retardo  madurativo,  deficiencia  mental  lixeira   e  Trastorno  Específico  da

Linguaxe. Tamén hai  un alumno con deficiencia visual.

No  curso  actual  temos  no  IES  alumnado  de  procedencia  estranxeira  sen  competencia

lingüística en galego nin castelá.

Nos Ciclos Formativos  hai alumnado con dificultades derivadas de  Alteración da conduta,

TDAH e Trastorno específico de aprendizaxe. Salientar o alumnado da Formación Profesional
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básica que na súa meirande parte é alumnado con carencias curriculares importantes derivadas

de dificultades persoais e sociais.

 As medidas de atención á diversidade actuais son: agrupamentos flexibles, reforzo educativo

por parte do profesorado das materias na aula ordinaria, Programa de mellora da Aprendizaxe

e o Rendemento e Adaptacións Curriculares.

Polas peculiaridades do alumnado do curso 2021-2022 poderá ser procedente organizar un

grupo de adquisición de linguas, xa que hai alumnado estranxeiro sen competencia lingüística

en galego e castelá.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Subliñamos que o curso se  inicia coa valoración, por parte da Xefatura do Departamento de

Orientación, da pertinencia de solicitude de beca para alumnado de necesidades educativas

especiais. Na solicitude de beca debe informarse favorablemente ou non acompañando dita

recomendación dun informe sobre o alumno/a  solicitante  e  da proposta  dun programa de

intervención.  As  solicitudes  cursadas  para  o  curso  2021-2022  foron  24.  O  alumnado

solicitante está matriculado nos niveis de ESO, FP básica, FP e Bacharelato.

 Ademais no IES nas etapas de ESO, FP Básica, FP e Bacharelato  farase unha  avaliación

inicial na que se detectarán necesidades e valorarase a medida de atención á diversidade máis

axeitada en cada caso.

 Na atención ó alumnado con necesidades específicas de atención educativa por parte do

profesorado de PT  terá preferencia o de primeiro e segundo de ESO  e o que teña unha

Adaptación Curricular Individual . Este criterio establecerase no caso de que houbese moito

alumnado e o horario do profesorado non fose suficiente para atender todas as demandas.

Alumnado con Adaptación Curricular Individual:

A previsión de alumnado que cursará algunha materia con Adaptación Curricular  é a que

segue:

Pendente de aprobación por aprazamento da reunión

A atención educativa a este alumnado por parte do PT farase en grupo pequeno,  máximo

cinco  ou  de xeito individual.
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Agrupamentos flexibles:

No nivel de 1º ESO: 10 propostos. Para as materias de Lingua Galega,  Lingua Castelá e

Matemáticas.

No nivel de 4º ESO: 10 alumnos e alumnas.

Este  alumnado seleccionouse  a  través  da  proposta  dos  equipos  docentes  nas  reunións  de

avaliación extraordinaria de setembro e/ou nas propostas da avaliación inicial de ESO.

Poderán modificarse ao longo do curso tras as avaliacións dos equipos docentes.

Programa de Reforzo por exención de 2ª Lingua Estranxeira:

1º ESO: 19 alumnos e alumnas propostos.

2º ESO: 15 alumnos e alumnas propostos. 

Alumnado de orixe estranxeira:

Consideramos   aquel  que  ten  dificultades   de  aprendizaxe  por  ter  outra  lingua  materna

diferente ao galego ou castelá  ou  por incorporación tardía ao noso sistema educativo.

No curso actual temos 2 alumnos en 1º ESO e outros dous en 3º da ESO

Alumnado aula de PT

O alumnado que asiste a aula de PT é preferentemente o alumnado de ACI.

34 alumnos para recibir Reforzo Educativo na Exención da 2ª Lingua Estranxeira.

Alumnado con Flexibilización Modular:

Acordo pendente de levarse a cabo por aprazamento da reunión 

Alumnado de adultos

Traballarase  de  xeito  coordinado  co  profesorado  de  adultos  nas  medidas  de  atención  á

diversidade que se consideren axeitadas.

c- Profesorado

O IES Indalecio Pérez Tizón ten un total de 61 profesores e profesoras.

Departamento de Orientación:

  Mestra de Pedagoxía Terapéutica.

  Profesora de FOL.
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  Profesora  do Ámbito Científico.

  Profesor de Ámbito Lingüístico.

  Orientadora (xefatura departamento). 

1.3- Características dos centros adscritos.

O IES Indalecio Pérez Tizón ten adscritos  os colexios de Educación Infantil e Primaria antes

nomeados: Caldelas, Rebordáns e Guillarei. 

Os recursos humanos son:

Orientadora  no CEIP Guillarei e orientaadora no CEP de Caldelas.

Orientador no CEIP Rebordáns .

Cada colexio ten o seu mestre de PT e o seu Auxiliar técnico educativo.

1.4 – Xustificación.

Tendo en conta que un dos obxectivos prioritarios da orientación é  personalizar os procesos

de ensino,  tentarase dar a resposta educativa máis  axeitada ás diferentes necesidades que

presenta o alumnado e partir dun modelo de orientación que teña como liña fundamental de

traballo a prevención de diferentes dificultades.

Fomentarase a autonomía do alumnado cara ás técnicas de traballo intelectual, atenderase o

seu  desenvolvemento  persoal  e  social  e  desenvolveranse  actividades  de  orientación

académica.

Deseñaranse todas as medidas de atención á diversidade que se consideren necesarias, desde

as máis ordinarias: reforzo educativo…, ata as máis extraordinarias: Adaptación Curricular

Individualizada.

As  actuacións  propostas  organizaranse  a  través  do  deseño  de  diferentes  programas  de

intervención .

                

1.5 - Marco Lexislativo.

O Plan Anual de Orientación desenvolverase de acordo coa normativa legal actual en materia

educativa. Teranse en especial consideración o Decreto 120/98 do 23 de abril  que regula a

orientación educativa e profesional na  Comunidade autónoma de Galicia e a Orde de 24 de
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xullo  de 1998  que establece a organización e funcionamento da orientación na Comunidade

de Galicia regulada no Decreto 120/98.

Tamén  se  terán  en  conta  a  Orde  do  31 de  outubro  de  1996 que  regula  a  avaliación

psicopedagóxica do alumnado con necesidades educativas especiais e establece os criterios

para a realización dos ditames de escolarización, a Orde do 6 de outubro de 1995 pola que

se regulan as Adaptacións curriculares nas ensinanzas de réxime xeral.

Decreto 229 de 2011 que regula a atención á diversidade en Galicia.

Resolución do 29 de maio de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

e  Innovación Educativa,  pola  que se  ditan  instrucións  para  o  desenvolvemento,  no  curso

académico  2019/20,  do  currículo  establecido  no  Decreto  86/2015  do  25  de  xuño,  da

educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros  docentes  da  Comunidade

Autónoma de Galiza.

Instrucións  do  17  de  xuño  de  2021,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar

no curso académico 2021/2022, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Durante o presente  curso académico seguiranse tamén as pautas establecidas na  Circular

10/2010 pola  que  se  ditan  instrucións  da  Dirección  Xeral   de  Educación,  Formación

Profesional  e Innovación educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións

e establecer  as  accións prioritarias  dos servizos  de orientación educativa e  profesional  na

Comunidade autónoma  de Galicia e as da Circular 8/2009 da Dirección Xeral  de Educación,

Formación profesional  e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de

atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Considéranse  igualmente  os  diferentes  Protocolos de  actuación  publicados  desde  a

Consellería de Educación:

- Plan de actuación para a Igualdade.

- Protocolo de Identidade  de Xénero.

- Protocolo de Protección de datos.

- Orientacións sobre o Plan de convivencia.
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- Protocolo de consenso sobre o TDAH.

- Protocolo de Atención educativa domiciliaria.

- Protocolo de prevención do absentismo escolar.

- Protocolo de Atención educativa a alumnado TEA.

- Protocolo de atención ao alumnado con altas capacidades.

- Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades 

específicas da aprendizaxe 

- Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou 

discapacidade intelectual 

- Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva 

No Decreto 120/98 establécese a composición dos departamentos de orientación. Nun

IES das características do noso  será a seguinte:

a) Profesora  da  especialidade  de  Psicoloxía  e  Pedagoxía  que  exercerá  a  xefatura  do

departamento.

b) Mestre de Pedagoxía Terapéutica.

c) Un titor/a por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-tecnolóxico, 

designados pola dirección do centro.

d) A profesora  de  Formación e Orientación Laboral.

e) A xefa do Departamento de Orientación do CEIP de Guillarei ,o xefe do departamento

de Orientación do CEIP  de  Rebordáns e a xefa do Departamento de Orientación do

CEP de Caldelas

Mestra de PT: Soraya Ferreira Álvarez

Titora ámbito científico: Eugenia Victoria Carballal Moroño

Titor ámbito lingüístico-social: Francisco Fernández Ferreiro

Profesora de FOL: Dolores Rouco Otero 

Xefa Dto.Orientación Caldelas: Sonia  Rodríguez Rodríguez

Xefa Dto. Orientación  Guillarei: Lydia Arnoso Moure

Xefe Dto. de Orientación Rebordáns: Roberto Rodríguez Villarino

Xefa Dto. Orientación: Manuela Álvarez Rodríguez

1.6 – Marco Teórico.
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As  fontes   nas  que  se  basea  o  plan  anual  de  orientación  son  de  varios  tipos,  fontes

relacionadas  coa  investigación  psicolóxica  actual,  fontes  pedagóxicas,  que  terán  como

referente  a  práctica  docente  e  a  investigación  na  acción,  fontes  sociolóxicas  nas  que  se

consideran de igual maneira as demandas que na actualidade presenta a sociedade como as

propias peculiaridades do contexto sociocultural no que se atopa o centro.

En canto ás fontes psicopedagóxicas que se teñen en conta salientar as teorías da aprendizaxe

verbal significativa de Ausubel, a teoría da aprendizaxe mediada, as teorías de Vygotski sobre

a Construción Social da Intelixencia ou a Aprendizaxe Cooperativa de Johnson e Johnson.

Estas  teorías   e  investigacións  fundamentan  o  deseño  e  desenvolvemento  dos  diversos

programas que forman parte do Plan de Orientación tales como: Plan de acción titorial, Plan

de Orientación académica e profesional, e Plan de Atención á diversidade.

2.- OBXECTIVOS.

Obxectivo xeral da educación será que o alumnado consiga o pleno desenvolvemento da súa

personalidade no respecto ós principios democráticos de convivencia e  ós seus dereitos e

deberes fundamentais. Este obxectivo xeral é o referente fundamental dos obxectivos que se

formulan desde o Departamento de Orientación:

    

OBXECTIVOS XERAIS

 Contribuír á equidade da educación.

 Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado.

 Favorecer a inclusión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 Contribuír a personalizar os procesos de ensino.

 Previr as dificultades de aprendizaxe e non só asistilas.

 Favorecer no alumnado os procesos de madurez persoal.

 Contribuír  a  axeitada  interacción  entre  os  integrantes  da  comunidade  educativa:

profesorado, alumnado, familias.

 Favorecer o proceso de toma de decisións do alumnado (optatividade, itinerarios, etc.).

 Informar  o  alumnado das  características  profesionais  do  contorno,  saídas  laborais  e

estudios ó rematar a ESO, o Bacharelato ou o Ciclo formativo e os diferentes niveis da

EPA.
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3.- PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS.

A circular 10/2010 establece as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa

e profesional de Galicia que se estruturan nos seguintes puntos xerais:

PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

1.-  Relacionadas  coa  inclusión  e  a  diversidade:  asesorar  aos  diferentes  membros  da

comunidade educativa, elaborar programas destinados á prevención  e detección de problemas

de aprendizaxe, axustar resposta educativa, etc.

2.- Relacionados coa acción titorial:  colaborar co profesorado titor e os equipos docentes

nos aspectos relacionados co PAT e a avaliación inicial.

3.- Relacionados coa convivencia e coa educación en valores: Deseñar e poñer en práctica

programas  destinados  á  promoción da convivencia e  a  resolución pacífica dos  conflitos,

asesorar na elaboración do Plan de convivencia …

4.- Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de cada curso:

manter actualizado o plan de orientación concretado  no plan anual.

5.- Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade: Colaborar nos diferentes procesos

de avaliación do centro, nos termos que se estableza. Asesora a toda a comunidade educativa

sobre os proxectos de mellora  e calidade do sistema educativo.

6.-  Relacionados  co  drdorienta:  Facilitar,  en  forma  e  en  prazo,  a  información   que  se

demanda na aplicación informática drdorienta.

DEPARTAMENTOS DE ESO, ADULTOS 

1.-Relacionadas coa aprendizaxe permanente e as saídas profesionais:  orientar e informar

sobre acreditación de competencias, fomento de cultura emprendedora, asesorar ao alumnado

especialmente nos momentos de transición académica, etc.

2.- Relacionadas coa coordinación dos departamentos de orientación:  Coordinación cos

centros de primaria e co profesorado de FOL.

3.- Relacionados coa atención á diversidade e coa Circular 8/2009: Asesorar á comunidade

educativa sobre os PMAR, FP Básica, e as medidas de atención á diversidade recollidas nesta

circular.
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ACTUACIÓNS CONTEXTUALIZADAS NO IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN

No curso 2019/20 revisouse o Plan de Acción Titorial e os programas que o desenvolven. No

curso actual faremos unha nova revisión e actualización do mesmo.

Atendendo as instruccións do 17 de xuño, en relación ás medidas educativas que se deben

adoptar  neste  curso  académico  2021/2022  dende  o  Dpto.  De  Orientación  reforzaranse  as

actuacións dirixidas á identificación das necesidades educativas ocasionadas pola situación de

pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención das

mesmas así como as accións dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. 

Proporcionarase asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa práctica educativa 

telemática na atención á diversidade así como adaptar a propia función de orientación á 

situación do momento.

Prestarase especial atención á orientación vocacional e profesional do alumnado, descubrindo 

e desenvolvendo as súas potencialidades para favorecer o proceso de toma de decisións.

Coordinación na atención do alumnado con necesidades educativas ou con vulnerabilidade, 

no coidado do seu benestar e na atención ás familias.

Desenvolveranse  no  marco  do  PAT  (PLAN  DE  ACCIÓN  TITORIAL) os  seguintes

programas:  Programa de detección de dificultades  de aprendizaxe (avaliación inicial  e

asesoramento  en  medidas  educativas  na  ESO).  Programa  de  mellora  das  técnicas  de

traballo intelectual  dirixido ao alumnado de ESO. Programa de fomento da Igualdade e

prevención  da  violencia  de  xénero  para  alumnado  de  ESO,  FPB e  Ciclos  Formativos.

Programa de Habilidades sociais e Convivencia, dirixido a alumnado de FPB  . Programa

de  Mediacións  entre  Iguais que  se  levará  a  cabo  no  1º  ciclo  de  ESO.  Programa  de

educación para a saúde (hábitos saudables, prevención de drogodependencias e educación

sexual), levarase a cabo nos distintos niveis de ESO.

No marco do PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA e PROFESIONAL  establecerase

un Programa de orientación académica e toma de decisións dirixido ao alumnado de ESO,
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Bacharelato, Ciclos Formativos e ESA.  Seguirase como nos cursos precedentes na mellora do

programa nos niveis de 3º e 4º de ESO.

No curso 2013/14, debido á publicación do Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á

diversidade nos centros educativos de Galicia, elaborouse o Plan de Atención á Diversidade,

o  mesmo xa  tivo  diversas  modificacións,  a  última  no  curso  2019/20  establecéronse  as

modificacións  que se consideraron oportunas.No curso actual levarase a cabo a concreción

das medidas de atención á diversidade.

Todas as actuacións e programas do presente Plan Anual de Orientación     desenvolveranse

no IES a través de tres plans fundamentais:  Plan de Acción Titorial, Plan de Orientación

académica e profesional e Plan de Atención á Diversidade.

3.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL:

1º TRIMESTRE:

• PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:

- Información  e  orientación  do  tránsito  entre  etapas,  ensinanzas  e  modalidades  de

escolarización axustadas ao alumnado.

- Coñecemento por parte dos titores/as das peculiaridades do seu grupo e a detección de

dificultades no mesmo.

- Realización  de  actividades  de  titoría  encamiñadas  a  favorecer  a  integración  e

coñecemento grupal e a previr dificultades de aprendizaxe (TTI). Iniciar o Programa

de  habilidades  sociais  e  convivencia   e  o  programa  de  técnicas  de  traballo

intelectual. Iniciación do Programa de mediación entre iguais.

- Desenvolvemento do Programa de Prevención da violencia de Xénero.

- Coordinación  das  avaliacións  iniciais  e  das  sesións  de  avaliación.  Programa  de

detección de dificultades de aprendizaxe.

- Coordinación do proceso de elaboración de Adaptacións Curriculares cando cumpra.

- Reunións  colectivas  coas  familias  do  alumnado  e  mantemento  de  entrevistas

individuais cos mesmos (tanto por parte do titor/a como da orientadora do IES).

- Reunións  de  inicio  de  curso  dos  titores/as  coa  orientadora  e  PT para  coordinar  a

atención á diversidade.

- PLAN DE ACOLLIDA A ALUMNADO ESTRANXEIRO: levar a cabo actuacións do
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mesmo se é necesario.

- Colaboración do departamento de  Orientación  co equipo directivo  no deseño de

actuacións encamiñadas á mellora da convivencia.

- Elaboración do Informe  para o alumnado solicitante de becas de  NEAE.

• PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL:

- Elaboración e corrección dun cuestionario de expectativas académicas e profesionais

para alumnado de 4º da ESO, 2º de Bacharelato, alumnado da E.S.A.

- A través  das  actividades  que  se  desenvolven  nas  titorías  da  ESO   e  FP Básica

introducir  algunhas  que  contemplen  entre  os  seus  obxectivos  e  contidos  o

autocoñecemento e o coñecemento das distintas profesións, etc. “PROGRAMA DE

ORIENTACIÓN PROFESIONAL E TOMA DE DECISIÓNS”.

- Coordinación  co  profesorado  de  FOL.  Organización  de  actuacións  encamiñadas  ó

alumnado  dos  Ciclos  Formativos  e  FP  Básica  que  teñan  como  finalidade  o

coñecemento do mercado laboral.

- Coordinación cos departamentos didácticos no deseño de actividades que desde a área

favorezan a orientación académica e profesional.

- Información  o  alumnado dos  Bacharelatos  dos  diferentes  itinerarios  académicos  ó

remate desta etapa educativa. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

- Organización de charlas informativas en colaboración con distintas institucións.

- Charlas de información profesional, etc.

• PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

- Realización das avaliacións psicopedagóxicas pertinentes.

-  Realización de avaliación inicial a todo o alumnado de ESO, FP Básica e  Ciclos

Formativos,  especialmente  de  1º  ESO  (programa  de  detección  de  dificultades  de

aprendizaxe).

- Colaboración, dende o Dto. de orientación, no deseño e desenvolvemento das medidas

de atención á diversidade oportunas.

- Atención  o  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais:  coordinación  entre  o

profesorado de  área  e  o  profesorado de  Pedagoxía  terapéutica:  establecemento  de

criterios  de  atención  aos  alumnos  e  alumnas  (dentro  ou  fóra  da  aula  ordinaria),

colaboración  nas  avaliacións  iniciais  do  alumnado,  colaboración  no  deseño  de

materiais para atención o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo..

2º TRIMESTRE
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• PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:

- Seguimento,  por  parte  de  cada  titor/a,  das  medidas  de atención á  diversidade   do

alumnado do seu grupo

- Cada titor/a coordinará as sesións de avaliación do seu grupo e transmitirá ao Dto. de

orientación ou ao equipo directivo, as necesidades do mesmo e os acordos tomados en

ditas sesións.

- Mantemento de entrevistas coa familia do alumnado.

- Realización  de  actividades  semanais  de  titoría  na  ESO,  FP Básica  encamiñadas  a

favorecer as aprendizaxes (Programa de mellora das técnicas de estudo). Programa de

Habilidades sociais e convivencia. Programa de mediación entre iguais. Actividades

de  educación intercultural.  Programa de  educación para  a  saúde e  prevención das

drogodependenzas e programa de educación sexual.

- Reunión dos titores/as coa orientadora para facer seguimento do PAT e da atención á

diversidade.

- Colaboración do departamento de Orientación  co equipo directivo  no deseño de

actuacións encamiñadas á mellora da convivencia.

• PLAN DE  ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL:

- Información ó alumnado das diferentes materias optativas e os itinerarios vinculados

ás mesmas.

- Nas sesións semanais de titoría da ESO iniciar actividades relacionadas co programa

de orientación profesional, especialmente en 3º e 4º da ESO.

- Continuarase coas actividades informativas do primeiro trimestre. Especialmente co

alumnado de ciclos formativos e bacharelatos.

- Charla das diferentes universidades.

• PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

- Seguimento das medidas de atención á diversidade deseñadas.

- Elaboración  de  documentos  de  recollida  de  información  (escalas  de  nivel  de

competencia curricular, seguimento de A.C., etc.).

- Elaboración e desenvolvemento, se procede, de programa de habilidades sociais para

alumnado de aula de convivencia  e/ou con suspensión do dereito a asistir a clase.

- Fomento das estratexias metodolóxicas que favorezan a inclusión do alumnado e a

atención á diversidade desde esta perspectiva (aprendizaxe cooperativa, etc.).

3º TRIMESTRE
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• PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:

- Coordinación por parte de cada titor/a das sesións de avaliación do seu grupo.

- Entrevistas coa familia do alumnado  (titores/as, orientadora).

- Actividades semanais de titoría relacionadas co programas deseñados.

- Durante este trimestre cada titor/a de 2º e 3º de ESO proporá o alumnado do seu grupo

que pode ser incluído nas medidas de atención á diversidade que se estipule coa nova

lexislación. Igualmente os titores de ESO valorarán xunto co Dto. de orientación, se

hai alumnos e alumnas que podan incorporarse á FP Básica.

- Os titores/as, xunto co equipo docente e o Dto. de orientación valorarán os resultados

obtidos coa aplicación das diferentes medidas de atención á diversidade.

- Elaboración do  Consello  Orientador de cada alumno/a por parte dos titores/as coa

colaboración do Dto. de Orientación.

• PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL:

- Nas sesións de titoría da ESO realizaranse actuacións encamiñadas a favorecer a toma

de decisións.

- O Dto. de orientación do IES desenvolverá tódalas actuacións oportunas para que o

alumnado  teña  unha  ampla  información  dos  diferentes  itinerarios  académicos

(entrevistas individuais, charlas, etc.). Utilización do Programa informático Orienta.

- Charlas informativas dirixidas á familia do alumnado co obxecto de informalas dos

itinerarios académicos e profesionais.

• PLAN DE ATENCIÓN ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

- No Dto. de orientación farase unha valoración das medidas de atención á diversidade:

PMAR, AC, AG, etc.

- Durante este  trimestre  seleccionarase o alumnado que se incluirá  nas medidas  de

atención  á  diversidade  que  corresponda.  A xefa  do  departamento  de  orientación

realizará  as  avaliacións  psicopedagóxicas  pertinentes  en  colaboración  cos  equipos

docentes.

3.2.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL E

DO PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA  E PROFESIONAL.

- Charlas de CIUG, USC, UDC, da Universidade de Vigo, destinadas ó alumnado de 2º

Bacharelato e Ciclo Formativo Superior de Comercio.

- Charlas orientación académica-profesionais. Xefatura de departamento.
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- Colaboración co departamento de FOL no desenvolvemento de actividades  de busca

de emprego e coñecemento do mercado laboral. 

- Colaboración  co  equipo  de  convivencia  no  desenvolvemento  de  actividades

englobadas no Plan director: acoso escolar , destinado a todo o alumnado.

- Actividades de Educación para a Saúde e Prevención de Drogodependencias, 1º ESO

e 4º ESO  . Colaboración do concello de Tui.

- Obradoiro  sobre  Mitos  e  crenzas  sobre  o  alcohol  e  o  tabaco,  1º  ESO .  Colabora

Servizos Sociais do Concello de Tui.

- Obradoiro de Prevención do consumo de drogas e adiccións sen substancias, 4º ESO .

Colabora Servizos Sociais do Concello de Tui.

- Obradoiro  sobre  Violencia  de  xénero,  3º  da  ESO.  Colabora  Servizos  Sociais  do

Concello de Tui.

- Obradoiro de igualdade, 2º ESO. Colabora Servizos Sociais do Concello de Tui.

- Obradoiro  de  Educación  Afectivo-Sexual,  3º  ESO  e  FP  BÁSICA  .  Colabora

QUÉROTE+ . Dirección Xeral de Xuventude.

- Programa “ O cine nas aulas”: 4º ESO. Temas transversais. Colabora  a técnica de

Prevención de Drogodependencias e Outras Condutas Adictivas.

- Promoción  de  hábitos  saudables.  Xefatura  de  departamento  en  colaboración  coa

materia de Promoción de hábitos saudables

- Obradoiro adicción ó xogo. Colabora Alborada

- Obradoiro imaxe corporal e autoestima. 3ºESO. Colabora QUÉROTE+

- Obradoiro convivencia e relacións sociais. 1ºFPB. Colabora QUÉROTE +

- Obradoiro prevención dos consumos. 3ºESO. Colabora QUÉROTE+

4.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN.

A orientación  organízase  a  través  de  plans  ou  programas,  para  garantir  unha  axeitadas

coordinación  entre  os  diferentes  profesionais  implicados  e  establécense  as  distintas

estratexias:

1) No centro educativo:

 Participar  a  mestra  de  PT e a  xefa  do departamento  nos  órganos de  coordinación

docente e trasladar propostas para a súa inclusión no  Proxecto Educativo. .

 Establecer reunión de coordinación co equipo directivo, cos titores/as e co profesorado
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cando  sexa  necesario.  Establecerase  como  mínimo  unha  reunión  quincenal   entre

titores/as,  departamento  de  orientación  e  Xefatura  de  estudos   para  coordinar

actuacións.  

 Participación  por  parte  da  orientadora  e  do  profesorado  de  PT  nas  sesións  de

avaliación.

 Atender ás demandas de avaliación psicopedagóxica.

 Participar nas sesións semanais de titoría por parte da orientadora no desenvolvemento

de actividades de orientación académica e profesional en todos os niveis. Participación

nas  sesións  de  titoría  en  calquera  dos  niveis  educativos  do  IES sempre  que  sexa

pertinente.

 Docencia da PT ao alumnado de NEAE.

 Os membros do departamento de orientación teñen no seu horario unha sesión de

titoría coas familias.

2) Cos centros adscritos:

Reunións trimestrais legalmente establecidas para o Departamento de Orientación do IES

e as xefas dos departamentos de Orientación dos centros de Primaria adscritos ao IES.

3) Co contorno:

Estableceranse  as  reunións  necesarias  con  outras  institucións  socias  e  educativas  do

contorno: Servizos Sociais de Atención Primaria, Centro de Saúde, Servizo Galego de

Colocación, Servizo de Prevención de Drogodependencias, etc.

Especialmente cos Servizos Sociais Municipais colabórase no deseño de actividades de

promoción da saúde a través do seus servizos de Prevención de Drogodependencias e

Educación familiar.

5. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

OBXECTIVOS:

 Favorecer relacións interpersoais igualitarias, solidarias, respectuosas e tolerantes.

 Promover  a  erradicación  de  calquera  tipo  de  discriminación  xenófoba,  incluíndo  a

19



 Departamento de orientación                                                                               Curso 2021-22

violencia de xénero.

 Favorecer o trato respectuoso.

 Identificar condutas e actitudes discriminatorias e desiguais nas relacións de parella.

 Coñecer as consecuencias do maltrato a nivel persoal e social.

CONTIDOS

 Concepto de violencia de xénero ou contra as mulleres.

 Identificación de condutas discriminatorias.

 Os tipos de maltrato: físico, psicolóxico.

 Mitos sobre a violencia de cara as mulleres.

COMPETENCIAS CLAVE

 Competencias sociais e cívicas.

ACTIVIDADES

 Obradoiro de prevención de Violencia de xénero en 3º ESO . Colaboración Servizos

Sociais do concello de Tui. Dúas sesións.

 Obradoiro Igualdade e actividades de Titoría  en 2º ESO.

 Actividades de titoría arredor da Prevención da Violencia de Xénero en todos os niveis.

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS E CONVIVENCIA

OBXECTIVOS

 Promover a convivencia positiva entre o alumnado.

 Establecer canles de relación axeitados.

 Previr o acoso escolar.

 Desenvolver  habilidades  sociais  axeitadas  e  necesarias  para  relacións  diversas  e

igualitarias. 

 Previr a violencia entre iguais.

 Favorecer o desenvolvemento da empatía.

 Estimular  as  capacidades  emocionais  como  o  autocoñecemento,  o  autocontrol  e  a

autonomía.
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CONTIDOS:

 O autoconcepto e a autoestima.

 Estilos de comunicación; asertividade, agresividade, pasividade.

 A linguaxe non verbal.

 O Autocontrol.

 A Resiliencia.

 Os conflitos e a resolución pacífica de conflitos,

 A intelixencia emocional e as competencias emocionais.

 Habilidades  sociais  básicas  e  habilidades  sociais  avanzadas  (escoita,  cooperación,

comunicación, dar e pedir axuda, comprensión de situacións, etc.).

 O acoso escolar. O ciberacoso.

ACTIVIDADES:

 Obradoiro convivencia e relacións sociais. 1ºFPB. Colabora QUÉROTE+

 Dinámica de grupos.

 Dinámicas de cohesión e aprendizaxe cooperativa.

 Role playing.

 Distintas actividades na sesión semanal de Titoría para toda a ESO

COMPETENCIAS CLAVE

 Competencias sociais e cívicas.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN ENTRE IGUAIS  

OBXECTIVOS

 Previr a violencia.

 Fomentar a autonomía persoal.

 Favorecer a madurez persoal.

 Establecer estratexias de resolución pacífica de conflitos.

 Fomentar clima socioafectivo entre as persoas que participen no taller de mediación en

particular e entre o alumnado en xeral.

CONTIDOS DA FORMACIÓN DE MEDIADORES
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 O conflito e os seus elementos.

 A mediación.

 Habilidades para unha comunicación eficaz.

 Experimentación da mediación.

ACTIVIDADES

Distinguimos actividades no grupo clase e no grupo de mediadores.

No primeiro caso desenvolveranse actividades de presentación do programa de mediación e

de sensibilización da súa importancia no fomento dunha convivencia pacífica. Traballaranse

co grupo, simultaneamente a formación de mediadores,  contidos do programa de habilidades

sociais e convivencia.

Co grupo de mediadores as actividades seguirán unha metodoloxía baseada na implicación  e

na interacción entre iguais. Para desenvolver as competencias dos mediadores traballaranse as

habilidades de escoita activa, a propia motivación, analizaranse diversos conflitos e estilos de

abordaxe e resolución, analizaranse procesos de mediación e as súas fases, habilidades de

comunicación, etc.

Neste curso xa hai un grupo de mediación formado por alumnado de 4º de ESO.

COMPETENCIAS CLAVE

 Competencias sociais e cívicas.

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE TRABALLO  INTELECTUAL

OBXECTIVOS

 Coñecer as principais técnicas e estratexias de traballo intelectual.

 Favorecer uns axeitados hábitos de estudo.

 Favorecer a práctica dunhas axeitadas técnicas de estudo.

 Previr o fracaso escolar.

CONTIDOS.
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 Os hábitos de estudo: organización e planificación do tempo, o lugar de estudo, etc.

 Aspectos que favorecen o estudo axeitado e o rendemento escolar: alimentación, hábitos

de lecer, descanso, etc.

 A curva do rendemento.

 Uso da axenda. 

 Técnicas  para  estudar  mellor:  LECTURA,  SUBLIÑADO,  ESQUEMAS,  MAPAS

CONCEPTUAIS.

 A lectura: velocidade lectora e comprensión lectora.

 Estratexias para  memorizar.

ACTIVIDADES:

 Cuestionario de autoavaliación.

 Elaboración de horario de estudo.

 O uso da axenda.

 Exercicios prácticos de subliñado, esquemas, resumos, etc.

 Exercicios prácticos de lectura e velocidade lectora etc.

Desenvolveranse actividades en todos os niveis de ESO e FP básica.

COMPETENCIAS CLAVE:

 Aprender a aprender.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

OBXECTIVOS

 Mellora o autocoñecemento en relación as propias competencias e capacidades.

 Coñecer os itinerarios formativos do sistema.

 Coñecer  as  diferentes  opcións  formativas:  bacharelatos,  ciclos  de  FP,  Universidade,

ensinanzas especiais, etc.

 Desenvolver un axeitado proceso de toma de decisións individual en relación ás opcións

formativas existentes.

CONTIDOS
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 As aptitudes.

 Os valores.

 As distintas intelixencias.

 Itinerarios formativos: optatividade, conexións entre diferentes estudos.

 Oferta formativa formal.

 As ensinanzas de réxime especial.

 Oferta formativa non formal.

 A perspectiva de xénero nas eleccións académicas e  profesionais.

ACTIVIDADES:

- TALLER DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN 3º e 4º ESO  

 Dentro deste programa especial atención as actividades que se desenvolven en 3º e 4º ESO.

Neste nivel dedícanse aproximadamente un mes, dentro do Plan de Acción titorial, a traballar

a orientación académica e profesional. Neste taller faise especial fincapé no autocoñecemnto e

na toma de decisións.

- CHARLAS INFORMATIVAS EN 4º de ESO e 2º de BACHARELATO

- O alumnado de 4º ESO e 2º BACHARELATO  terá varias charlas informativas, nas sesións

de  titoría,   da  Orientadora  do  IES coa  seguinte  temática:  Itinerarios  formativos,  bolsas  e

axudas ao estudo, ensinanzas artísticas.

- Charlas informativas de distintos organismos e institucións: Escola Superior de Hostelería

de Galicia, harla informativa das Forzas Armadas , Universidades, Información da FP dual

e da oferta formativa de IES da contorna.

Diferentes ACTIVIDADES NOS RESTANTES NIVEIS DE ESO

 Nin Bombeiros nin enfermeiras. Traballando a igualdade en 2º ESO.

 Videos, fichas, etc.
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COMPETENCIAS CLAVE

Aprender a aprender.

Sociais e cívicas.

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

OBXECTIVOS:

 Promover hábitos de vida saudables.

 Previr o consumo de drogas (alcohol, tabaco,..).

 Previr ETS e SIDA.

CONTIDOS:

 Definición de Saúde.

 Hábitos de vida saudable.

 Substancias nocivas para a saúde.

 Drogas legais e Drogas ilegais.

 O alcohol e o tabaco.

 Drogas ilegais (cannabis, drogas sintéticas, opiáceos).

 Concepto de sexualidade.

 Orientación sexual  e identidade sexual.

 Relacións afectivo-sexuais.

 Anticonceptivos.

 As enfermidades de transmisión sexual. Prevención da súa transmisión.

ACTIVIDADES

 Obradoiro de Educación Afectivo-Sexual en 3º ESO e FPB. Colaboración con Quérote

+. Dirección Xeral de Xuventude.

 Obradoiro de Prevención do consumo de drogas e adiccións sen substancias en 4º ESO.

Colaboración técnica de Prevención de Drogodependenciase outras condutas adictivas

do concello de Tui
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 Obradoiro imaxe corporal e autoestima. 3ºESO. Colabora QUÉROTE+

 Obradoiro de Mitos e crenzas sobre o alcohol e o tabaco en 1º ESO. Colaboración con

servizos sociais municipais.

 Obradoiro prevención de consumos. 3ºESO e 1ºFPB. Colabora QUÉROTE+

 Charla sobre Adiccións a xogos e apostas en 2º ESO  . Colabora Asociación Alborada

de Vigo.

 Diversas tarefas nas titorías doutros niveis de ESO.

Dirixido ao alumnado de ESO e FPB .

COMPETENCIAS CLAVE

 Competencias Sociais e Cívicas.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES

Colaboración cos Servizos Sociais do Concello de Tui.

Programa: “Cine nas Aulas”.

OBXECTIVOS

 Fomentar Valores Democráticos e de Convivencia.

ACTIVIDADES

 Proxección de dúas películas nas aulas de 4º ESO.

 Traballar arredor da temática das películas nas sesións semanais de titoría.

COMPETENCIAS CLAVE

 Competencias Sociais e Cívicas.

 PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS PARA ALUMNADO SANCIONADO

No curso actual se desenvolverán  talleres de habilidades sociais para alumnado sancionado

por faltas relacionadas coa convivencia escolar. 
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Ao longo do curso

OBXECTIVOS

 Fomentar a reflexión sobre a conduta.

 Analizar as consecuencia que os nosos actos poden causar na contorna.

 Traballar sobre os estilos de relación interpersoal: asertiva, agresiva e pasiva.

 Coñecer as habilidades sociais básicas.

ACTIVIDADES: 

 Fichas de traballo sobre os estilos de comunicación.

 Ficha de traballo sobre dereitos e deberes asertivos.

 Reflexión sobre casos prácticos.

AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS

A avaliación dos diferentes programas seguirá uns criterios similares en canto aos indicadores

e criterios de avaliación:

Indicadores:

 Participación do alumnado.

 Satisfacción dos participantes nos Programas.

 Adecuación dos contidos as peculiaridades do alumnado.

Criterios de avaliación:

 Mellora na cohesión dos grupos aula.

 Mellora nas actitudes cara as aprendizaxes escolares.

 Mellora na convivencia escolar.

 Mellora nos coñecemento relacionados coa temática de cada programa.

RECURSOS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

RECURSOS MATERIAIS:

• Bibliografía. 
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• Blog do Dto de Orientación.

• Programa Orienta.

RECURSOS HUMANOS

• Profesorado titor/a e non titor/a do IES.

• Profesorado do Dto. de Orientación.

• Psicóloga e Educadora de Familia dos Servizos Sociais do Concello de Tui.

• Persoal  técnico de asociacións e organismos que traballan os diversos programas de

saúde, igualdade, etc.

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN.

A avaliación do Plan  Anual  de Orientación é continua e final.

O  grao  de  consecución  dos  obxectivos  formulados  analizarase  a  través  de  diferentes

instrumentos elaborados polo propio departamento: cuestionarios, escalas,...

Os criterios de avaliación que se establecen son:

 Adecuación dos programas desenvolvidos á realidade do centro.

 Distribución  temporal axeitada das actividades.

 Implicación e participación do conxunto do profesorado, dos titores e do alumnado nos

plans  e programas propostos.

 Participación das familias nas actividades programadas.

 Grao de coordinación entre os centros adscritos e Dto. Orientación do IES.

 Adecuación das diferentes estratexias de coordinación entre o Dto. de Orientación e o

equipo educativo, as familias, etc.

 Valoración do desenvolvemento das medidas de atención a diversidade: implicación no

desenvolvemento das adaptacións curriculares, no reforzo educativo. Avances obtidos

polo alumnado que se beneficia destas medidas.

Os resultados da avaliación e as modificacións deste plan anual recolleranse na memoria de

fin de curso.
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                 Tui, 14 de Outubro de 2021.

                ASDO: Manuela Álvarez Rodríguez

               Xefa do Departamento de Orientación do IES Indalecio Pérez Tizón de Tui.
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