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INTRODUCCIÓN. 
 

Actualmente o noso sistema educativo está en proceso de cambio, 

aspecto propio do dinamismo de todos os sistemas. Polo tanto, a nivel 

lexislativo neste curso 2021/2022 existen diferentes leis orgánicas que a día de 

hoxe conviven en función da actualización normativa e o calendario de 

aplicación establecido. 

Normativa en vigor: 

-Artigos vixentes da LO 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito 

á Educación (LODE). 

-LO 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 

-LO 8/2013, do 9 de Decembro, de Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE). 

-Lei Orgánica 3/2020, do 29 de diciembre, pola que se modifica la 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOMLOE). Esta Lei 

derroga a LOMCE pero mentras non se implante na súa totalidade ambas leis 

convivirá. 

          A LOMLOE entrou en vigor o 19 de xaneiro do 2021 e suporá 

modificacións importantes no Sistema Educativo do noso país de acordo co 

calendario de implantación recollido na disposición final 5a. Nos cursos 20/21 e 

21-22 teremos en conta as modificacións implantadas pola LOMLOE que son as 

seguintes: 

Desde o curso pasado: 

-A participación e competencias do Consello Escolar, Claustro e 

Director/a. 

-A autonomía dos Centros Docentes. 

-A selección do director/a nos centros públicos. 

-Admisión do alumnado. 

Neste curso actual: 

• Nova regulación da avaliación e promoción de todas as etapas. 

• Novas condicións de titulación de Educación Secundaria Obrigatoria, 

ciclos formativos de grao básico e Bacharelato. 
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• Titulación das ensinanzas profesionais de Música e Danza. 

• Condicións de acceso ás diferentes ensinanzas. 

Salientamos os seguintes aspectos  en relación á orientación educativa 

que menciona a LOMLOE: 

Art.1. A orientación educativa e profesional dos estudantes como medio 

para o logro dunha formación personalizada que propicie unha educación 

integral en coñecementos, destrezas e valores. 

Art.22. Na ESO: especial atención á Orientación educativa e profesional. 

Art.91 Función docente: orientación académica e profesional do 

alumnado en colaboración cos Departamentos especializados. 

Art.102. A orientación e titoría formará parte da formación permanente 

do profesorado. 

Dentro deste novo marco salientamos o Decreto 120/1998 do 23 de Abril 

(DOG 27 de Abril), polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde do 24 de Xullo (DOG 31 de Xullo) 

que o desenvolve, xunto co Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se 

regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 

comunidade Autónoma de Galicia. 

Entendemos así a orientación como un proceso que inclúe a toda a 

comunidade educativa e abrangue a toda a comunidade escolar, calquera que 

sexa o tipo e grao de diversidade que presente. Trátase dun proceso global 

que integra aspectos relativos ao desenvolvemento persoal, aos procesos de 

ensino-aprendizaxe e á toma de decisións. 

Nesta liña, o departamento de orientación posibilitará que a orientación 

forme parte esencial da actividade educativa e que se estableza unha vía de 

asesoramento permanente ao alumnado, ao profesorado e ás familias 

mediante un plan de actuación común entre os profesionais do instituto, 
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centros adscritos e dos servicios externos (asistentes sociais, centros de 

recursos, equipos específicos, concello, saúde mental…). 

É desexable que cumprindo sempre con todas as medidas hixiénicas 

sanitarias e de seguimento marcadas pola crise sanitaria do coronavirus e 

dentro das posibilidades do noso centro podamos levar a cabo este plan de 

Orientación para este curso 2021-2022. Defendemos a presencialidade ao cen 

por cen, sempre e cando a nivel sanitario a comunidade educativa se sinta 

protexida, pois a calidade do ensino tendo en conta a realidade da nosa 

comunidade educativa sería o xeito máis positivo para forxar alumnado con 

futuro prometedor tendo sempre en conta  o Plan de continxencia do centro así 

como o Plan de adaptación á situación covid para este curso académico 2021-

2022. 

 

1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 
 

1.1. Datos identificativos do Dpto. de Orientación e contexto que 

abarca. 

O Decreto 120/1998, do 23 de Abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, establece a 

composición dos Departamentos de Orientación, que no noso IES queda 

constituído para o presente curso por: 

 

 Xefa do departamento de Orientación: (orientación compartida): 

-Mara Lema Agra. 

-Lorena Insua Gómez. (XDO) 

 Profesorado de Pedagoxía Terapéutica: 

-María del Mar Eirís Villar.  

-Rosa Ermitas Santos González. 

 Substituta (Ana María Carro Méndez). 

 Xefa do Departamento de Orientación do CEIP Canosa-Rus: 

-África Valiño Andrade 

 Xefa do Departamento de Orientación do CEIP Bergantiños: 

-Estibaliz Barbeito Candal. 
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 Xefe do Departamento de Orientación do CEIP Nétoma-Razo: 

                                                                                                                                                                                                                                -Francisco José Rodriguez Filgueiras 

 Profesora Ámbito Socio-Lingüístico: 

           -Isabel Cerviño Amado. 

 Profesora Ámbito  Científico-Matemático: 

-Divina Oróns García. 

 Profesora de F.O.L: 

           -Shaila Guillín Puñal. 
 

A constitución do noso departamento será oficialmente constituída na próxima 

CCP, a finais de Outubro. 

O contexto de actuación será o que se refire ó propio centro e ós centros 

adscritos, priorizando nas actuacións e funcionalidade, a operatividade e a 

colaboración coas institucións e servizos do entorno. 

 

1.1. Funcionamento e coordinación. 

 
Realizaranse reunións periódicas co obxecto de avaliar as necesidades 

que vaian aparecendo ao longo do curso, valoralas e poñer en marcha os 

programas de intervención máis axeitados en cada caso. 

As reunións cos membros do departamento serán segundo sexa 

necesaria e están establecidos os Mércores de 11:50-12:20. Trimestralmente 

realizarase a reunión con todos os membros do departamento (centros 

adscritos) na hora que se acorde e terá en conta a dispoñibilidade dos 

orientadores dos centros adscritos que son compartidos e tendo en conta as 

medidas sanitarias. 

1.2. Funcións compoñentes do Dpto. de Orientación. 

 
1.2.1. Xefatura do Departamento de Orientación. 

- Redactar os programas do departamento. 

- Realizar as avaliacións psicopedagóxicas e redactar os informes 

psicopedagóxicos. 

- Coordinar as accións do departamento. 

- Representar ó departamento na CCP. 

- Participar nas sesións de avaliación dos alumnos/as, con voz pero sen 

voto. 
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- Coordinar actuacións con institucións externas ó centro. 

1.2.2. Profesorado de Pedagoxía Terapéutica. 

- Prestar atención docente directa ó alumnado con ANEAE e ACNEE 

dentro e fóra da aula. 

- Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACS así como 

das medidas de reforzo. 

- Participar na avaliación inicial e nas sesións de avaliación dos 

alumnos/as con ACNEAE e ACNEE. 

- Coordinaranse cos profesores e titores dos alumnos que acudan á aula 

de apoio para realizar o seguimento da súa evolución académica. 

- Asistir e participar nas CCP. 

1.2.3. Profesores/as titores/as 

- Colaborar activamente no desenvolvemento, seguemento e avaliación 

das actividades do PAT. 

- Actuar como dinamizadores das propostas educativas do departamento 

de orientación. 

- Participar no deseño, planificación e avaliación das actividades de 

orientación. 

- Participar directamente nalgunhas actividades de orientación tales como, 

actividades extraescolares, preparación do taboleiro informativo, 

elaboración e recopilación de materiais, etc. 

Actualmente o IES Isidro Parga Pondal impártese a seguinte oferta 

formativa, escolarizando en total aproximadamente 655 alumnos/as. 

1º ESO. Total alumnado: 118. 5 grupos (24,22,25,25,22). 

2º ESO. Total alumnado: 122. 5 grupos (25,25,24,24,24). 

3ºESO. Total alumnado: 98.4 grupos (24,24,26,24). 

4ºESO. Total alumnado: 78. 3grupos (27,24,27). 

BACHARELATO. 

1º BACH. Total alumnado: 57. 2 grupos (28,29). 

2º BACH. Total alumnado:57. 2 grupos (26,31). 

Adultos: 1º BACH.16 

                           2º BACH. 29
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CICLOS FORMATIVOS-REXIME XERAL. 

CSIFC01 1º: Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Réxime Xeral. Total 

alumnado: 20. 

CSIFC02 2º: Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Réxime Xeral. Total 

alumnado: 25 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS. Total alumnado: 35 
 

2. MARCO LEGAL 

 
DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

 
- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto consolidado. 

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

- Lei Orgánica 3/2020, 29 de Decembro, pola que se modifica a LOE 2/2006, do 3 de 

Maio, de Educación ( LOMLOE). 

 

ORIENTACIÓN 
 

- Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento 

da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, 

regulada polo decreto 120/1998 

- Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación educativa pola 

que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as acción prioritarias 

dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de 

Galicia.



Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

IES Isidro Parga Pondal 
Rúa do Muíño da Pintura, 4. 15100, Carballo. A Coruña. 

881880371 
ies.parga.pondal@edu.xunta.es 

 

9 
 

ESO E BACHARELATO 
 

-Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación. 

-Resolución 17 de Xuño de 2021, ditan instruccións para o desenvolvemento 

da Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bach no curso 2021-2022. 

-Orde do 21 de Decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

-Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu 

currículo e a súa oferta. 

-Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu 

currículo e a súa oferta. 

-Orde do 3 de agosto do 2017 pola que se amplía a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu 

currículo e a súa oferta. 

-Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu 

currículo e a súa oferta. 

    

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

-Orde de 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo 

nas ensinanzas de réxime xeral. 
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-Orde de 31 de outubro de 1996 que regula a avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos/as con necesidades educativas especiais e establece procedementos e 

criterios para o ditame de escolarización. 

-Orde de 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización obrigatoria 

en alumnos/as con necesidades educativas especiais asociadas a sobredotación 

intelectual. 

-Orde de 27 de decembro de 2002, pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización de alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

-Orde de 20 de febreiro de 2004 que establece medidas de atención específica 

ao alumnado procedente do estranxeiro. 

-Circular 8/2009 da Consellería de Educación pola que se regulan algunhas 

medidas de atención á diversidade para o alumnado de ESO. 

-Resolución do 11 de Xuño de 2021, regula os Contratos-Programa Innova 

(CPInnova) 

-Resolución do 14 de Xuño do 2022, regula os Contratos-Programa Recupéra-T 

(Plan Recupera) 

-Resolución do 11 de Xuño de 2021, regula os Contratos-Programa Inclúe. 

-Resolución do 28 de Xullo de 2021, convocatoria de axudas para alumnado con 

NEAE para o curso académico 2021-2022. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

-Decreto 114/2020, do 1 de Xullo, de ordenación xeral de F.P en Galicia. 

-Instruccións para o desenvolvemento dos CF no curso 21/22. 

-Orde do 24 de Maio de 2020: actualiza a oferta de F.P en Galicia no réxime 

ordinario no 21/22. 

-Orde do 24 de Maio de 2020: actualiza a oferta modular dos Ciclos formativos en 

Galicia polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distancia para o curso 21/22. 

-Orde do 5 de Abril de 2013: Probas para a obtención dos títulos de Técnico e 

Técnico Superior de Ciclos Formativos establecidos na LOE. 
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-Resolución 29 de Marzo do 2021 convoca probas libres de títulos extinguidos ao 

abeiro da LOXSE. 

-Orde do 2 de Maio de 2016 convoca probas libres de títulos extinguidos ao 

abeiro da LOXSE. 

-Orde do 21 de Xaneiro de 2021 pola que se convocan as Probas de Acceso a 

CF de GM e GS para o 2021. 

 
CONVIVENCIA 
 
-Ley 4/2011, do 30 de Xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

-Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. 

 

ADULTOS 

-Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan as ensinanzas de bacharelato 

para as persoas adultas na modalidade presencial na Comunidade Autónoma 

de Galicia. (DOG, 31/7/09) 

-Regulación e currículo do ensino básico para as persoas adultas. Orde do 20 

de marzo de 2018 (DOG, 12/04/18) 

 

-PROTOCOLOS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN en base as NEAE do 

centro e os seguintes: 

 

 Protocolo de acoso escolar e ciberacoso. 

 Protocolo de urxencias sanitarias e enfermedades crónicas. 

 BENESTAR EMOCIONAL. Propostas de intervención. 

 PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS+ IDENTIDADE DIXITAL 

(Guía). 
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3. MARCO TEÓRICO. 

As actuacións do departamento do IES Isidro Parga Pondal estarán 

baseadas no marco lexislativo citado con anterioridade e nos principios teórico- 

prácticos recollidos no Decreto 120/1998 do 23 de Abril, e na Orde do 24 de 

Xullo de 1998. 

- A orientación forma parte do sistema educativo para favorecer a 

calidade da ensinanza: Titoría de Orientación do alumnado forman parte 

da función docente. 

- As finalidades da Educación son: transmitir a cultura da sociedade, 

aprender a asumir deberes e exercer dereitos, incorporarse á vida activa 

con garantía de éxito. 

- En consecuencia co anterior, a Lei propón unha educación comprensiva 

(para todos), terminal( ten un fin en si mesma) e propedéutica (prepara 

para futuros estudos) 

- Garantirse a orientación persoal, académica, psicopedagóxica e 

profesional dos alumnos/as, prestando singular atención á superación de 

hábitos sociais discriminatorios. 

- A orientación ofrece unha atención individualizada e global: integra 

aspectos do desenrolo persoal, atención ao proceso de ensinanza- 

aprendizaxe e toma de decisións. 

- A orientación debe realizarse por profesionais e en equipo. 

- Debe ser un proceso continuo: ofertarase aos alumnos nos distintos 

momentos e niveis da escolarización , dende os primeiros momentos 

para a prevención e detección temperá de dificultades, ata os momentos 

de especial relevancia como o cambio de etapa, elección de optativas, 

etc. 

- A Orientación debe estar aberta ao mundo laboral e ás necesidades do 

contexto. 

- Debe promover a cooperación familia-escola e dinamizar aos axentes 

educativos. 
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- Debe capacitar ao alumnado para a adquisición de competencias 

básicas. 

          Para responder a estes principios, o modelo de orientación será un 

modelo sistémico: a orientación estará incardinada dentro do centro e do 

currículo como un elemento máis. 

 

4. ANÁLISE DAS NECESIDADES. 
 

Tendo en conta a xustificación baseada no contexto onde o noso centro 

atópase na comarca natural “Terra de Bergantiños” que abarca os concellos 

de: Carballo (18 parroquias), Coristanco (15 parroquias), Laracha (13 

parroquias), Malpica (13 parroquias), Ponteceso, Laxe e algunas parroquias 

dos concellos de Arteixo e de Anxeriz de Tardoia.  

O concello de Carballo posúe unha ampla gama de recursos, entre 

outros: equipo de Servizos Sociais, Unidade de Saúde Mental, Biblioteca, 

Ludoteca e a Asociación de Vieiro coa que colaboramos fai varios cursos. O 

noso alumando é heteroxéneo. Ademais de familias do núcleo urbano, hai 

familias do rural, familias que seguen mantendo traballos tradicionais: feirantes, 

chatarreiros, etc. esto condiciona en gran medida o noso plan xeral de atención 

a diversidade e o traballo do                            Departamento de Orientación. 

 
Polo tanto, para levar a cabo unha análise das necesidades do centro en 

canto á orientación, é necesario levar a cabo unha serie de actuacións: 

• Analizar os distintos servizos cos que conta a comunidade educativa. 

• Revisa-los documentos do centro: PCC, PEC, NOF, Programación Xeral 

Anual, planos de orientación de cursos anteriores, as propostas de 

mellora das memorias dos departamentos anteriores… 

• Detecta-las demandas dos distintos sectores da comunidade educativa, 

a través de entrevistas, reunións cos titores, pais, nais… 

• Lectura de expedientes, informes de titores, de pedagoxía terapéutica, 

informes psicopedagóxicos anteriores, informes de avaliación final de 

etapa... 
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En función da información extraída das fontes mencionadas, e tendo en 

conta as actuacións prioritarias en materia de orientación, propostas pola 

circular 10/2010 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. 

1. Relacionadas coa inclusión e a diversidade. 

a) Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 

documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á 

diversidade e a acción titorial. 

b) Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e 

detección precoz de dificultades de aprendizaxe. 

c) Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna/o, 

con intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do 

alumnado. 

d) Asesorar aos departamentos, equipos de ciclo e profesorado en xeral nos 

procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das 

programacións de curso e /ou ciclo, das medidas de reforzo educativo e das 

adaptacións curriculares. 

e) Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as 

diferentes medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo. 

2. Relacionada coa acción titorial: 

a) Colaborar co profesorado titor/a no desenvolvemento das medidas 

contempladas no PAT, asesorando á totalidade da comunidade educativa 

sobre o sistema educativo, os procesos de admisión, as accións de acollida, os 

cambios de centro e a participación na organización e no goberno dos centros. 

b) Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración de 

protocolos para a realización da avaliación inicial do alumnado. 
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3. Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores. 
 

a) Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da 

convivencia e á resolución pacífica dos conflitos, asesorando na elaboración do 

plan de convivencia. 

b) Asesora á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das 

normas de organización e funcionamento. 

4. Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de 

cada curso: 

a) Manter actualizado e plan de orientación, concretando no plan anual do 

departamento as actuacións previstas para o curso, os seus destinatarios, os 

responsables da súa execución e a temporalización correspondente. 

b) Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento do plan 

anual, cunha adecuada fundamentación das propostas de mellora que 

procedan para o seguinte curso. 

5. Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade: 

a) Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos 

que se establezan. 

b) Asesorar á totalidade da comunidade educativa sobre os proxectos de 

mellora e calidade do sistema educativo. 

6. Relacionadas co drdorienta: 

a) Facilitar, en forma e en prazo, a información que se demanda na 

aplicación informática drdorienta. 

7. Relacionadas coa aprendizaxe permanente e as saídas profesionais. 

a) Promover medidas tendentes á diminución do absentismo escolar e do 

abandono temperá dos estudos. Colaborando cos Servizos Sociais do 

Concello, aportando e recibindo información do alumnado que forme parte dos 

servizos e o que sexa sensible a pertencer a el. 

8. Relacionado coa coordinación dos departamentos de orientación: 

a) Establecer mecanismos sistemáticos de coordinación entre as xefaturas 

do departamento de orientación dos centros de educación infantil e/ou primaria 

e os de secundaria aos que están adscritos. 
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b)Promover a coordinación entre as xefaturas dos departamentos de 

orientación e o profesorado responsable da formación e a orientación laboral, 

así como entre os servizos de orientación dunha mesma zona para favorecer o 

desenvolvemento e a integración laboral do alumnado. 

9. Relacionadas coa atención á diversidade: 

   a)Asesorar ao conxunto da comunidade educativa da educación secundaria 

obrigatoria sobre os programas de reforzo educativo, habilidades sociais, 

agrupamentos, adaptacións curriculares. 

                                            Alumnado NEAE: 

Hai que ter en conta a nova definición de alumnado NEAE recollida na 

LOMLOE:  

“Alumnado que requira dunha atención específica diferente á ordinaria, por 

presentar: NEE, por retraso madurativo, por trastornos no desenvolvemento da 

linguaxe e da comunicación, por trastornos de atención ou aprendizaxe, por 

descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por atoparse en situación de 

vulnerabilidade socioeducativa, por altas capacidades intelectuais, por terse 

incorporado tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais e de historia 

escolar”. 

-Hai alumno con dificultades de aprendizaxe, con diferentes estilos e ritmos de 

aprendizaxe derivadas da súas NEAE, que na maior parte dos casos teñen 

concedida a exención da 2ª Lingua Estranxeira.  

 

-Asesoramento por parte das orientadoras á alumnos/as, profesores/as e 

pais/nais en relación as MAD axeitadas en función das NEAE detectadas no 

centro e difusión a toda a Comunidade Educativa desde inicio de curso da 

intervención a nivel de centro e aula dos Protocolos da Consellería atendendo 

ás necesidades educativas do noso alumnado.  

 

-Solicitarónse 9 becas NEAE para o alumnado con NEAE do centro e 13 ACS e 

organizáronse os apoios coas especialistas de PT para 13 alumnos/as. 
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-Solicitáronse os seguintes CONTRATOS PROGRAMA para a mellora do éxito 

educativo: 

1.-) CP Recupéra-T: (Resolución do 14 de Xuño de 2021, que regula os CP 

Recupéra-T) 

Co fin de lograr o éxito educativo a través do reforzo, apoio e acompañamento 

na aprendizaxe daquel alumnado vulnerable que por causa da pandemia non 

alcanzase os obxectivos e as competencias establecidas para o nivel 

correspondente.  

-Eliximos a PARTICIPACIÓN EN ARCO, co recurso docente dunha mestra 

especialista de Pedagoxía Terapéutica.  

2.-) CP Inclúe: ( Resolución do 11 de Xuño de 2021, que regula os CP Inclúe) 

Fomentar a inclusión educativa, reducción do abandono temperán, a igualdade 

de oportunidades, a mellora da convivencia escolar e o aumento do benestar 

emocional. 

-QUÉDA-T: Prevención do abandono temperá e do absentismo esoclar 

-IGUÁLA-T: Eliminar as desigualdades entre homes e mulleres, previr e abordar 

a violencia de xénero, pór en valor a diversidade afectivo-sexual e de xénero. 

-CONVIVE-T : Convivencia positiva. Actuacións preventivas de condutas 

violentas ou discriminatorias, actuación de acollida, mediación escolar, xestión 

de conflitos: alumnado mediador, alumnado axudante… 

-INCLÚE-T: Centro inclusive. Patios inclusivos-recreos dinámicos. Identificar e 

potenciar as diversas habilidades ou competencias do alumnado. 

-EMOCIÓNA-T: Importancia e repercusión das aprendizaxes non cognitivas 

(emocionais) para o benestar persoal e social. Desenvolvemento de estratexias 

que favorezan o aumento de autoestima, empatía, resiliencia, habilidades 

comunicativas, autocontrol emocional… 

3.-) CP Innova (Resolución do 11 de Xuño de 2021, regula os CP Innova). 

-EDUEXCELENCIA 

-EDUSAÚDE o centro como dinamizador de hábitos de vida saudables. Entorno 

alimentario saudable. Incrementar a actividade física. 

 
 
 



Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

IES Isidro Parga Pondal 
Rúa do Muíño da Pintura, 4. 15100, Carballo. A Coruña. 

881880371 
ies.parga.pondal@edu.xunta.es 

 

18 
 

 
 
 

5. OBXECTIVOS 
 

Tendo en conta as actuacións comúns mencionadas segundo a actual 

circular, os obxectivos considerados principais son os seguintes: 

• Deseñar as medidas de atención ás necesidades educativas específicas 

do alumnado, fomentando a coordinación entre profesor titor, equipo 

docente, profesores de PT, familia, así como doutros especialistas que 

estean a colaborar nos casos como traballadores e educadores sociais, 

servizos de saúde, equipo de orientación específico... 

• Asesorar a docentes, familias e alumnos sobre as medidas de atención 

a diversidade que se precisen. 

• Realizar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento persoal e social ou de 

aprendizaxe dos alumnos/as. 

• Potenciar a convivencia pacífica no centro, formando parte do equipo de 

mediación. 

• Promover actividades encamiñadas á coordinación familia-escola, como 

as facilitadas pola Asociación Vieiro. 

• Colaborar en accións encamiñadas a afianzar hábitos de estudo, 

habilidades sociais e a valoración do esforzo e potenciación das áreas 

instrumentais. 
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• Proporcionar ao alumnado unha adecuada educación para a saúde e 

unha adecuada formación afectivo-sexual, asesorándonos a través de 

“Quérote”. 

• Participar no desenvolvemento de accións de orientación profesional 

facilitando a transición ao mundo laboral e informando sobre itinerarios 

formativo-profesionais, na ESO, Bacharelato e Educación para Adultos, 

axudándonos da Orientación que pediremos ao antigo alumnado do 

noso Instituto, tanto o que xa esté traballando como estudando tanto na 

Universidade como en Ciclos Superiores. 

• Potencia-la coordinación entre os centros adscritos, establecendo canais 

fluídos de colaboración. 

• Compartir os recursos do departamento cos centros adscritos e o 

trasvase de información, de primaria a secundaria. 

• Coordinación con servizos externos ó centro. 

 

6. PLANIFICACIÓN XERAL E ACTUACIÓNS  PRIORITARIAS 

      Dado o modelo de orientación vixente na actualidade, a planificación xeral 

da orientación para o curso académico 2021-2022 virá determinada por un 

conxunto de programas seleccionados en función das necesidades e dos 

obxectivos prantexados, estes programas constituirán as accións prioritarias (a 

maioría destes programas desenvolveranse a través das titorías agás o de 

atención ás necesidades educativas específicas). Veremos a continuación 

cales son eses programas, tendo en conta os diferentes ámbitos da orientación 

e as actuacións que, dende o departamento de orientación, se porán en 

marcha para contribuír a que sexan levados a cabo.  

 
6.1. ÁMBITO DE APOIO Á ACCIÓN TITORIAL: 

• Programa de convivencia e clima positivo no centro. 

• Programa de habilidades sociais.



Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

IES Isidro Parga Pondal 
Rúa do Muíño da Pintura, 4. 15100, Carballo. A Coruña. 

881880371 
ies.parga.pondal@edu.xunta.es 

 

20 
 

 

• Programa de transición de Primaria a Secundaria. 

• Programa de benestar socio-emocional. 

A temporalización destes programas dependerá do desenvolvemento de 

cada aula e da decisión do conxunto do departamento de orientación. 

 

6.2. ÁMBITO DO APOIO ÓS PROCESOS DE ENSINO E 

APRENDIZAXE: 

• Programa de técnicas de traballo instrumental e planificación do 
estudo. 

• Programa de atención ás necesidades educativas especiais e ás DA. 

 
Hai alumnado de todos os curso das ESO con adaptacións curriculares 

significativas, case todos cun total de ao menos 13 alumnos/as con ACIS. 

Sobre todo, nas materias instrumentais. 

Ata o día da avaliación inicial, vindeiro 4 e 5 de Outubro, non 

concretaremos as ACS e os Reforzos Educativos. 

 

6.3. ÁMBITO DE APOIO Á ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 

PROFESIONAL: 

• Programa de Orientación Académica-Profesional (para todos os 

cursos). 

• Programa de habilidades para a busca de emprego e saídas 

académicas e profesionais (4º de E.S.O. 2º,3ºtrimestre). 

• Probas para acceder á garda civil, socorrista, monitor de tempo libre, 

exército. 

• Sensibilización para realizar a proba de acceso a ciclo medio, 

convocada pola consellería de educación cada curso e orientación 

académica sobre a FP básica e FP dual. 

Obtención do carné xove para o alumnado a partir dos 12 anos. 

• Orientación académica para o alumno de Bacharelato sobre ABAU, 

ponderación de materias, saídas profesionais. 
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Ademais dos citados programas, dende o departamento de orientación, 

levaranse a cabo actividades de asesoramento a familias, alumnos/as e 

profesores/as cando sexa necesario, se colaborará co profesorado para lograr 

que todo o alumnado coñeza o regramento de réxime interior e se facilitará a 

elección de delegado/a e subdelegado/a en cada titoría así como as 

avaliacións trimestrais. 

 

7. ACTIVIDADES 
 

 
Profesorado: 

• Deseño e recopilación de material para o plantexamento dos distintos 

programas. 

• Organización do horario dos profesores de pedagoxía terapéutica en 

función das necesidades educativas dos alumnos/as. 

• Plantexamento aos titores/as dos diferentes programas que se van a 

levar a cabo no primeiro trimestre, asesoramento sobre os mesmos e 

dotando dos recursos necesarios para ser levados a cabo. 

• Facilitar aos titores o material que permita o mellor coñecemento dos 

alumnos/as de seu grupo. 

• Información ás familias sobre AE e Exención da primeira lingua. 

• Reunións de seguimento cos titores para levar a cabo unha avaliación 

continua dos diferentes programas, dotalos de maiores recursos e 

asesoralos ante os problemas que poidan xurdir. 

• Asistencia aos claustros e ás comisións de coordinación pedagóxica que 

se convoquen, asesorando ós docentes sobre diferentes aspectos 

psicopedagóxicos. 

PRIMEIRO TRIMESTRE: 
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• Asistencia ás sesións de avaliación de cada grupo, emitindo as 

conclusións que desde o departamento tense en conta en canto a 

marcha de cada alumno con medidas de atención a diversidade. 

• Entrega de información e resumen dos informes de avaliación final de 

etapa dos alumnos/as aos seus respectivos titores. 

 
Alumnado: 

• Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas necesarias para poñer en 

marcha as medidas de atención á diversidade oportunas, asesorando os 

distintos mestres e profesores sobre as mesmas. 

• Realización no ámbito da acción titorial das diferentes actividades 

propostas nos programas, potenciando o programa de habilidades 

sociais. 

• Tarxeta Xove a partir de alumado de 1º ESO. 

• BADyG-M renovado para o alumnado de 1º da ESO. 

 

Familias: 

• Entrevistas individuais cando as circunstancias o esixan (ante a 

realización dunha avaliación psicopedagóxica, a adaptación da resposta 

educativa do alumnado, e tantas como os pais/nais necesiten). 

 
 

 

Profesorado: 

• Avaliación dos programas desenvolvidos no primeiro trimestre. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
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• Plantexamento e asesoramento sobre os novos programas, que se 

desenrolarán no segundo trimestre, así como dotación de recursos para 

levalos a cabo. 

• Reunións de seguimento. 

• Asistencia aos claustros e ás comisións de coordinación pedagóxicas 

que se convoquen, asesorando aos docentes sobre diferentes aspectos 

psicopedagóxicos. 

• Asistencia ás sesións de avaliación de cada grupo, emitindo as 

conclusións que desde o departamento tense en conta en canto a 

marcha de cada alumno con medidas de atención a diversidade. 

 

Alumnado: 

• Realización das actividades propostas nos diferentes programas. 

• Asesoramento individualizado cando sexa necesario ou solicitado. 

• Entrevistas individuais co alumnado de Bacharelato, 4º, 3º e 2º da 

E.S.O. e adultos para facilitar as súas decisións académicas. 

• Realización das avaliacións pertinentes. 

Familias: 

• Entrevistas individuais cando sexan necesarias, para informar os 

pais/nais sobre diferentes aspectos do seu fillo (marcha xeral na aula, 

dificultades, resultados xerais das avaliacións realizadas, adaptacións 

necesarias...) . 

 

 

Profesorado: 
 

• Avaliación dos programas desenvolvidos no segundo trimestre. 

TERCEIRO TRIMESTRE: 
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• Plantexamento e asesoramento sobre os novos programas e dotación 

de material. 

• Reunións de seguimento. 

• Avaliación xeral dos programas levados a cabo durante o curso. 

• Asistencia aos claustros e ás comisións de coordinación pedagóxicas 

que se convoquen, asesorando aos docentes sobre diferentes aspectos 

psicopedagóxicos. 

• Asistencia ás sesións de avaliación de cada grupo, emitindo as 

conclusións que desde o departamento tense en conta en canto a 

marcha de cada alumno con medidas de atención a diversidade. 

 
Alumnado: 

 
 

• Realización das actividades propostas en cada programa. 

• Asesoramento individualizado cando sexa necesario ou solicitado. 

• Entrevistas individuais co alumnado de Bacharelato, 4º, 3º, 2º da E.S.O. 

e adultos para facilitar as súas decisións académicas. 

• Realización das avaliacións pertinentes para comezar a organización de 

determinadas medidas de atención a diversidade a desenrolar o vindeiro 

curso. 

 
Familias: 

 

• Entrevistas individuais cando sexan necesarias. 

• Reunión grupal cos pais/nais de alumnos de Bacharelato, 4º, 3º, 2º da 

E.S.O. en relación á orientación académica e profesional dos seus fillos. 
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       O profesorado de pedagoxía terapéutica, traballará todo o curso co 

alumnado con necesidades educativas específicas, ofrecendo reforzo directo 

nas materias instrumentais básicas en estreita coordinación co equipo docente 

e coas orientadoras. O horario destes profesores depende en gran medida das 

necesidades do alumnado, que se verificarán a partir das avaliacións: 

                       Datas das Avaliacións 2021-2022: 
 

 AVALIACIÓN INICIAL: 4/ 5 Outubro. 
 

 1ª AVALIACIÓN: 30 Novembro/1 Decembro 

 2ª AVALIACIÓN: 14/15 Marzo 

 3ª AVALIACIÓN: 6/7 Xuño 

      A atención a nais e pais por parte da Xefa do DO será os LUNS de 11:30 a 

12:00 horas. O horario poderá ser flexible para adaptarse ás necesidades 

laborais dos pais/nais/titores legais. Serán atendidas de maneira telefónica ou 

presencial individualmente e coas medidas de prevención e hixiene 

recomendadas polas autoridades sanitarias (uso obrigatorio de máscara,  

distancia de seguridade, hixienizado de mans e ventilación dos espazos). 

       O alumnado tamén poderá acudir ao DO do centro, especialmente nos 

momentos de recreo (para non perder horas lectivas).  

     O DO é un servizo aberto e calquera demanda, suxerencia, petición de 

maneira que todos os membros da Comunidade Educativa poderán acudir ao 

Departamento en busca de asesoramento e información. 

8. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 
 

      Para facer referencia ás estratexias de intervención, centrarémonos en 

primeiro lugar nos principios metodolóxicos a ter en conta e posteriormente nos 

recursos, tanto materiais como humanos e organizativos. 
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8.1. METODOLOXÍA 
 

Veremos en primeiro lugar os principios metodolóxicos xerais, que guían 

todo o proceso orientador e, por outra banda, os principios metodolóxicos 

específicos do proceso de ensino e aprendizaxe: 

 
 

 

• PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN 

       Implica que a actividade orientadora debe estar claramente definida 

conceptual e operativamente, que as responsabilidades de cada axente 

implicado estean delimitadas e que se creen uns compromisos e acordos entre 

ditos axentes. 

• PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

       Supón a realización de actuacións preventivas de situacións problemáticas, 

aínda que a orientación, supón tamén intervir nesas situacións. 

• PRINCIPIO DE SISTEMATICIDADE 

       Significa optar por unha orientación non individualista, se non centrada nas 

necesidades e problemas da institución escolar, co que a maioría das actuacións 

enfócanse sobre as variables extra-suxeito e non no alumno considerado de 

modo individual. 

• PRINCIPIO DE CURRICULARIDADE 

       Implica a necesidade de que a orientación ha de estar integrada no 

currículo educativo, formando parte das distintas materias que o conforman. 

• PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

       Fai referencia á necesidade de que exista cooperación e coordinación entre 

os diversos axentes que interveñen no proceso educativo: pais/nais, docentes e 

alumnos, para o que será necesario que existan uns obxectivos comúns, 

explicitación de acordos e niveis de compromiso adquiridos e unha avaliación 

conxunta. 

 

 

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS 
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• PRINCIPIO DE DESENROLO PERSOAL 

       Implica unha orientación dirixida ó desenrolo integral do alumnado, tanto a 

nivel escolar, como a nivel persoal e vocacional, o que se corresponde co 

obxectivo básico da educación “o pleno desenrolo da personalidade do 

alumno/a- 

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS ESPECÍFICOS DO PROCESO E/A: 
 

• ENSINAR A APRENDER 

       A escola debe ser un marco no que ademais de instruír ós alumno en canto 

ós contidos relacionados coas distintas áreas, se fomente a autonomía á hora 

de aprender, a través do ensino dunha serie de estratexias dirixidas a 

adquisición, elaboración, comprensión e memorización da información, o que se 

relaciona directamente coa importancia da educación permanente. 

• GLOBALIDADE/INTERDISCIPLINARIEDADE 

       Este principio supón o traballo dun mesmo obxectivo a través das distintas 

áreas, de modo que cada área non se constitúa como un departamento 

estanco, se non unha programación aberta á coordinación con outras áreas 

para a consecución de obxectivos similares. 

• MEDIATICIDADE 

       Implica que as ensinanzas de cada docente situaranse entre o que o 

alumnado sabe e o que pode chegar a saber, tendo en conta o seu nivel 

evolutivo e as súas características persoais, deste principio parte a importancia 

da avaliación inicial. 

• CONSTRUCTIVIDADE 

       Implica a importancia dunha serie de condicións de cara a optimiza-la 

reestruturación cognitiva (grazas á cal, en palabras de Piaget, aprenden os 

alumnos): 

              -Que os alumnos/as adopten unha actitude activa, participativa e 

reflexiva. 
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          -Que se potencien as aprendizaxes significativas. 

          -Que se potencien as aprendizaxes funcionais. 

 
 

• INTERACCIÓN SOCIAL 

A interacción é fundamental na aprendizaxe en dous niveles: interacción 

entre alumnos e interacción entre alumnos e profesor, polo tanto, será 

fundamental acadar un clima positivo na aula que fomente a participación 

dos alumnos e o traballo cooperativo. 

 

8.2. RECURSOS 
 

A posta en práctica do plano de orientación require unha serie de 

recursos materiais, persoais e organizativos que permitan o desenrolo dos 

programas plantexados: 

 
 

• Presuposto do departamento de orientación para adquisición de novo 

material bibliográfico e psicopedagóxico. 

• Probas estandarizadas para a avaliación do alumnado. 

• Ordenador con acceso a Internet. 

• Documentación institucional do centro. 

• Servizo de reprografía. 

• Aulas do instituto. 

• Teléfono. 

• Recursos 2.0 e 3.0: páxina web do IES, aula virtual do IES. 

 

• Equipo directivo. 

• Comisión de coordinación pedagóxica. 

• Grupo de titores. 

                       RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓXICOS 

RECURSOS PERSOAIS 
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• Membros do departamento de orientación. 

• Equipo de orientación específico. 

• Institucións do entorno: concello (Técnica en Igualdade e Servizos 

Sociais: Educadora Social e Traballador Social), servizos de saúde de 

Carballo e A Coruña (Materno-Infantil). 

 
 

 

• Reunións cos membros do departamento de orientación. 

• Reunións coa comisión de coordinación pedagóxica. 

• Reunións coa Dirección. 

• Reunións co claustro de profesores. 

• Reunións coas familias. 

• Sesións de titoría. 

• Actividades da aula ordinaria. 

• Actividades complementarias e extraescolares. 

• Microespazos e microtempos: momentos de coordinación non formais 

pero moi eficaces para as nosas función de orientación. 

9. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
O proceso de avaliación será global e continuo, e deberá aportar 

información sobre a consecución dos obxectivos previstos ou sobre a 

importancia de modificación dalgún ou varios aspectos da programación. 

Utilizaranse como criterios de avaliación deste plano de orientación os 

seguintes: 

- Resolución satisfactoria das necesidades detectadas. 

- Grao de utilidade do material empregado. 

- Axeitamento das técnicas, instrumentos e materiais utilizados. 

- Nivel de cumprimento dos obxectivos previstos. 

- Nivel de cumprimento das actividades propostas. 

- Nivel e grao de coordinación acadado. 

RECURSOS ORGANIZATIVOS 
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- Grao de implicación de tódolos responsables no desenvolvemento de 

programas o medidas de atención á diversidade. 

- Grao de implicación das familias nas actividades propostas. 

- Grao de coordinación con outros servizos. 

Para todo isto levaranse a cabo: 

- Reunións do D.O. ainda que sexa fóra do horario lectivo. 

- Reunións cos titores e co equipo directivo e co inspector. 

- Reunións cos recursos externos ao centro, concello, servicios sociais, 

servicios de saúde, servicios de saúde mental e outros centros 

educativos que teñan Bacharelato, Ciclo medio e Superior, Formación 

Básica, Educación para Adultos, Universidade. 

- Reunións con antigos alumnos/as do centro para que sexan eles ou elas 

os que orienten/Asesoren mediante unha charla, establecida pola xefa 

do Departamento de Orientación. 

Os momentos da avaliación divídense en: 

                         -Avaliación inicial: constituída pola avaliación de necesidades. 

                         -Avaliación formativa: ao longo do curso. 

                         -Avaliación final: realizarase ao final de curso e os resultados 

serán recollidos na Memoria Final que redactará o xefe do departamento e 

que incluirá segundo o art. 15 da orde 24 de xullo de 1998: 

o Nivel de consecución dos obxectivos propostos. 

o Dificultades encontradas. 

o Modificacións incluídas. 

o Propostas de mellora para o curso seguinte. 
 

        Esta avaliación servirá de base para manter o vindeiro curso algún aspecto 

do plan así como modificar aqueles que se consideren precisos. 
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