
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trim estre 

Actividades  

-Orientación académica e profesional: se ben  o programa de 
orientación académica e profesional se implementou a partir do 
segundo trimestre na fase de autocoñecemento quédanos a segunda, 
que comprende o coñecemento das opcións, e a terceira que fai 
referencia á toma de decisións. 
A relevancia do programa de orientación académica é profesional 
adquire a máxima importancia nos cursos de final de etapa ou ciclo: 
cuarto de ESO, segundo de bacharelato e segundo dos ciclos de 
Formación Profesional. 
-Elaboración de guías  con información relevante para a toma de 
decisións académicas e profesionais diferenciadas por cursos. 
-Actividades de asesoramento individual ao alumnado de cursos de 
final de etapa ou ciclo. 
-Actividades de asesoramento aos pais que o requiran. 
-Asesorar ó equipo directivo e ó profesorado sobre as medidas 
educativas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade e a 
necesidade da súa implantación para poder atender á diversidade do 
alumnado. 
-Asesorar ao profesorado titor na elaboración da documentación 
académica do alumnado (consello orientador, informes 
individualizados), e especialmente do que está recibindo medidas de 
atención á diversidade. 
-Seguimento dos programas: 
         -1º de Eso “Apuntámonos a non Beber”. 
         -2º de ESo “Clases sen Fume”. 
         -3º de Eso e primeiro de FPB “ Educación Afectivo Sexual” 
-Avaliación do grao de satisfacción de profesorado e alumnado sobre 
orientación. 
-Seguimento do alumnado co que estaba intervindo  Servizos Sociais  e  
a ONG “Meniños”  para coordinar as actuacións. 
-Intensificación das chamadas telefónicas aos pais do alumnado que 
requira de mais motivación e apoio emocional ou para reforzar a 
implicación nas tarefas que lle propoñen o profesorado de cada 
materia ou o profesorado titor. 
-Recollida de información do alumnado, para o curso 20/21, e 
procedente do centro adscrito que presente necesidades educativas 
mediante entrevista coa Orientadora do CEIP de Figueroa. 

Metodoloxía 

-O asesoramento á comunidade educativa farase por correo 
electrónico e vídeo conferencia especialmente co profesorado. 
-O alumnado con conectividade recibirá asesoramento por correo 
electrónico e chamada telefónica. Tamén polo procedemento ordinario 
de comunicación que ten establecido cada titor para o traballo desde a 
titoría. 

   
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

A Estrada a 11 de maio de 2020 

Xefe do Departamento de Orientación 

Asdo. Manuel Clemente Abel Souto 

 

 

-As guías con información académica e profesional se lle pasarán 
desde orientación, en formato pdf , ao profesorado titor de cada curso 
e eles fanllas chegar ao alumnado e aos seus pais. Posteriormente cada 
alumno ou os seus pais individualmente se dirixen ao orientador polo 
correo electrónico corporativo e coa indicación do seu número de 
teléfono para que ,de ser o caso, orientación poida  chamalos e 
completar a información. 
-Para o alumnado sen conectividade será o orientador quen se dirixa a 
eles telefonicamente. 

2. Inform ación e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-Directamente o orientador dirixíndose  ao alumnado /familias e a 
través do profesorado titor no desempeño la súa función titorial e 
polos canles telemáticas nos que están impartindo docencia. 
 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


