
POE   

CURSO 2020/21  1 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Orientación Educativa 

Curso 2020-21 

IES LUCUS AUGUSTI  
Lugo



POE   

CURSO 2020/21  2 

1. Introducción 

A educación deu nas últimas décadas un importante xiro, en consonancia coas novas realidades sociais: 

aumento das desigualdades, movementos migratorios, evolución do coñecemento, modificacións 

constantes no mercado laboral, crise de valores (Habermas, 1989; citado por Touriñán, 2006)...; que 

impulsaron un novo modelo de escola. Esta actualmente entende que a educación non se esgota na 

simple instrucción, senón que abarca o desenvolvemento global da persoa. Para isto, resulta ineludible 

que os profesionais da educación guíen, asistan e orienten ós alumnados (MEC, 1992) e ás súas familias. 

Esta guía e orientación vai ser entendida como un “(...) proceso sistemático de ayuda a la persona en su 

desarrollo personal, académico, profesional y social, siguiendo tres principios fundamentales: prevención, 

desarrollo e intervención social” (Bisquerra, 2000).  

 

Así pois,  destacamos catro ámbitos de acción orientadora (MEC, 1992) que teremos en conta no 

establecemento dos obxectivos deste Plan e no desenvolvemento das accións posteriores: 

Orientación nos procesos de Ensino-Aprendizaxe (Atención á diversidade, Ensinar a pensar...). 

Ensinar a convivir e a comportarse. 

Ensinar a ser persoa. 

Finalmente, o Plan de Orientación é o instrumento que permite sistematizar, e artellar a medio e longo 

prazo, as actuacións relacionadas coa orientación e a acción titorial. Pero esta planificación non pode 

facerse de maneira illada, é parte da organización pedagóxico-educativa do centro e, consecuentemente, 

debe unirse coa actividade e estrutura xeral deste. 

2. Contextualización do Plan de Orientación. 

2.1. Xustificación baseada no contexto: 

 Realidade socioeconómica: 

 O IES Lucus Augusti está situado no centro da cidade de Lugo, capital da provincia do mesmo 

nome; e que conta cunha poboación de 98.000 habitantes. O perfil socioeconómico e cultural das familias 

da zona pódese definir como alto ou medio-alto. Non obstante, non tódolos rapaces/as residentes na 

zona acoden ao noso IES, nin todo o alumnado do IES pertence á devandita categoría social. Así, podemos 

afirmar que, en xeral, o alumnado do IES caracterízase por ter un nivel socioeconómico e cultural medio 

e por vivir nun contexto urbano. 

 

 Por outra parte, como acostuma a suceder nos institutos de zonas urbanas, o IES L. Augusti é un 

centro moi grande en tamaño e en número de alumnados, contando no curso actual con máis de 800 

rapaces e rapazas. Isto implica, loxicamente una gran variedade de situacións e casuísticas persoais e 

educativas entre o alumnado. Neste senso, de xeito resumido podemos salientar como características 

máis interesantes (pedagoxicamente falando) do alumnado as que seguen: 

 Pequeno colectivo de alumnado xitano dous alumnados e dúas alumnas. 



POE   

CURSO 2020/21  3 

 Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo por incorporación tardía ao sistema 

(nalgúns casos con descoñecemento das linguas oficiais). 

 Alumnado con necesidades educativas especiais. 

 Alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de historia educativa ou condicións 

persoais. 

 

 O gran número de alumnados/as condiciona o tipo de intervención que se poden levar a cabo 

por parte do Departamento de orientación (en adiante D.O.), dificultando a posta en práctica dunha labor 

orientadora dende un enfoque preventivo, como sería deseable (Bisquerra, 2000). 

 

 No curso 2019/20 dotouse ao centro dunha segunda praza para o DO coa incorporación dunha 

orientadora dende o mes de xaneiro de 2020 ata o 15 de setembro de 2020. No presente ano académico 

iníciase o curso sen dispor de a devandita praza e sen expectativas de que poida ser cuberta dada o escaso 

interese da Dirección do centro no desenvolvemento da función orientadora no centro. A carencia de 

persoal no Departamento supón unha sobresaturación de traballo que dificulta significativamente tanto 

a eficacia como a eficiencia na función orientadora.   

 

Finalmente, o feito de que o centro se tope nunha cidade posibilita que o centro poda dispoñer de 

diferentes recursos educativos existentes na zona, a saber: cruz vermella, servizos sociais, fundación 

secretariado xitano… 

 O Centro: 

O centro imparte ensinanzas de ESO e Bacharelato, FP básica e ciclos formativos de grao medio e superior. 

O centro conta cun novo equipo directivo estable que comeza o presente ano académico 2018/19 e que 

está composto por director, vicedirectora, secretario, xefa de estudios, e xefe de estudos de nocturno. 

No presente ano académico 2020/21, atendendo ás circunstancias derivadas da pandemia por COVID-19, 

decídese estruturar as ensinanzas de xeito que no exista confluenza nos horarios de ESO e Bacharelato + 

Ciclos Medio e Superior. Deste xeito conséguese, ademais da prevención da transmisión da pandemia, 

optimizar o uso dos recursos materiais e os espazos do centro de ensino.  

 

Características do profesorado: 

O IES conta cun claustro de máis de 80 profesores, o que dificulta as labores de coordinación do DO co 

profesorado, titores… Con todo, a disposición do profesorado é positiva en conta a traballo colaborativo 

e conxunto co DO. 

 

Polo demais, un 50% do claustro aproximadamente é definitivo e mantense estable con respecto a anos 

anteriores, pero o outro 50% é profesorado novo e provisional (nas súas distintas modalidades).  

 



POE   

CURSO 2020/21  4 

2.2. Contextualización xeral do Plan: 

O presente plan responde á necesidade de programar as actuacións que se van a levar a cabo dende o 

departamento de orientación para o curso 2020/2021. Por suposto, estas actuacións e, por extensión, 

todo o plan enmárcanse dentro do contexto no cal imos intervir. Por conseguinte, este plan é coherente 

cos seguintes aspectos: 

 Plan de orientación 

 Diferentes documentos organizativos do centro (P.E., programacións didácticas...). 

 Características do contexto, centro e alumnado. 

 Normativa vixente. 

 

2.3. Fundamentación legal: 

O presente Plan de Actividades fundaméntase na normativa que regula na actualidade os Departamentos 

de Orientación e as ensinanzas e institutos de educación secundaria, destacando a seguinte normativa: 

 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas 

de rexime xeral. 

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnados 

con necesidades educativas especiais.  

 Decreto 120/1998, polo que se regula a orientación educativa e profesional en Galicia. 

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

orientación educativa e profesional en Galicia. 

 Orde do 27 de decembro de 2002 que establece as condicións para a escolarización do alumnado 

con necesidades educativas especiais. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 

alumnado procedente do estranxeiro. 

 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

pola que se dictan instruccións para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias 

dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato. 

 Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos IES. 
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3. Departamento de Orientación. 

3.1. Compoñentes: 

Compoñentes Perfil Profesional 

 Josefina Mouronte  Profesora de Pedagoxía terapéutica 

Sen nomear Profesor/a do ámbito lingüístico 

Sen nomear Profesor/a do ámbito científico  

Alejandro Amieiro López Orientador e xefe do departamento 

María Rodríguez Expósito Profesora de Pedagoxía terapéutica 

Cristina Torrejón Profesora de Pedagoxía terapéutica de atención 
preferente 

Sen nomear Fol 

 

3.2. Reunións: 

REUNIÓNS TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS 

Departamento de 

orientación 

Semanal  Orientador, mestras de  P.T. 

D.O. ao completo Mensual Xefe do departamento, mestras de P.T., Profesores dos 

ámbitos, profesora de FOL. 

D.O. IES Lucus 

Augusti 

Trimestral Os/as xefes/as do departamento de orientación de centros 

adscritos de primaria. 

Reunións co equipo 

directivo 

Ao longo do curso, a 

determinar. 

Orientador e equipo directivo  

Reunións 

coordinación cos 

titores 

Ao longo do curso, segundo 

necesidades 

Orientador e titores de nivel 

Reunións coas 

familias 

venres de 11:45 a 12:35 

E en horario de mañá, segundo 

demanda 

Orientador, familias e mestra de PT se fora o caso. 

Reunións co 

profesorado 

Segundo demanda, no horario 

que o permita 

Orientador e profesorado implicado. 

Reunións con 

entidades externas 

Segundo demanda, no horario 

que o permita 

Orientador, organismos, profesionais externos... 
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4. Obxectivos. 

4.1. Criterios. 

As funcións recollidas na normativa que regula os Departamentos de Orientación. 

As necesidades detectadas no centro e na comunidade. 

As propostas de mellora recollidas na Memoria Anual do Departamento de Orientación do curso 

pasado. 

Os obxectivos recollidos no Plan do D.O. do centro. 

 

4.2. Obxectivos. 

-Colaborar cos Departamentos didácticos, Equipos Docentes e Equipo Directivo no deseño, planificación, 

desenvolvemento e avaliación das distintas actuacións que se realicen no centro para favorecer a 

personalización da educación, con especial énfase no apoio ó proceso de ensino-aprendizaxe. 

-Participar activamente no desenvolvemento do Plan de Orientación e os Programas de atención á 

diversidade, Plan de Acción Titorial e Plan de orientación Académico-Profesional. 

-Colaborar cos Departamentos didácticos, Equipos Docentes e Equipo Directivo no deseño, planificación, 

desenvolvemento e avaliación das distintas actuacións e plans que se realicen no centro para garantir 

unha educación de calidade para o alumnado e o seu desenvolvemento integral. 

-Contribuir á valoración das necesidades educativas do alumnado e participar no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas de intervención. 

-Informar e asesorar ás familias en todo o referente á educación dos seus fillos/as, especialmente ós que 

presentan necesidades educativas especiais. 

-Autoavaliar o funcionamiento do departamento, en orden a promover unha optimización e mellora 

continua das súas actuacións. 
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5. Planificación xeral e definición de accións prioritarias. 

5.1. Apoio ao Proceso de Ensino e Aprendizaxe. 

Obxectivos Actuacións Responsables Temporalizaci
ón 

1. Coordinar e participar 
na avaliación 
psicopedagóxica dos 
ANEAES. 

-Recepción de demandas de avaliación. 
-Reunión coa familia e recollida da súa 
conformidade. 
-Recollida de información sobre o alumnado, o 
contexto escolar e familiar 
-Entrevistas co alumnado/a, pais e profesores. 
-Elaboración do informe psicopedagóxico. 

PsPd-titores 
 
Tutores-PsPd 
PsPd 
 
PsPd 

1er trimestre 
 
 
1º/2º/3º 
trimestre 

2. Colaborar no deseño, 
desenvolvemento, e 
avaliación  de ACIs, PMAR 
e outras medidas de 
atención á diversidade. 

-Recollida das demandas, realización do informe 
pertinente. 
-Reunión con titores e Xefatura de estudos para 
adscripción definitiva dos alumnados candidatos ó 
PMAR. 
-Reunións coas familias para informa-las do 
proceso. 
-Reunións de revisión e seguimento sobre o 
progreso dos alumnados. Reunión coa tutora 
-Organización dos reforzos, apoios ao alumnado  
-Colaboración no Consello orientador. 

Profesorado 
DO. 
PsPd-titores 
PsPd-titor-Xefa 
de estudos 
 
D.O. 
 
DO-Xefatura 
estu 
PsPd-titores 

Período 
lectivo. 
 
2º/3º trimes.  
 
setembro 
xuño  

3. Impulsar o 
establecemento de cauces 
de comunicación entre os 
distintos axentes 
educativos. 

-Reunións dos profesores de apoio co profesor do 
grupo ordinario. 
-Reunións cos titores dos distintos grupos de ESO. 
-Colaboración co EOE no desenvolvemento de 
distintas actuacións. 
-Colaboración con educadores e monitores do 
concello. 
-Coordinación con axentes educativos externos 
(logopeda, psicólogo, Saúde mental…) 

PsPd 
 
PsPd-PT-titores 
PsPd-EOE 
 
PsPd-educador 
 
PsPd 

 
 
Ó longo do 
curso 

4. Impulsar a formación 
continua do profesorado e 
do DO na atención á 
diversidade. 

-Recompilación e difusión de información sobre 
actividades formativas relacionadas coa atención á 
diversidade. 
-Recollida de demandas de formación dos 
membros do departamento e comunicación ós 
CFRs. 

PsPd 
 
 
PsPd-DO 
 

Ó longo do 
curso 
 

5. Adquirir os recursos 
necesarios para atender á 
diversidade. 

-Reunións cos centros de primaria para coñecer as 
características do novo alumnado. 
-Adquisición de materiais para as actividades de 
apoio dos ACNEEs. 

PsPd-PT 
 
DO-PsPd 
 
PsPd 

Ao longo do 
curso 

Liñas prioritarias de actuación para o curso  

6. Colaborar na 
prevención e detección 
temperá de problemas de 
aprendizaxe. 

Participar na avaliación inicial. (av. cero) do 
alumnado para coñecer as súas necesidades. 
Análises dos informes individualizados de 
avaliación dos ACNEEs dos centros de primaria. 
Reunións co orientador/a dos centros de primaria 
para recoller información sobre o novo alumnado. 
Realización de probas psicopedagóxicas. 

D.O./profe./tut
. 
 
D.O. 
 
 
D.O.-titores 

setembro-
outubro 
 
 
xuño-setembro 
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7.Impulsar a colaboración 
cos orientadores de 
primaria. 

-Reunións para a elaboración conxunta das liñas 
xerais do POAP e do PAT, adaptándoos ás 
características dos distintos centros. 
-Unha reunión trimestral para face-la coordinación 
e seguimento do plan de orientación.  

DO 
 
DO 

Ó longo do 
curso 

8. Elaborar a concreción 
anual do PXAD 

-Adaptar o PXAD ás características do alumnado 
do presente curso. 
-Definir os criterios de organización dos apoios. 

DO 1° trimestre 

 

5.2. Apoio ao PAT (Plan de Acción Titorial). 

Obxectivos Actuacións Responsable Temporalización 

1. Asesorar e colaborar no 
deseño e organización da 
acción titorial. 

A)Actuacións de colaboración coa Xefatura de 
estudos e titores: 
-Elaboración e revisión do PAT. 
-Proposta de criterios pedagóxicos na elección 
dos titores. 
-Recollida de demandas de actuación por parte 
dos titores. 
-Delimitación das liñas de actuación para cada 
nivel e etapa. 
-Planificación dos temas a tratar nas reunións de 
titores. 

 
DO-CCP 
PsPd-Xef. 
estud. 
 
PsPd-titores-
Xef.  

 
Inicio do curso 
 
setembro 
xuño  e 
setembro  

2. Contribuir e participar 
no desenvolvemento da 
acción titorial. 

 A) Actuacións co alumnado:                                                                 
-Colaboración do orientador nalgunhas sesións 
de titoría. 
-Atención e asesoramento ás demandas dos 
alumnados/as. 
-Establecemento dun horario que permita a 
atención individualizada ó alumnado. 
 
B) Actuacións de asesoramento e apoio ós 
titores:                                                                                                
-Reunións cos titores para planificar e avaliar as 
actuacións. 
-Recopilación e adquisición de materiais para 
traballar nas sesións de titoría. 
-Participación do DO nas actividades e reunións 
dirixidas ás familias. 
-Asesoramento ós titores en técnicas de dinámica 
de grupos, relacións interpersoais, técnicas de 
observación e entrevista. 
-Atención ás demandas de asesoramento que 
plantexen os titores. 
-Reunións periódicas de asesoramento 
(materiais, actividades, secuenciación, 
metodoloxía...) para desenvolvemento de 
distintas sesións de titoría. 

 
PsPd-titores 
 
PsPd 
PsPd-xef. 
estudos 
 
PsPd-titores-
Xef. 
de estudios 
PsPd 
 
DO-titores-E. 
Directivo-pais 
PsPd-titores 

 
 
Ó longo do 
curso 
 
 
 
Ó longo do 
curso 
 
 
 
1º/2º/3º 
trimestre 
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3. Colaborar no proceso de 
seguimento, avaliación e 
mellora do PAT. 

-Reunión para decidir os criterios de avaliación do 
PAT. 
-Selección e elaboración de instrumentos para a 
avaliación da titoría. 
-Elaboración dunha memoria (ca X. de estudos e 
os titores) sobre o PAT e formulación de 
propostas de mellora. 

PsPd-CCP 
 
PsPd-titores-X. 
de estudos 

setembro 
maio 
 
xuño 

4. Colaborar no 
establecemento de cauces 
de coordinación entre 
tódolos axentes implicados 
na acción titorial. 

-Colaboración co equipo directivo na 
organización e desenvolvemento das reunións de 
pais que se convoquen. 
-Manter contacto coas institucións e organismos 
(concello, ONGs.) que poidan colaborar no 
desenvolvemento de distintas sesións de titoría. 
-Contacto con distintas institucións sobre os 
temas propios da titoría (por ex:, a adolescencia, 
prevención de drogas, educación sexual...). 

PsPd-E. 
Directivo 
 
PsPd-
institucións 

Ó longo do 
curso 
 
 

Liñas prioritarias de actuación para o curso 2020-21 

5. Contribuir ó 
seguemento do proceso 
de E-A, especialmente no 
caso dos ANEAEs. 

-Proporcionar información ós titores sobre o 
historial escolar (expediente, avaliación 
psicopedagóxica, etc) dos ACNEEs. 
-Reunións periódicas, para face-lo seguimento 
dos alumnados e a organización dos apoios. 
-Seguimento de posibles problemas de 
absentismo. 
-Debate para definir liñas comúns de actuación 
para todo o equipo docente: metodoloxía, 
instrumentos e criterios de avaliación... 
-Asesoramento sobre procedementos para a 
avaliación continua. 
-Asesoramento e participación nas Xuntas de 
avaliación. 

DO-titores 
 
Titores-PsPd 
PsPd-titores 
 
PsPd-titores 
DO-Eq. 
docente 

1º/2º/3º 
trimestre 
 
Ó longo do 
curso 
1º trimestre 
 
1º/2º/3º 
trimestre 
Dec-marzo-xuño 

6. Promove-la 
comunicación entre o 
centro e as familias.  

-Reunións co grupo de pais para informa-los da 
organización do centro, o funcionamento da 
titoría e as características dos alumnados. 
-Asesoramento á AMPA, cando o solicite. 
-Reunións cos pais para responder ás demandas 
que fagan. 
-Intercambio de información cos pais (a través 
das axendas...) 
-Programar a intervención non presencial, 
anticipando a posibilidade dun novo 
confinamento. Sala virtual para 
videoconferencias. Optimización do espazo web 
do Departamento de Orientación.  

PsPd-titor 
 
PsPd-AMPA 
PsPd-titor-pais 
Titor-pais 

outubro 
 
según demandas 
1º/2º e 3º 
trimestre 

 

  

APOIO AO PAT: 

Obxectivos específicos co ALUMNADO: 
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Obxectivos Actuacións 

  -  Favorecer a integración no centro, na etapa e no 
grupo-clase.  

  -  Propiciar o desenvolvemento da identidade 
persoal e social.  

  -  Favorecer un autoconcepto e autoestima 
positivos.  

  -  Favorecer o enriquecemento lingüístico e cultural.  

  -  Detectar posibles dificultades de aprendizaxe.  

  -  Articular respostas educativas adecuadas ás súas 
necesida  

 -  Programar a intervención non presencial, 

anticipando a posibilidade dun novo confinamento.  

1.Actividades integración alumnado: 
Dinámicas de grupo (sobre todo alumnado 1° ESO) 
Elección delegado (Ed. democracia) 
Análises sociométricos 
Autoestima 
Medidas para reducir conflitos entre o alumnado 
Ap. cooperativo en aula 
2. Actividades coñecemento alumnado. 
3.Segumento da evolución académica do alumnado 
con dificultades. 
4. Sala virtual para videoconferencias. Optimización do 
espazo web do Departamento de Orientación. des. 

 

 

Obxectivos específicos co PROFESORADO: 

  -  Avaliar a propia actividade docente, así como as actividades e recursos.  

  -  Impulsa-la participación activa nas actividades escolares e extraescolares.  

  -  Programar conxuntamente determinados aspectos.  

  -  Intercambiar información periodicamente sobre o alumnado.  

  -  Coordinar conxuntamente metodoloxías e avaliacións. 

 

Obxectivos específicos coas FAMILIAS: 

 

  -  Favorecer a relación de nais e pais co centro.  

  -  Coñecer o contexto familiar do alumnado.  

  -  Informar ás familias de todo o relativo ao proceso educativo dos seus fillos/as.  

  -  Implicar a pais e nais en actividades de reforzo e apoio escolar na casa.  
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5.3. Apoio ao POAP (Plan de orientación Académico-Profesional). 

Obxectivos Actuacións Responsables Temporalización 

1. Contribuír na 
organización da 
orientación 
académica-
profesional no 
centro. 

-Revisión do POAP anterior, seguindo as 
directrices da CCP. 
-Reunión cos titores e profesorado para 
concreta-las liñas de acción para cada curso e 
etapa. 
-Determinación das actividades que se 
integrarán no currículo das áreas, no PAT, e 
cales serán responsabilidade do DO. 
-Reunión coa X. de estudos para elaborar 
horarios que posibiliten a coordinación entre 
titores e DO, especialmente no Bacharelato 
(calendario de reunións, de visitas a 
institucións...).  

PsPd-CCP 
PsPd-titores-X. de 
estudos 
PsPd-X.de 
estudos-CCP 
PsPd-titores Bach.-
X. estudos 

setembro/outubro  
 
setembro/outubro 
 
setembro/outubro 

2. Colaborar no 
desenvolvemento 
do POAP, 
prestando 
asesoramento ó 
profesorado. 

-Elaboración e difusión de materiais ós 
profesores. 
-Colaboración cos titores en sesións 
presenciais co alumnado. 
-Sesións do DO con grupos específicos de 
alumnados. 
-Coordinación da orientación profesional con 
outras institucións. 
-Elaboración, difusión e adquisición de 
materiais e documentos informativos 
(trípticos, guías –APOCLAM-, Orienta...). 
-Colaboración do DO coas familias. 

PsPd-titores-
profesorado 
PsPd-titores 
 
 
PsPd-titores 
PsPd 
PsPd-instituc. 

2º e 3º trimestre 
 
2ºe 3º trimestre 
 
 
2º e 3º trimestre 
2º e 3º trimestre 
2º e 3º trimestre 

3. Participar na 
avaliación e 
seguemento do 
POAP.  

-Definir os criterios e procedementos de 
avaliación do POAP. 
-Realización da avaliación final do POAP: 
avaliación dos resultados e formulación de 
propostas de mellora. 

PsPd-CCP 
 
PsPd-titores 

Outubro 
 
1º-2º e 3º trimestre 

4. Asesoramento 
individualizado a 
aqueles 
alumnados que 
requiran unha 
orientación 
personalizada. 

- Difusión entre o alumnado do horario 
dispoñible do D.O. para atender as súas 
demandas. 
-Entrevistas co alumnado/a que lle axuden no 
seu autocoñecemento, clarificación da 
situación, coñecemento das opcións 
educativas e laborais, o proceso de toma de 
decisións... 
-Préstamo de materiais informativos ós 
alumnados. 

PsPd 
 
 
 
PsPd 
 
PsPd 

setembro/outubro 
 
2º e 3º trimestre 
 
 
2º e 3º trimestre 

Liñas prioritarias de actuación para o curso 2009-10 

5. Desenvolver 
actuacións que 
fomenten unha 
orientación non 
sexista. 

-Elaboración e adquisición de materiais que 
fomenten unha orientación profesional non 
sexista. 
-Reunións cos pais, o alumnado e os titores 
onde se desmitifiquen falsas crenzas sobre o 
xénero e o mundo laboral. 
-Difusión de experiencias de situacións 
laborais non sexistas. 

PsPd 
 
PsPd-alumnados-
titores-pais 
PsPd-titores 

1º trimestre 
 
3º trimestre 
 
3º trimestre 



POE   

CURSO 2020/21  12 

6. Informar ó 
alumnado das 
ensinanzas de 
réxime xeral. 

-Reunións cos titores para asesora-los e 
proporcionarlles materiais sobre as 
ensinanzas de réxime xeral. 
-Difusión das ensinanzas de réxime xeral en 
sesións co alumnado e pais. 
-Adquisición de material sobre as ensinanzas 
de réxime xeral. 

PsPd-titores 
 
PsPd-alum-pais 
PsPd 

3º trimestre 
 
3º trimestre 
1º trimestre 

7. Contribuir á 
mellora da 
orientación 
profesional en 
Bacharelato. 

-Asesoramento ós titores de Bacharelato. 
-Actuacións específicas de asesoramento ó 
alumnado de 2º de Bacharelato. 
-Entrevistas individuais co alumnado de 
Bacharelato. 
-Difusión de información e sesións 
informativas ás familias. 

PsPd-titores 
PsPd 
 
PsPd 
PsPd-pais 

2º e 3º trimestre 
1º e 2º trimestre 
 
Ó longo do curso 

8. Asesorar ós 
titores e ós pais 
dos ACNEES na 
súa orientación 
profesional e na 
toma de 
decisións. 

-Entrevistas cos pais para que coñezan o 
sistema educativo, as distintas opcións 
profesionais, dar información sobre becas, 
axudas, axusta-las súas expectativas...  
-Entrevistas cos alumnados 
(autocoñecemento, mellora da 
autoestima...). 

PsPd-pais 
 
 
PsPd 
PsPd-E. Directivo-
instituc. 

2º e 3º trimestre 
 
 
2º e 3º trimestre 
2º trimestre 

 

 

 

5.4. Outras liñas de acción prioritarias. 

O DO desenvolverá ao longo do curso unha serie de accións de carácter xeral: 

Accións Responsable Temporalización 

Presentación á CCP do Plan anual e das actividades e 

intervención propostas. 

Xefe DO Inicio do curso 

Elaboración/adquisición de material que facilite a 

realización das tarefas orientadoras. 

Xefe DO Todo o curso 

Actualización de información na páxina web do IES. DO Todo o curso 

Accións de asesoramento personalizado a 

alumnados/as e familias cando sexa preciso. 

Xefe DO Todo o curso 

Elaboración da memoria do Departamento e propostas de 

mellora para o vindeiro curso. 

Xefe DO 3° trimestre  
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6. Estratexias de intervención. 

6.1. Fundamentación teórica da intervención. 

Na miña intervención serei fiel aos principios da intervención psicopedagóxica1, en especial aos seguintes: 

-Prevención: intervir antes de que apareza o problema. Así, tamén se aplicará o programa con alumnados 

do 1º e 2º niveis para evitar que poidan aparecer problemas de comprensión lectora no futuro. 

-Curricularidade: implica que a intervención se realizará dentro do currículo, de forma transversal. Por 

conseguinte, traballarase a comprensión lectora dentro das áreas de linguas (castelá e galega) e noutras 

áreas (ao mesmo tempo que os contidos doutras áreas). 

 

Por outra parte a miña intervención basearase nos fundamentos do asesoramento psicopedagóxico 

construtivista (Monereo, 2012), aloxándome dun enfoque clínico (Bisquerra, 2000). Neste senso, 

buscarase a colaboración cos docentes na análise conxunta do problema, así como no deseño da 

intervención e na súa avaliación. 

 

 

6.2. Estratexias de intervención. 

• Partir dun modelo de programas, actuando de forma colaborativa cos distintos membros da 

comunidade educativa no desenvolvemento das actuacións de aprendizaxe. 

• O asesoramento –a alumnados, profesores, pais...- ten un carácter propedéutico, informativo e 

non directivo. 

• Favorecer a progresiva autonomía do suxeito (tanto alumnado como titor/a, como docente), de 

tal maneira que o orientador se faga cada vez máis prescindible.  

• A intervención co alumnado partiu das súas necesidades e coñecementos previos, favorecendo 

a súa motivación; en orde a conseguir unha aprendizaxe o máis significativa posible. O apoio 

realizarase –sempre que sexa posible- dentro do grupo de iguais. 

• Comunicación bidireccional coas familias. Por un lado, escoitando as súas opinións sobre a 

situación do alumnado/a (aspectos que funcionan na casa, cales non) e, por outra, ofrecéndolles 

alternativas de solución aos problemas e orientacións. 

•  Procurar unha metodoloxía activa e participativa, que implique tanto a toda a comunidade 

educativa como aos servicios do entorno, con accións globais que repercutan en todo o 

proceso educativo. 
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7. Seguimento e avaliación. 

7.1. Criterios de avaliación. 

¿QUE AVALIAR?: (Santos Guerra, 1997; Casanova, 2004) 

Contextualización: da programación segundo as características, as necesidades e cultura pedagóxica do 

centro (PEC...), e do entorno. 

Pertinencia: grado de adecuación das actuacións ás características do centro e do alumnado. 

Realista: concordando coas necesidades, recursos e posibilidades de actuación. 

Cientificidade: actuacións e intervencións baseadas no coñecemento científico. 

Eficacia: grado de consecución dos obxectivos propostos, satisfacción das necesidades. 

Utilidade: das aportacións do D.O. para a mellora  do proceso educativo e a consecución dos obxectivos 

do centro. 

Apertura e Colaboración: con outros profesionais do centro, a comunidade, a administración... 

Satisfacción: da comunidade educativa –pais, profesores, alumnado...- cas aportacións do D.O. 
Normativa: cumprimento das funcións asignadas e actuación dentro da normativa vixente. 
Coherencia: no deseño e desenvolvemento das distintas medidas. 
 
 
¿CANDO AVALIAR? (Jiménez, 2002; Trillo, 2001) 

Realizarase en catro momentos: 

 Avaliación inicial: permitiranos coñecer as características da realidade sobre a que imos actuar. Isto é, 

características e necesidades de alumnados, profesores e pais; recursos, posibilidades e limitacións con 

que nos imos a atopar, etc. 

Av. Continua-formativa: realizarase ó longo do desenvolvemento da programación e resultará 

especialmente útil para comprobar en que medida o proceso se está a desenvolver como inicialmente se 

tiña previsto. De tal xeito, que si xurde algún problema, se poida subsanar no mesmo momento. 

Av. Final: realizarase ó final do proceso e serviranos para comprobar en que medida se alcanzaron os 

obxectivos que nos propuxemos. 

Av. Diferida: na medida do posible recollerase información sobre aqueles casos nos que se interveu no 

pasado para dende un enfoque diacrónico valorar o grao de eficacia da intervención. 

 

7.2. Procedementos de avaliación. 

¿COMO AVALIAR?  (Jiménez, 2002; Trillo, 2001) 

A avaliación será cualitativa e cuantitativa, recollendo información a través de múltiples técnicas e 

instrumentos (observación –notas de campo-, entrevista, enquisas...) e contando ca participación de 

tódolos axentes implicados (alumnados, profesores, pais, outros). 

8. Soporte documental. 

 Álvarez, M y Bisquerra, R. (2005). Manual de orientación y turoría. Barcelona: Praxis. 

 Bisquerra, R. (2000). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Bilbao: Praxis 

  Casanova, M.A. (2004). Evaluación y calidad de centros educativos. Madrid: La Muralla 
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  Jiménez, B. (2002). Evaluación de programas, centros y profesores. Madrid: Síntesis. 

  MEC: 1992; Cajas rojas: Orientación y tutoría en primaria y secundaria. Madrid: MEC 

 Monereo, C. (2012). Modelos de orientación educativa e intervención psicopedagógica. En AA. VV. 

Principios de intervención en educación. Barcelona: UOC. 

 Salvador, A.(1993): Evaluación y tratamiento psicopedagógicos. El departamento de orientación en los 

centros escolares. Madrid: Narcea. 

  Sampascual, R., Navas, L y Castejón, J. L.  (1999). Funciones del orientador en educación secundaria. 

Madrid: Alianza. 

 Santos Guerra, M.A. (1997). Hacer visible lo cotidiano. Madrid: Akal. 

 Touriñán, J. M. (2006). La educación intercultural como ejercicio de educación en valores. ESE. Estudios 

sobre educación (10) 9-36. 

 Trillo, F. (2001). A grandes males, grandes remedios: evaluación del aprendizaje. Cuadernos de 

pedagogía. Barcelona: Cisspraxis. N. 301(Abr. 2001); p. 84-88 

 
 
 
 
 
Lugo, 29 de Outubro de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

O xefe do departamento  
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