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1 INTRODUCIÓN 

1.1 Marco teórico 
Na nosa escola Inclusiva, a cal pretende alcanzar o desenvolvemento integral dos alumnos e 

das alumnas e o desenvolvemento das súas competencias clave, faise especialmente 

importante considerar a orientación como unha actividade educativa e como un subsistema 

dentro do sistema educativo. Neste senso, a orientación contribúe a acadar a calidade 

educativa (artigo 2.2. LOE) garantindo unha educación personalizada e integral dos alumnos. 

Así pois, a Orientación educativa está inmersa no proceso educativo e constitúe un proceso de 

axuda sistemática e especializada que se ofrece ás persoas en todos os aspectos (persoais, 

académicos e profesionais) e ao longo da vida. Podemos definila, seguindo a Hortelano
1
, como 

aquela actividade desenvolta no marco curricular e educativo establecido e que debe incidir 

en: estratexias de ensino aprendizaxe, asimilación de contidos actitudinais e o 

desenvolvemento da toma de decisións e a elaboración dun proxecto de vida.  

O modelo de actuación actual  da Orientación é o desenvolvido a partir da LOXSE: un Modelo 

Mixto, organizado en  3 niveis estreitamente vencellados:  

 Acción titorial  (Actuando a través dun Modelo de Programas) 

 Departamento de orientación (organízase a través dun Modelo de Servizos actuando 

por programas) 

 Equipo de orientación específico (Actuando a través dun modelo de Asesoramento) 

O noso modelo de intervención, ademais, é un modelo psicopedagóxico xa que non so 

intervén sobre o alumno senón tamén sobre o contexto no que está inmerso ese alumno, é 

dicir, tamén intervimos coas familias e os profesores, actuando cando sexa necesario no  

contexto social, achegándonos a un modelo socio- psicopedagóxico. 

Así mesmo, a acción orientadora responde a un enfoque cognitivo-social, posto que considera 

as interaccións que o alumno ou alumna establece co medio. 

A actividade orientadora terá sempre presente as tres vertentes da  orientación:  apoio ao 

proceso educativo,  vocacional,  e  persoal (engadida por Sobrado y Ocampo2),  para  lograr  o  

desenvolvemento  integral  do alumnado.  

Estas aparecen recollidas no presente plan de Orientación, o cal aglutina as nosas actuacións 

para un curso escolar, respondendo ao principio de planificación e partindo do contexto 

escolar e educativo no que nos atopamos. 

Polo tanto, este contribúe ao desenvolvemento  e a concreción do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade, do Plan de Orientación Académica e Profesional e do Plan de Acción Titorial, 

elaborados polo Departamento de Orientación, así como dos protocolos elaborados pola 

                                                           
1
 Hortelano, M.A. y Pascual J.J. (1997): El Departamento de Orientación: Guía y documentos para su 

quehacer curricular y psicopedagógico 
2
 Sobrado Fernández, L. y Ocampo Gómez, C (2000): Evaluación psicopedagógica y Orientación 

Educativa 



administración que o centro asume no seu Proxecto Educativo e doutros documentos do 

centro tales como o Plan de convivencia. 

Esta programación recollerase na Programación Xeral Anual do centro e debe ser coherente co 

Proxecto Educativo e demais documentos e programas do centro. 

1.2 Marco legal 
Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación  (LOE).  

Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico de ESO 

e BACHARELATO 

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

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Resolución do 29 de maio de 2019, da dirección Xeral de Educación, pola que se ditan 

instrucións para a implantación, no curso académico 2019-20, do currículo establecido 

no D 86/2015. 

RD Lei 5/2016, 9 decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de 

implantación da LOMCE, así como o RD 562/17, polo que se regulan as condicións para 

a obtención dos títulos de graduado en ESO e Bacharelato e a Resolución 9 de xuño 

pola que se ditan instrucións para implación do RE 562/17. 

Real Decreto 562/2017 de 2 de xuño. Condicións para a obtención dos títulos de Graduado en 

ESO e de Bacharel 

Res 9 Xuño 2017 de medidas para o desenvolvemento do anterior 

Decreto 120/1998 do 23 de abril (DOG do 27), polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia 

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

orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia, regulada 

polo Decreto 120/1998.  

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

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Circular 8 de 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.  

Circular 10/2010 considera prioritarias que as actuacións da orientación educativa e 

profesional se enmarquen dentro dos seguintes ámbitos profesionais:  

 A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 



O Decreto 8/2015,do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve dita Lei de convivencia. 

Orde 13 de Xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica. 

2 CONTEXTUALIZACIÓN 
Tanto para a planificación coma para levar a práctica un plan de orientación educativo é 

necesario facer unha análise do contexto onde imos a desenvolver a nosa actividade de cara a 

determinar as necesidades prioritarias do ámbito en que nos desenvolvemos. 

a. Contexto socioxeográfico e cultural 

Tal como se recolle no Proxecto Educativo, o Instituto está situado no Concello de Meaño e 

máis concretamente no núcleo máis urbano deste, Dena.  

O Concello de Meaño, ten un total de 5.435 habitantes repartidos en sete parroquias, 

constituídas, a maioría delas por núcleos rurais. A maioría do alumnado ven ó instituto 

transportado nos autobuses escolares.  

b. Contexto Educativo 

O IES de Meaño é un centro de titularidade pública e comprende o período da escolaridade 

obrigatoria dos alumnos procedentes de dous Centros de Educación Infantil e Primaria 

adscritos: o CEIP “As covas” e o CEIP de “Dena-Coirón”.  

As características do alumnado son, en xeral, as propias dunha zona predominantemente rural. 

A poboación ten un nivel sociocultural medio e é dispersa, non conformando núcleos de 

poboación importantes. Polo que respecta á procedencia do alumnado Meaño provén nun 

99% dos centros: CEIPs de Coirón-Dena e o de “As covas”, procedendo dun entorno rural  

principalmente. 

A lingua predominante é o galego. A maioría das familias optan polo ensino relixioso. 

O alumnado distribúese en 2 grupos de 1º curso; 2 grupos en 2º( con desdobre);   2 grupos en 

3º curso e 2º grupo en 4º curso, quedando coma se detalla a continuación: 

1º de ESO:  58 alumnos     

 2º de ESO:  56 alumnos (desdobre)     

 3º de ESO:  47 alumnos  

 4º de ESO: 35 alumnos   

 

Con relación ao alumnado escolarizado no noso centro que presenta N.E.A.E destacamos as 

seguintes necesidades: 

 

 



CURSO NEAE 
Nº 

ALUMNADO 

1º ESO 

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE 13 

TDAH  4 

RETRASO MADURATIVO 1 

2º ESO 

DÉFICIT MOTÓRICO SEVERO 1 

TDAH  1 

TDA  1 

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE 11 

DISLEXIA 1 

ENFERMIDADE CRÓNICA (DIABETES) 1 

3º ESO 

TDAH  3 

TDA  1 

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE 4 

TEA 1 

4º ESO 

TDAH  2 

TDA  1 

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE 1 

 

De seguido, tamén recollemos, nunha gráfica, ao alumnado con materias pendentes por curso 

e materia: 
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2.3 Constitución do Departamento de Orientación. 

Seguindo as directrices establecidas no artigo 3 do Decreto 120/98, 23 de abril (DOG 27 de 

abril). formarán parte do departamento de orientación do Instituto: 

A orientadora do I.E.S. e xefa do departamento: Dna. Belén Riádigos Vilariño 

A profesora de pedagoxía terapéutica do IES: Dna. Cristina Campo Campo 

A profesora de pedagoxía terapéutica do IES: Dn. Jacobo Aragunde Soutullo 

Titora de 4º do ámbito científico-tecnolóxico: Dna.: Esperanza Muñiz 

d.   O titor de 3º do ámbito socio-linguístico: Dna. Elena Cuñarro 

e.    Os orientadores dos C.E.I.P.s adscritos ao IES de Meaño:  

- CEIP de Coirón- Dena 

- CEIP de Meaño (As covas )  

   O departamento de orientación solicitará nos casos nos que considere necesario, a 

colaboración dos especialistas do Equipo de Orientación Específico (EOE) así como outros 

servizos externos ao centro. 

Realizaranse reunións mensuais de coordinacións cos membros do dpto. de orientación do 

propio centro. 

As reunións de coordinación cos dpto. de orientación dos centros adscritos serán 

trimestralmente. 

3 AVALIACIÓN DE NECESIDADES 
Calquera intervención educativa en xeral, e desde o departamento de orientación  en 

particular, debe partir dunha análise previo das necesidades do contexto no que se vai a 

intervir. Polo que, dende o departamento de orientación, tal e como se recolle nas funcións 

propias do mesmo reguladas no decreto 120/98 polo que se regula a orientación educativa e 

a Orde do 24 de xullo, realízase un análise do contexto, a través dos medios e recursos tanto 

cuantitativos como cualitativos cos que contamos.  

Para a realización da avaliación de necesidades se deberá levar a cabo un contacto fluído e 

planificado cos distintos membros da comunidade educativa (profesorado, familias e 

alumnado). Deberase ter en conta diferentes instrumentos e técnicas de recollida de 

información como: 

- Memorias dos departamentos e tamén do D.O. 

- Reunións de coordinación CCP 

- Claustros 

- Reunións do departamento de orientación 



- Actas de avaliacións  

- Avaliación dos documentos do centro, 

- Reunións formais e informais. 

A nivel xeral as necesidades detectadas dende o ámbito da orientación educativa, poden 

sintetizarse nas seguintes: 

1) Necesidade de establecer mecanismos de coordinación e seguimento: 

a)  entre os membros do D.O., tanto os membros do propio centro (orientadora e 

profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica), como cos orientadores dos 

centros adscritos; 

b) coas persoas titoras de cada grupo,  para o seguimento da acción titorial; 

c) co equipo directivo; 

d) co a titora de pendentes; 

e) coa comisión de convivencia; 

f) co equipo docente; 

g) con organismos externos: concello de Meaño, diferentes entidades da zona e outra 

entidades colaboradoras 

2) Necesidade da creación de canles de comunicación coas familias do alumnado. 

3) Necesidade de identificar e dar resposta ás necesidades específicas de apoio educativo, a 

través da realización de avaliacións psicopedagóxicas, colaborar na organización e 

distribución dos grupos, asesoramento ao profesorado sobre Medidas de Atención á 

Diversidade (MAD), apoio en aula por parte dos especialistas en Pedagoxía Terapéutica, 

seguimento do alumnado,… 

4) Necesidade de apoio e seguimento a aqueles alumnos e alumnas máis vulnerables, así 

como de procurar a inclusión de todo o alumnado. 

5) Necesidade de planificar e dinamizar as titorías dos diferentes grupos en función das súas 

necesidades. 

6) Colaborar na concreción da planificación do plan de convivencia e no deseño do plan de 

igualdade; así como participar activamente na Comisión de convivencia e no 

desenvolvemento de actividades encamiñadas á promoción da convivencia e a resolución 

pacífica de conflitos. 



7) Necesidade de ofrecer ás familias e ao alumnado orientación académica e profesional. 

8) Actualizar o fondo bibliográfico do departamento, así como do diferente material do 

mesmo. 

Na planificación xeral recollemos as necesidades específicas de cada ámbito da orientación: 

apoio ao proceso de E-A, Acción titorial e Orientación vocacional. 

4 OBXECTIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

4.1 Obxectivos xerais 
Os obxectivos xerais que o Departamento de Orientación asume pódense 

concretar fundamentalmente nas seguintes liñas de acción: 

- Ensinar a pensar (aprender a aprender). Intervención educativa encamiñada 

ao desenvolvemento do pensamento e das capacidades intelectuais do 

alumnado 

- Ensinar a ser persoa. Contribuír ao desenvolvemento da identidade, 

autocoñecemento, autoestima,... 

- Ensinar a convivir. Presenta especial relevancia a interiorización das regras 

básicas da convivencia social, pacífica e democrática. Aceptar as diferenzas 

coma un proceso que garante unha educación inclusiva, equitativa e de 

calidade, e promove oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida. 

- Ensinar a decidirse. Ser capaz de tomar decisións acerca dun mesmo, da 

propia vida, do propio futuro é, seguramente, a máis necesaria das 

capacidades. 

4.2 Obxectivos específicos 

4.2.1 En relación aos alumnos: 

 Espertar o interese e motivación pola aprendizaxe de todos os alumnos e alumnas.  

 Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se produzan, 

axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumno. 

 Colaborar no logro dunha boa integración do alumnado no centro educativo e no 

grupo de compañeiros/as, sobre todo nos momentos de transición: chegada ó centro, 

no paso dunha etapa a outra... 

 Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade 

e dun sistema de valores. 



 Asesorar ao alumnado sobre a optatividade e os distintos itinerarios formativos a 

seguir, así como desenvolver actuacións que impulsen o desenvolvemento madurez 

vocacional e o proceso de toma de decisións 

 Facilitar estratexias e instrumentos destinados a que o tránsito dunha etapa a outra, e 

mesmo o cambio de centro, se realice da forma menos traumática posible.  

 Promover actuacións destinadas ao adestramento en técnicas de traballo intelectual, á 

solución pacífica dos conflitos e á adquisición de habilidades sociais.  

 Promover a formación en valores.  

 Contribuír ao desenvolvemento de hábitos saudables e minimizar condutas de risco 

para a saúde 

 Asesorar e colaborar na elaboración de rexistros de observación-avaliación 

sistemáticos.  

 Realizar unha exploración psicopedagóxica coa totalidade do alumnado, facilitando 

orientacións cara á mellora no dominio das áreas instrumentais e á implicación propia 

no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Identificar NEAE co fin de axustar a resposta educativa ás mesmas 

 

4.2.2 En relación ao profesorado 

 Promover e favorecer a súa colaboración nos procesos de avaliación psicopedagóxica e 

na organización da atención á diversidade do alumnado.  

 Asesorar no deseño, execución e avaliación dos distintos plans e ou programas que se 

elaboren.  

 Promover a coordinación, o traballo compartido e a innovación educativa.  

 Asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das adaptacións curriculares 

significativas.  

 Colaborar na revisión e/ou modificación das medidas de apoio e/ou reforzo que estea 

a recibir o alumnado para avanzar na prevención dos problemas de aprendizaxe e na 

loita contra o fracaso escolar.  

 Asesorar ao profesorado que o demande naqueles aspectos relacionados co ámbito da 

orientación, así como no desenvolvemento do PAT, POAP, PAD.  

4.2.3 En relación ás familias 

 

 Orientar e implicar ás familias na educación dos seus fillos. 

 Asesorar sobre diferentes becas e axudas ao proceso educativo. 



 Asesorar aos pais e nais nos momentos en que atopen algunha dificultade na 
educación dos seus fillos ou fillas.  

 Fomentar a participación, colaboración e formación das familias a través de charlas, 
coloquios, conferencias... que aporten información para a mellor educación dos fillos e 
fillas 

 Informar sobre as medidas de atención á diversidade así como acerca da optatividade 
e opcionalidade do centro, ofrecendo unha orientación académica e profesional 
adecuada aos seus fillos/as.  

4.2.4 Con relación ao centro:  

 Constituír o Departamento de Orientación e establecer as liñas xerais de actuación 

para o respectivo curso académico. 

 Colaborar nas actuacións encamiñadas a promover un clima escolar positivo e a 

resolución pacífica de conflitos.  

 Coordinalas accións de orientación e titoría do centro. 

 Planificar, coordinar e desenvolver as actuacións que se organicen no centro para 

atender á diversidade do alumnado, tanto as súas capacidades, intereses e 

motivacións como nas diferenzas que poidan darse entre eles debido a súa orixe social 

e cultural. 

 Facilitar asesoramento, técnico e legal, respecto da elaboración-revisión e 

actualización do PEC e do PCC, PAD, de forma que o plan de orientación sexa un 

elemento que dá unidade e coherencia ás decisións adoptadas nos proxectos 

educativo e curricular de centro.  

 Promover a adecuada integración, especialmente na acollida, ao novo alumnado do 

centro , así como a comunidade educativa en xeral. 

 Colaborar co equipo directivo naqueles temas que se considere máis urxente a 

abordar dende o departamento de orientación: dinamizar actuacións que favorezan a 

convivencia, agrupamento do alumnado, relacións persoais..  

4.2.5 En relación a outras institucións 

 

 Potenciar a colaboración con outros departamentos de Orientación da zona educativa, 

co Equipo Específico, cos servizos educativos e asistenciais do Concello e con calquera 

outra institución pública ou privada que poida contribuír á mellor formación do 

profesorado, pais e alumnos. 

 Impulsar e mellorar o funcionamento do departamento de orientación, así coma dar a 

coñecer cales son as súas funcións e a relevancia que ten para o desenvolvemento 

integral do alumnado e para optimizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 



 Establecer reunións periódicas cos Departamentos de Orientación dos centros 

adscritos- tendo en conta a provisionalidade dos xefes destes departamentos, para 

lograr unha liña de actuación conxunta. 

 Colaborar e demandar a colaboración do equipo de orientación específico naqueles 

casos nos que así se solicite ou se considere necesaria a súa intervención  

 Establecer canles de colaboración cos servizos e entidades que poidan axudar á mellor 

integración  e desenvolvemento integral de todos alumnos e alumnas (servizos sociais, 

servizos sanitarios,…) 

 

Estes obxectivos abarcan tres dimensións fundamentais do alumno/a: Persoal, a Escolar e 

unha dimensión Vocacional.,  

Para conseguir estes obxectivos planificamos o noso traballo en tres liñas básicas de 

actuación: 

- Plan de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

- Plan de acción titorial. 

- Plan de Orientación Académica e Profesional. 

5 PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DAS ACTUACIÓNS 

PREVISTAS PARA O CURSO 2019-2020 

5.1 Actuacións prioritarias 
 

 Constitución do D.O. e elaboración do Plan anual de Actividades do Departamento de 
Orientación, seguindo as directrices establecidas na Comisión de Coordinación 
Pedagóxica.  

 Establecemento de canles de coordinación e cooperación cos  D.Orientación dos 
centros adscritos.  

 Contacto e coordinación coa Técnica de Animación Sociocultural Concello de Meaño 
para a planificación dos obradoiros a desenvolver dentro do plan de acción titorial. 

 Colaborar e establecer canles de cooperación cos Servizos Sociais do concello de 
Meaño no seguimento do alumnado vulnerable. 

 Contactar con outras institucións para o desenvolvemento de actividades do plan de 
acción titorial, así como solicitar o desenvolvemento de programas educativos tales 
como Acerca de ti, Navega con Rumbo, Plan director. 

 Realización de reunións periódicas do departamento de orientación. 

 Elaboración de recursos didácticos para o desenvolvemento do Plan de Orientación. 



 Revisar e actualizar os materiais do Departamento de Orientación (test 
psicopedagóxicos, fondo bibliográfico, recursos tecnolóxicos). 

 Colaborar co equipo directivo en todas as situacións que nos demanden  

 Aportar os datos que a Administración Educativa e demais servizos demanden (DrDadi, 
DrOrienta, protocolos levados a cabo…) 

 Outras actuacións xerais necesarias para o deseño, desenvolvemento e seguimento do 
Plan anual do departamento de orientación. 

  



5.2 Actuacións en relación ao PAT 
 

 

NECESIDADES 

ACTUACIÓNS REALIZADAS 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

ACOLLIDA E 

INTEGRACIÓN 

- Elaboración de documentos con 

información sobre os 

alumnos/as de cada curso, para 

entregar os titores, facendo 

fincapé nas MAD recibidas, 

materias pendentes, 

repeticións, situacións persoais 

relevantes,… 

- Programa titorando. 

- Elección e formación de 

delegados. 

 - Xornada de acollida do 

alumnado de 6º de 

primaria dos CEIP 

adscritos ao IES. 

- Orientación académica 

aos  alumnos de 6º de 

primaria  CEIP adscritos. 

- Reunión cos titores de 

primaria para recoller 

información sobre o 

alumnado. 

 Utilidade da información sobre alumnado 

compartida co equipo docente. 

 Porcentaxe de alumnado participante no 

programa titorando. 

 Nº de baixas do programa titorando. 

 Revisión do caderno titorando 

 Grao de participación e implicación dos 

delegados e das delegadas. 

 Adecuación das actividades realizadas na 

xornada de acollida. 

- Acollida e seguimento de novo alumnado, de ser o caso 
 Grao de integración e adaptación do novo 

alumnado. 

Impulsar recreos inclusivos 
 Nº de iniciativas levadas a cabo e 

adecuación das mesmas. 



DINAMIZACIÓN DO PAT 

- Reunións mensuais da orientadora e o xefe de estudos coas persoas titoras de cada 

curso, para coordinación das titorías e seguimento do traballo realizado 

- Planificar e establecer un calendario de actividades por curso e trimestre. 

- Elaboración de material para traballar nas titorías e compartilo no DRIVE 

- Solicitar a participación en programas tales como: Acerca de ti, Navega con Rumbo, 

Plan Director, … 

 Nº reunións realizadas 

 Grao de execución das actividades 

planificadas 

 Grao de adecuación do material 

elaborado 

CONVIVENCIA E 

EDUCACIÓN EN 

VALORES  

- Establecemento de normas de 

convivencia na aula. 

- Difusión Normas de 

Organización e Funcionamento 

do centro. 

Programa 

habilidades 

sociais (1º ESO) 

 

Programa habilidades 

sociais na rede (2º ESO) 

 

Plan Director 

Plan Navega con 

Rumbo (1º, 2º ESO) 

 Nº de alumnado aula convivencia 

 Nº alumnado reincidente aula 

convivencia 

 Nº de mediacións ante conflitos 

rexistradas 

 Actividades realizadas con motivo de 

diferentes conmemoracións que 

contribúan a aprender a convivir 

 Actividades de educación en valores 

realizadas 

 

 

 Deseño de material para a aula de convivencia. 

 Ficha de reflexión cos alumnos e coas alumnas que están na aula de convivencia (1 

sesión). 

 Traballo individual, durante os recreos, cos alumnos reincidentes na aula de 

convivencia. 

 Colaborar na mediación ante conflitos 

 Impulsar a realización de actividades nas datas conmemorativas que contribúan ó 

desenvolvemento dunha boa convivencia (día universal da Infancia, día internacional 

contra a violencia de xénero, declaración universal dos dereitos humanos, día 



escolar da non Violencia e da Paz, día internacional contra o acoso escolar, día 

internacional da muller…) 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA A 

ALUMNADO 

- Establecemento de reunións e seguimento do alumnado máis  vulnerable ou que 

demanda unha atención  máis individualizada 

 Entrevistas individuais con alumnos 

vulnerables e seguimento por parte do D.O. 

HÁBITOS DE VIDA 

SAUDABLE 

 Obradoiro de prevención de drogodependencias (3º ESO). 

 Obradoiro de educación sexual (4º ESO). 

  

TÉCNICAS E HÁBITOS 

DE ESTUDO 

 Realización de actividades de adestramento en técnicas e hábitos de estudo (1º e 2º 

ESO) 

 Nº de actividades realizadas 

ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

 Asesoramento sobre becas NEAE. 

 Seguimento de alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Elaboración de informes psicopedagóxicos, de ser o caso. 

 Orientación académica e profesional. 

 Impulso de xornadas formativas para familias. 

 Nº aproximado de familias atendidas 

 Nº de actividades para familias 

realizadas 

 

 



5.3 Actuacións do ámbito de apoio ao proceso educativo 

NECESIDADES ACTUACIÓNS/PROPOSTAS INDICADORES AVALIACIÓN 

 

PROGRAMA 

TITORANDO 

Deseño do caderno de titorías, o cal deberá incluír: entrevistas do alumnado titor ao alumnado 

titorizado,  as actas para as reunións formais obrigatorias e os dereitos e deberes de cada un 

deles.  
Porcentaxe de cadernos cubertos 

adecuadamente (Trimestralmente)  

Establecemento dun cadro de reunións formais obrigatorias (unha ao mes)  

Reunión informativa da CAD para explicar  e motivar ao alumnado de 3º de ESO para que 

participe voluntaria e activamente no programa. (Cubrir solicitude)  

Nº de solicitudes cubertas  

 Nº de baixas ou perda do dereito a participar 

Dinámica grupal para coñecer as parellas/tríos e coñecerse  Formación das parellas/tríos e 1ª reunión formal  

CARACTERÍSTICAS E 

NECECIDADES DO 

ALUMNADO 

Recoller información sobre o alumnado procedente dos centros adscritos a través dunha 

reunión cos titores de 6º dos mesmos.  

Relevancia da información recollida   

 

Transmisión da mesma ao equipo docente a 

través da persoa titora  

Introducir os datos relevantes do alumnado de 1º de ESO, na pestana de avaliación inicial do 

SIXA  

Elaborar unha táboa rexistro cos datos a destacar de cada alumno/a (necesidades, medidas 

adoptadas, repeticións, recomendacións…).  

Realizar entrevistas e encontros cos profesores, alumnado e pais co fin de recoller e achegar a 

información e a cooperación precisa para dar respostas ás necesidades do alumnado.  



NECESIDADES ACTUACIÓNS/PROPOSTAS INDICADORES AVALIACIÓN 

TITORÍA DE PENDENTES 

(funcións da titora de 

pendentes) 

Aprobar o protocolo de titorías de pendentes  

Clasificar as pendentes por materias e por alumnado   

Reunión o inicio de curso co alumnado con materias pendentes por cursos. 

Reunións individualizadas cos alumnos con materias pendentes 

Asinar o papel  no que consta que recibiron a 

información  

Establecer un calendario unificado para todas as materias para cada grupo (2º,3º e 4º) e  

 facer público o calendario coas datas dos exames de pendentes da convocatoria extraordinaria 

(MAIO)  

Control mensual das tarefas a entregar  

Elaborar a memoria na que consta tanto o proceso coma os resultados obtidos en cada materia. Porcentaxe de materias recuperadas: 

PREVENCIÓN DE 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAXE 

Organización de apoios educativos e proposta de medidas de atención á diversidade. 
Heteroxeneidade nos grupos 

 

Apoios por parte da mestra de PT  (ver programa de intervención no Anexo I) 

Porcentaxe de alumnos con apoios dentro da 

aula  

Porcentaxe de alumnos con apoios fóra da aula  

Resultados académicos  



NECESIDADES ACTUACIÓNS/PROPOSTAS INDICADORES AVALIACIÓN 

Exención 2ª 

lingua 

estranxeira 

Selección de alumnado de Exención 2ª lingua estranxeira  Selección do alumnado seguindo os criterios 

establecidos no PXAD 

Apoio ao alumnado exento  

Porcentaxe de alumnos exentos que aprobaron: 

-  So Lingua Castelá  

- So Lingua Galega  

- Ambas  

Porcentaxe de alumnos exentos que 

suspenderon ambas linguas nas que reciben 

reforzo 

Realización avaliacións psicopedagóxicas, de ser o caso.  

Avaliacións realizadas 

  

Asesoramento ao profesorado sobre aspectos metodolóxicos que favorezan unha educación 

inclusiva e personalizada, seguindo as pautas establecidas nos diferentes protocolos da Xunta.  

Elaboración de pautas para a atención de 

alumnado con TDAH e difusión entre o 

profesorado.  

 

Orientación específicas sobre un alumno ou 

alumna determinada  

Colaboración coa Comisión de Coordinación Pedagóxica nos temas relacionados coa Atención á 

diversidade e impulsar a inclusión de temas transversais.  
Nº de propostas realizadas 



NECESIDADES ACTUACIÓNS/PROPOSTAS INDICADORES AVALIACIÓN 

Seguimento do alumnado con MAD.  Porcentaxe de alumno con MAD 

PROA 

Colaboración na selección de alumnado  
Idoneidade do alumnado seleccionado, seguindo 

os criterios establecidos 

Seguimento do alumnado de PROA  
Porcentaxe de alumno que mellorou o seu 

rendemento:   

PXAD 

Establecer unha proposta para a elaboración do PXAD e transmitila ao equipo directivo para 

que, tras a súa revisión, se eleve a claustro.  

Adecuación do PXAD ás necesidades do centro.  

Documentos elaborados/actualizados  

Aprobación do PXAD 

Asesorar ao profesorado sobre MATD   

AVALIACIÓN 

Asesoramento nas sesións de avaliación  
Solicitudes de intervención nas sesións de 

avaliación 

Elaboración de rexistros de recollida de información para realizar o seguimento do alumnado 

dende o D.O.  

Grao de adecuación e utilidade dos rexistros 

elaborados  

Establecemento de criterios para realizar o consello orientador do alumnado, especialmente na 

recomendación de matemáticas académicas ou aplicadas  
 



NECESIDADES ACTUACIÓNS/PROPOSTAS INDICADORES AVALIACIÓN 

Información sobre F.P.B. e procedemento para a proposta do alumnado  

Dotación ao alumnado 

das ferramentas precisas 

para a AUTONOMÍA NA 

APRENDIZAXE 

Deseñar e impulsar o desenvolvemento dun programa de técnicas e hábitos de estudo  

 Adquisición de hábitos de estudo 

 Adquisición de técnicas de traballo instrumental 

 Adquisición de técnicas de estudo 

 Mellora do rendemento académico  

AUTOAVALIACIÓN DO 

ALUMNADO 
Impulso da autoavaliación do alumnado 

Fichas de autoavaliación ao finalizar cada 

trimeste 

COORDINACIÓN CON 

SERVIZOS SOCIAIS 

Seguimento de alumnado con situación familiar e/ou persoal complicada  Reunións coa educadora familiar  

Planificación e seguimento de obradoiros educativos e preventivos realizados dende o concello, 

aproveitando as horas de titoría 

Reunións coa Técnico de Animación Sociocultural 

do concello  

 

5.4 Actuacións relativas ao ámbito de orientación académica e profesional 

ACTUACIÓNS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE INDICADORES DE AVALIACIÓN 

CHARLAS 

INFORMATIVAS 

D.O. 

  Orientación 

académica 

sobre as 

probas de 

 Orientación académica ao alumnado de 

1º, 2º , 3º e  4º ESO 

 

 Charlas realizadas 



acceso a ciclos 

formativos de 

grao medio 

para alumnos 

maiores de 17 

anos  

Charlas realizadas por 

organismos externos 

Programa “Cal é 

o teu oficio” a 

cargo de GALP 

Ría de 

Pontevedra, 

destinado ao 

alumnado de 4º 

da ESO 

 

 
opción académicas e laborais dentro das 
Forzas Armadas, destinada a alumnado de 4º 
da ESO e desenvolta a cargo da Comandancia 
Naval de Vigo. 

 

Charlas realizadas 

VISITAS    Visita do alumnado de 4º ESO ao IES de 

Vilalonga 

 Desenvolvemento da visita segundo o 

previsto 

MATERIAL SOBRE 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA 

Actualizar os DOSSIER de Orientación 

Académica e profesional para cada 

curso 

  Adecuación da información  



ALUMNADO CON 

INCERTIDUME 

 Reunións con alumnos/as con alto grao de incertidume (indecisos).  

 Aplicar cuestionario de preferencias a alumnado indeciso de 2º e 3º ESO para facilitar 

a elección da optatividade e para facilitar a elaboración do consello orientado ao 

finalizar o curso. 

 Nº reunións con alumnos realizadas 

 Nº de cuestionarios aplicados 

Asesoramento a 

FAMILIAS 

 Información ás familias sobre aspectos tales como: 

o FPB 

o Matemáticas Académicas vs Aplicadas 

o Formación Profesional 

o Becas 

 Elaborar material informativo para as familias 

 Nº familias atendidas 

 

  



6 Recursos 

6.1 Recursos materiais: 
Recursos materiais existentes e co labor de dotar o departamento dos materiais necesarios 

para desenvolver os obxectivos propostos no Proxecto de Orientación.  

6.2  Recursos persoais: 
Dentro dos recursos persoais contamos cos recursos internos, que son os Titores/as e o 

profesorado que interven directamente cos alumnos/as nas distintas materias curriculares.  

O centro conta con dúas mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica  e a Orientadora do 

centro. 

Entre os recursos externos ó centro destacamos o Equipo de Orientación Específico, Servizos 

sociais do concello, Centro de formación e recursos, Asociacións diversas en relación cas 

necesidades educativas dos alumnos, Saúde Mental USMI-X, etc.  

6.3  Recursos organizativos: 
 Os diferentes membros do departamento de orientación reuniranse mensualmente,  

 Realizaranse reunións semanais da Comisión de atención á diversidade para realizar un 

seguimento axeitado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Polo menos unha vez ó trimestre, reunirémonos coas orientadoras dos centros de 

Educación Primaria. 

 Mensualmente faranse reunións cos titores para dinamizar o Plan de acción titorial 

 A orientadora formará parte da Comisión de Convivencia, a cal se reunirá 

semanalmente. 

7 Avaliación 

Podemos diferenciar tres momentos no proceso de avaliación do Plan de orientación: 

 Avaliación inicial ou diagnóstica 

A avaliación inicial sérvenos para identificar as necesidades latentes e así deseñar a 

programación para darlle resposta ás mesmas. 

 Avaliación continua 

Durante o desenvolvemento do curso, iremos facendo un seguimento de todas aquelas 

actuacións propostas, así como das modificacións introducidas 

 Avaliación final  

A avaliación final realizarase segundo os indicadores establecidos no punto 5 e recóllese nunha 

memoria final.  



ANEXO I: PROGRAMACIÓN DOS PROFESORES ESPECIALISTAS EN 

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

PROGRAMACIÓN DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA: 

Apoio educativo en 1º e 2º curso da ESO 

 

INTRODUCIÓN 
A sociedade de hoxe en día caracterízase por ser cada vez máis plural e diversa, 

así pois, demándaselle á escola unha educación integradora e inclusiva que recoñeza a 

diversidade da poboación escolar e lle dea resposta os diferentes estilos e ritmos de 

aprendizaxe da diversidade do alumnado. 

Para poder abarcar toda a diversidade e dar múltiples respostas, que dúbida cabe 

que é necesario establecer unha programación. Así pois, entendo por programación un 

conxunto de decisións adoptadas polos profesores ou mestres dunha especialidade nun 

centro educativo, o respecto dunha materia ou área e do nivel no que se imparte, todo 

isto no marco do proceso global de ensino - aprendizaxe. A programación de pedagoxía 

terapeutica, non é tal xa que ten unas características moi específicas posto que os 

especialistas de pedagoxía terapéutica somos os encargados da coordinación da 

atención dos alumnos con necesidades educativas especiais, así ben reflexado no 

decreto 374/96 artículo 82. 

Por outra banda, a meirande parte dos profesores de secundaria confirman as 

enormes dificultades coas que se atopan para conseguir que os alumnos sen interese 

pola aprendizaxe, teñan unha actitude medianamente activa ou positiva na clase; estas 

dificultades vense incrementadas se lle engadimos que algúns destes alumnos presentan 

fortes retrasos nos seus coñecementos previos, o que lle supón un dobre esforzo para 

seguir o ritmo marcado polo profesor ou polo resto dos seus compañeiros.  

 

OBXECTIVOS 
O que se pretende con esta proposta de apoio educativo ó alumnado son, entre 

outros, os seguintes obxectivos:  

A. Obxectivos xerais: 

1. Ensinar a pensar, a aprender e a organizarse. 

2. Fomentar actitudes positivas ante o estudo. 

3. Favorecer unha aprendizaxe construtivista, funcional e autónoma. 

 

B. Obxectivos específicos: 

1. Desenvolver habilidades cognitivas básicas para o estudo: lectura eficaz,  

comprensión lectora adecuada, técnicas de expresión oral e escrita,... 

2. Ser quen de transferir as aprendizaxes a outros e noutros contextos. (Escola –

familia - sociedade). 

3. Mellorar a súa autoestima e sentimento de autoeficacia (axudarlles a que 

experiementen o éxito). 

4. Crear unha cultura de participación e inclusión no desenvolvemento das clases. 

5. Favorecer a aprendizaxe cooperativa e o apoio entre todos os alumnos e 

alumnas. 

6. Mellorar o rendimento do alumnado nas materias no que se fai o apoio. 

 

DESTINATARIOS 
Atenderase, prioritariamente, o alumnado que cursa os primeiros cursos da ESO 

realizando unha selección previa feita dende o departamento de orientación daqueles 



casos que serían máis adecuados que recibisen este apoio (informacións previas dos 

titores do curso anterior, alumnado con NEAE, reforzos, adaptación curriculares…) 

 

PLANIFICACIÓN DO TRABALLO 
Co fin de atender ás dificultades que o alumnado manifeste nas diferentes áreas 

de coñecemento planificaranse dentro do horario lectivo do alumnado actividades de 

apoio educativo. 

O traballo a desenvolver este curso terá un dobre escenario de traballo, por unha banda 

o apoio educativo será dentro do grupo clase (rexéndose polo principio de inclusión), 

onde o que se pretende é que os alumnos.  

 teñan una atención más individualizada. 

 fagan as tarefas da clase, onde recibirán a axuda precisa. 

 participen activamente no desenrolo da clase (fan preguntas, contestan, 

propoñen,…) 

 funcionen como grupo, respectando as normas de convivencia, presten e pidan 

axuda os iguais,… 

Este curso o apoio dentro da aula será no primeiro curso de ESO con un total de 6 

horas semanais en cada grupo (2h.en lingua galega, 2h en lingua castelá e 2h en 

matemáticas). 

No 2º curso da ESO, teremos un apoio dentro da aula de 2ºA de 20 horas semanais, 

xa que temos escolarizada unha alumna con NEE e precisa unha atención completa por 

parte dun segundo especialista en pedagoxía terapéutica. Nos grupo de 2ºB e 2ºC non 

haberá apoio dentro da aula por parte dos especialistas xa que se aplicou como medida 

de atención a diversidade un desdobre completo en tódalas materias. 

   

Noutra banda o apoio educativo será máis individualizado, no termo en que se 

traballa en pequenos grupos; aquí a labor e os obxectivos a perseguir serán distintos xa 

que o que se pretende con este tipo de apoio é levar un seguimento persoal do alumno/a: 

 coñecer as súas motivacións, preocupacións, intereses e expectativas,  

 prestarlle pautas de planificación e organización do seu traballo, 

 resolver dúbidas e reforzar aquelas materias e áreas que máis lle custan, 

prestando especial interese as instrumentais. 

 levar un seguimento semanal dos seus traballos 

O apoio en pequeno grupo será de dúas sesións por semana, coincidindo, coas horas 

semanais adicadas á segunda lingua estranxeira daqueles alumnos que estean exentos. 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas 

no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar 

exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá reforzo 

educativo naqueles asectos en que se detectasen as difucltades, logo do informe 

pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do 

departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada. 

Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de esxento/a (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 Galicia) 

Este curso o que trataremos é de combinar o traballo de reforzo na materia das linguas 

(principalmente castelá, que soe ser onde amosan máis dificultades), tanto mediante o 



seguimento semanal dos contidos traballados na aula como levando a cabo un taller de 

escritura creativa no que se persegue que os alumnos e alumnas sexan quen de expresar 

sentimentos, inquietudes e desexos a través da palabra escrita para logo poder 

expresalos de maneira oral. 

 

METODOLOXÍA 

A nivel metodolóxico, o traballo ten dúas partes ben diferencias: 

Por unha banda, cando o apoio é dentro da aula, a metodoloxía ven establecida 

polo profesor responsable da área. 

Por outra parte, cando nos responsabilizamos do agrupamento de alumnos/as 

exentos de francés, a metodoloxía céntrase no traballo colaborativo e cooperativo, 

concedendo especial importancia a aprendizaxe por servicio, é decir, que sexa útil 

(tentar que os alumnos recoñezan o sentido e a funcionalidade do que se aprende, o que 

supón utilizar os coñecementos adquiridos nos diferentes contextos e situacións cotiás) 

 

COORDINACIÓN CO PROFESORADO 
Para un adecuado funcionamento das actividades de apoio é necesario establecer 

unha coordinación entre os especialistas en Pedagoxía Terapéutica (mestres que 

imparten o apoio), orientadora, titores do alumnado e o resto de profesorado que 

interactúan cos alumnos/as, co obxecto de asegurar a conexión e continuidade entre o 

traballo que se realiza na aula e o que se realiza nas sesións de apoio. Esta coordinación 

tan fundamental é intrínseca o traballo diario posto que os mestres especialistas entra na 

aula para apoiar e ofrecer una docencia compartida en certas tarefas, actividades e 

dinámicas da aula. 

 

AVALIACIÓN  

Comezaremos coa avaliación inicial en setembro, que nos servirá para organizar o 

traballo do alumnado a partir das entrevistas cos titores e profesores anteriores (incluso 

dos CEIP´s adscritos o IES, algunhas entrevistas se fixeron a finais do curso pasado) e a 

través de.actividades para valorar o nivel real no que se topan. 

Dentro da aula, a avaliación será a propia da programación de cada área. 

Para a avaliación do agrupamento do alumnado exento de francés: usarase como 

procedimentos a observación sistemática que se plasmará no diario de aula e o análise 

das producións do alumnado, a nivel escrito, para o que se usará como instrumento unha 

rúbrica (Anexo I). 

 

Mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica 

 

Cristina Campo Campo 

 

Jacobo  Aragunde Soutullo 

 


