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1.-OBXECTIVOS  
 

-EN RELACIÓN CO ALUMNADO: 

1.-Coñecemento do alumnado en todos aqueles aspectos que inflúan no seu rendemento 

escolar. 

2.-Axuda na integración no centro, no grupo clase e nas actividades escolares, 

principalmente nos cursos que comezan ciclo. 

3.-Creación dun clima de cooperación, comprensión e respecto dentro do grupo-clase e 

deste co resto do centro. 

4.-Axuda en grupo e individual ao alumnado nas súas tarefas escolares con especial 

dedicación ao  que presenta necesidades educativas especiais. 

5.-Asesoramento e información sobre as posibilidades académicas ou profesionais que 

se lle presentan ao alumnado, sobre todo nos cursos finais de ciclo. 

 

-EN RELACIÓN CO PROFESORADO 
1.-Camiñar cara a unificación de criterios en canto a obxectivos e metodoloxía. 

2.-Fixar de criterios de avaliación. 

3.-Preparar, coordinar e valorar as sesións de avaliación. 

4.-Dotar ao profesorado de estratexias  para traballar na titoría . 

5.-Acadar unha boa coordinación  vertical e horizontal, especialmente na ESO 

 

-EN RELACIÓN COAS FAMILIAS 
1.- Impulsar e apoiar as relacións familia-centro. 

2.- Fomento das entrevistas individuais periódicas, sobre todo coas do alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

2.-Informacións  mediante charlas. 

 

2.-PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  

 
 A orientación escolar e profesional é un dereito do alumnado e unha dimensión 

formativa que implica a todo a profesorado. 

 A persoa  titora é a coordinadora do equipo de profesores e profesoras e o eixo 

vertebrador de todas as accións dirixidas  ao grupo-clase. 

 As actividades de orientación son compartidas por todo o equipo docente, pero          

concrétanse  no momento  das reunións da persoa titora co seu alumnado. 

 As actividades de orientación referiranse a: 

 coñecemento das aptitudes, intereses, e aspectos da personalidade do 

alumnado que incidan no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 identificación e corrección de dificultades escolares. 

 información e asesoramento sobre posibilidades de continuación de estudos 

ou de acceso ao mundo laboral. 

 coordinación do labor educativo do equipo docente. 

 creación dun clima de mutuo respecto, comunicación e cooperación.  

O Departamento de Orientación coordinará e facilitará a realización de todas as tarefas 

citadas. 

 

 



3.-ACTIVIDADES 

 

 

3.1.-ACTIVIDADES CO ALUMNADO 
 

3.1.1.-Actividades comúns a todo o alumnado do centro: 
 

Plan de acollida: obxectivos, horario, plano de estudos, metodoloxía, avaliación, 

normativa do centro.... 

-Cuestionario de coñecemento de cada alumn@. 

-Traballo para cohesionar o grupo. 

-Elección de delegada/o 

-Reunión  do Departamento de Orientación cos delegad@s. 

-Diagnose dos hábitos de estudio que teñen. 

-Discusión sobre factores condicionantes do estudio. Intentar obter compromisos 

personais de cada alumn@ para mellorar as súas técnicas de traballo. 

-Inicio ao estudio das técnicas de traballo intelectual. 

-Participación nas campañas transversais que programe o centro. 

-Preparación das sesións de avaliación. 

-Análise  dos resultados das  avaliacións. 

-Mellora do clima de convivencia.  

 

3.1.2.- Actividades específicas para alumnado da ESO : 
 

-Plan de acollida para todo o novo alumnado que favoreza a integración  na aula e no 

centro 

-Test sociométrico. 

-Análise de desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

-Traballo sobre habilidades sociais 

-Co primeiro curso da ESO incidencia na necesidade de alimentación sá e equilibrada 

facendo unha semana de almorzos no centro. 

-Dinamización dos recreos con xogos que faciliten o exercicio físico 

-Prevención  de drogodependencias: tabaco, alcohol...  

-Actividades sobre Educación para  a paz, coeducación e educación afectivo sexual  que 

melloren a educación emocional, autoestima e resolución pacífica de conflictos. 

-Axuda na elección de optativas 

-Charlas informativas académicas e profesionais  (2º, 3º ,e 4º da ESO). 

 

3.1.3.-Actividades específicas para o alumnado que cursa  

Bacharelatos:  
 

- Charlas sobre saídas académicas e profesionais  

- Proceso de orientación para a elección de optativas. 

- Información  de carreiras de grado medio e superior a partir de cada un dos 

bacharelatos. 

-Visitas a centros educativos e facultades, según os estudios que se cursen 

-Charlas específicas 

-Preparación da avaliación final 

  -Informacións sobre a selectividade 



 

 

3.1.4.-Actividades específicas para o alumnado que cursa FP-Ciclos 

Formativos:  
 

-Charlas sobre saídas académicas e profesionais  

-Información sobre as posibles opcións: traballo, estudos universitarios 

-Análise do mercado de traballo na comarca e empregos a corto e medio prazo. 

-Formación en técnicas de pescuda de  emprego. 

-Visitas a empresas. 

-Charlas específicas. 

 

 

3.2.-ACTIVIDADES ENTRE O PROFESORADO: 
 

-Cada persoa titora se entrevista co titor/a anterior do grupo  para recabar 

información do alumnado 

-Asistencia a sesión de avaliación inicial do mes de outubro na ESO 

-Asistencia participativa nas Xuntas de Avaliación. 

-Reunións periódicas de cada titor/a co profesorado do seu grupo para 

coordinación. 

-Reunións semanais persoas titoras da ESO co Departamento de Orientación. 

-Entrevistas sempre que xurda algún problema  co alumnado.  

  

 

3.3.-ACTIVIDADES COAS FAMILIAS : 

 

 -Charla colectiva ao inicio do curso para explicar características da adolescencia, 

hábitos saudables e axuda no estudo para todas as familias de alumnado da ESO. 

-Charla persoal individualizada ao longo do curso, preferentemente no primeiro 

trimestre, empezando polas familias do alumnado máis necesitado de atención  

( alumnado con NEE e alumnado novo no centro). 

 -Charla colectiva sobre saídas académicas e profesionais durante o terceiro 

trimestre (4º da ESO). 

 

3.4.-ACTIVIDADES COA COMUNIDADE EDUCATIVA E CO 

ENTORNO : 

 
 -Participación nas campañas transversais que programa o centro: Día da paz,  

Semana da muller traballadora, Día do medio ambiente, Campañas prevención 

drogodependencias... 

 -Participación en  actividades e programas do Concello de A Coruña, das 

diferentes Consellerías ou de ONGs....  

 -Reunións cos Departamentos  de Orientación dos centros adscritos. 

 
 

 

 



4.-RECURSOS 
 

4.1.-PERSONAIS 

 

 -Cada persoa titora e as que forman parte do Departamento de Orientación 

 

 

4.2.-MATERIAIS 

 

 Usaranse todo tipo de materiais impresos ou audiovisuais publicados que 

consideremos axeitados. Ás veces usaremos os elaborados polo Departamento de 

Orientación.  

  O Departamento proporciona unha pequena guía de recursos a cada persoa titora 

ao inicio do curso. 

 

 

4.3.-ORGANIZATIVOS 

 

 -Usarase basicamente a hora destinada a titoría para levar a cabo as actividades 

co alumnado. 

-Haberá reunións periódicas persoas titoras-Departamento de Orientación para 

presentar o plano, facer o seguimento e para avalialo. Tamén  todas as necesarias 

para levalo plan adiante. 

 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

-O primeiro trimestre desenvolveranse as actividades de coñecemento, consolidación  

do grupo e técnicas de traballo intelectual 

-No segundo trimestre preferentemente as actividades ligadas aos temas transversais e 

inicio das que teñen que ver coa orientación  académica. 

-No terceiro trimestre ademais de continuar coas temáticas iniciadas nos dous trimestres 

anteriores, dedicaranse  máis sesións á orientación académico- profesional. 

 Especifícase máis adiante un calendario dos principais temas a traballar na ESO. 

6.- AVALIACIÓN 

 
 Prantexámonos facer unha avaliación continua, de xeito que utilizaremos os 

resultados acadados para ir adecuando a programación. 

 Avaliaremos os obxectivos propostos de forma realista, pero tamén con 

xenerosidade e entusiasmo.  

 Usaremos os cuestionarios que vaiamos preparando  e os intercambios de 

opinións como técnicas avaliativas.



Calendario  de actuacións : 

 

 

 
 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  

-Cohesión grupo 

-TTI 

-Educación para a saúde: almorzos, 

descanso, ... 

 

 

-Cohesión grupo 

-TTI 

- Autoestima. Educación sentimental 

 

-Cohesión grupo 

-TTI 

-Lecer e vida saudable 

 

-Cohesión grupo 

-TTI 

-Prevención violencia contra 

das mulleres 

 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  

-Maltrato entre iguais-PAZ 

- Habilidades sociais  

- Igualdade 

 

 

 

-Maltrato entre iguais-PAZ  

-Educación para a saúde: sexualidade 

- Igualdade 

 

 

 

-Consumo responsable 

- Igualdade 

 

 

-Adiccións 

-POAP 

-Educación para a saúde: 

sexualidade 

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  

-Prevención de drogodependencias:  

- Clima de aula 

- Estudo na casa 

 

-Coeducación: traballo doméstico 

- Motivación 

 

 

 

-Educación para a saúde:  

prevención drogodependencias 

(tabaco, alcohol) 

 

 

-POAP 

 

 


