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1-INTRODUCCIÓN 

O plan de actividades do departamento de orientación é o instrumento de planificación que 

seguindo a normativa vixente: 

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

  Orden do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional de Galicia. 

   Recolle e sistematiza toda a actividade que o departamento levará a cabo, compartindo 

tarefas e colaborando con todos os implicados na comunidade educativa, nos seus ámbitos propios 

de actuación: PAPEA, POAP,PAT. 

 

2-COMPOSICIÓN E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO 

Para desenvolver o presente Plan Anual  o Departamento de Orientación do noso centro 

estará composto  polos seguintes membros: 

Xefa do Departamento: Rosa María Bedoya Bouza 

Profesora de PT: Mª Digna Polo Timiraos 

Profesores do ámbito científico: Juana Pardo Iglesias 

Profesora do ámbito Lingüístico: Mª Jesús Galego Pacheco 

Profesor de Fol: Rosa Mª Nieves Méndez Fonte 

 

3-EIXES BÁSICOS DA PLANIFICACIÓN 

Cos datos da retroalimentación das memorias dos titores e do propio departamento, das 

directrices do Equipo Directivo e da CCP,  e da contextualización da Circular 10/2010 das Direccións  

Xerais  de Centros e Ordenación educativa e de Formación Profesional e de Ensinanzas especiais 

pola que se ditan instrucións  sobre actuacións  e acción prioritarias para o curso 2010-2011 e  que 

serán de aplicación ata finalizar o período de implantación da LOE, articulamos  o plan nestas liñas 

de referenza.: 

a)Actuacións en relación á promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflitos no marco 

dunha escola plural: Colaborando na diagnose sobre o estado da convivencia no centro en base á 

información ofertada polos distintos sectores da comunidade educativa e proposta de medidas que 

redunden na mellora da mesma. 
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b)Actuacións que teñen como eixo  nuclear o desenvolvemento  do Plan de Acción Titorial: 

asesoramento, colaboración e incorporación de contidos relacionados coa aprendizaxe emocional, 

a dinámica de grupos e a igualdade real entre homes e mulleres. 

c)Actuacións que teñan como obxecto a atención a toda a diversidade presente nos centros 

educativos: 

 -Identificación temperá de necesidades 

 -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. 

 -Establecemento de canles de coordinación entre orientadoras e orientadores dos centros 

de primaria e secundaria dunha mesma zona, de modo que se facilite o tránsito do alumnado entre 

etapas educativas. 

d)Proposta de actuacións que promovan unha maior participación e implicación das familias na vida 

do centro e na educación das súas fillas e fillos. 

e)Actuacións concretas referentes á orientación vocacional e profesional: 

 -Actuacións que fomenten a igualdade no acceso á formación profesional, mediante:acción 

específicas encamiñadas a reducir calquera tipo de desigualdade e acción de colaboración co 

ámbito laboral. 

 -Actuacións relacionadas co fomento da cultura emprendedora e o autoemprego. 

 -Actuacións en relación á etapa de transición da formación ao mundo laboral . 

f)Proposta  de medidas encamiñadas a diminuír o absentismo escolar e o abandono temperán dos 

estudos. 

g)Actuacións relacionadas co asesoramento ás persoas adultas sobre as diferentes oportunidades 

de aprendizaxe. 

h)Asesoramento xeral de saídas profesionais e elección vocacional. 
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4-PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 

Polo seu carácter global, a maioría das función do departamento, só se poden desenvolver 

compartindo tarefas e colaborando cos demais departamentos, cos órganos de goberno e 

profesorado.A practica educativa pon de manifesto que as accións de coordinación deben estar 

garantidas, e concretadas de maneira realista para que se poidan levar a cabo. Ao respecto 

precisamos estes vieiros de coordinación e traballo colaborativo interdisciplinar: 

- Para que a atención a diversidade sexa unha actuación global que implica a todo o profesorado e a 

comunidade educativa no seu conxunto, funcionará a Comisión de Coordinación Pedagóxica e no 

seu marco os xefes dos departamentos didácticos farán efectiva a elaboración e revisión das 

medidas de atención a diversidade. 

-Precisar a coordinación e instrumentos para facela operativa entre a profesora de apoio e os 

titores dos grupos de referencia de cada un dos alumnos atendidos para mellorar o grao de 

integración do alumnado, así como garantir un proceso de avaliación que valore adecuadamente 

tanto o progreso realizado como o nivel curricular alcanzado. 

-As reunións dos membros do Departamento dedicaranse, polo menos unha vez ao mes, a posta en 

común e avaliación das actuacións levadas a cabo polos distintos compoñentes dende a perspectiva 

dos seus programas respectivos: alumnos atendidos, nivel de progreso, carenzas e necesidades, 

casos de especial gravidade, coordinación cos titores, implicación dos equipos educativos…Ese 

coñecemento compartido e o intercambio de experiencias que comporta terá a finalidade de 

mellora permanente das actuacións específicas e para asumir colexiadamente do departamento 

relacionadas coa orientación educativa e atención a diversidade . O resto das reunións de acordo 

coa planificación e a orde do día que se estableza dende a xefatura do departamento, abordará 

temas xerais ou dedicaranse a temas monográficos. En todo caso a xefa do departamento aportará 

a necesaria visión de conxunto que da coherencia ao plan do departamento nos distintos ámbitos. 

-A orientadora, e o departamento no seu conxunto, apoiará e colaborará co profesorado no 

desenvolvemento da súa función titorial complementando a súa labor, pero en ningún caso, 

substituíndoa. Seguirase incidindo na concienciación do profesorado na súa responsabilidade e 

obriga neste ámbito tal como determinan as funcións do profesorado. Ase mesmo, traballarase   na 

liña de que sexa o conxunto do equipo educativo o que se responsabilice de apoiar ao alumno no 

seu desenvolvemento, orientación e aprendizaxe. 

-Asistirase as reunións de traballo e coordinación dos servizos sociais, de saúde , universidades, e 

calquera outro organismo ou entidade que poida colaborar co centro. 
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5-PRIORIDADES ESPECÍFICAS NOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

5.1-PLAN DE ACCIÓN TITORIAL.PAT 

A LOE, entre as funcións do profesorado, cita”La tutoría de los alumnos, la dirección y la 

orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias”. 

Dende o marco teórico e a normativa actual que o desenvolve, consideramos a acción 

titorial intrinsecamente vinculada á docente como conxunto de acción articuladas ao redor desta. 

Forma parte do currículo, está integrado no mesmo e desenvólvese como unha medida xeral de 

calidade de atención á diversidade. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

-Promover a participación do equipo directivo,no deseño, desenvolvemento e avaliación da acción 

titorial. 

-Colaborar directamente na organización global das funcións de orientación e titoría, propoñendo 

criterios e liñas de actuación prioritarias dentro do PAT do centro. 

-Coordinar as actividades titoriais asegurando a coherencia educativa no desenvolvemento das 

programacións dos distintos profesores do grupo e favorecendo a formación do titor para que 

poida desempeñar as función propias da forma máis axeitada ás características do grupo. 

-Favorecer a mellora continua da acción titorial colaborando no desenvolvemento, seguimento e 

avaliación do plan do centro. 

-Facilitar o seguimento e atención individual do alumnado en situación de risco por medio da acción 

titorial personalizada. 

-Facilitar e colaborar cos titores no desenvolvemento do PAT, aportando recursos, criterios de 

actuación, asesoramento técnico e materiais diversos. 

-Incrementar e mellorar os recursos dispoñibles no centro para o desenvolvemento  da acción 

titorial. 

-Promover a colaboración dos país na tarefa educativa que se desenvolve no centro. 

-Promover experiencias de innovación e mellora no ámbito da acción titorial. 

-Mellorar de forma continua a calidade das acción que o Departamento desenvolve na acción 

titorial. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO 

-Colaborar  coa xefatura de estudos para que, partindo da análise das características de cada grupo, 

establecer respostas específicas dende a organización e os contidos da acción titorial, 

especialmente cando se formulen situacións de especial dificultade, debido, por exemplo, á 

presenza dalgún alumno con necesidades específicas de apoio educativo asociadas a trastornos de 

conduta. 

-Seguimento e avaliación dos alumnos que reciben apoios específicos fóra do grupo de referenza. O 

titor servirá de ponte para a información e coordinación da actividade docente e avaliadora entre 

os profesores de apoio deses alumnos e os do grupo de referencia. 

-Promover a incorporación de contidos relacionados coas habilidades sociais, a autoestima, a 

resolución pacífica de conflitos, a dinámica de grupos e a igualdade entre homes e mulleres. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN-ATENCIÓN AOS TITORES 

-Presentar aos  titores  no comezo de curso os eixos e accións esenciais do PAT 

-Facilitar aos titores o asesoramento  e material que precisen para a adecuada realización das 

sesións   semanas de titoría previstas ou que xurdan ao longo do curso por necesidade, actualidade, 

etc. 

-proporcionar aos titores de 1º de ESO ao comezo do curso información relevante dos alumnos que 

inician a etapa , especialmente dos que presentan  máis  necesidades educativas. 

-Proporcionar a todos os titores ao comezo de curso   información relevante dos seus alumnos 

recollida nos Informes  de Avaliación Individualizados de cursos anteriores, así como toda a 

información relevante dos alumnos de nova incorporación ao centro. 

-Atender individualmente  as demandas dos titores. 

-Participar cos titores na solución de conflitos que xurdan no seu grupo poñendo en marcha 

procesos de diagnóstico e tratamento. 

-colaborar cos titores no seguimento individual  dos alumnos con dificultades de aprendizaxe ou 

que presenten dificultades de adaptación proporcionando os recursos  e apoio necesario ao caso. 

-Organizar charlas formativas sobre temas transversais a desenvolver na titoría grupal impartidas 

por colaboradores externos. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN-ATENCIÓN AOS ALUMNOS 

-Atender as demandas de asesoramento e axuda que formulen individualmente os alumnos, ben 

directamente ou indirectamente a través dos pais ou titores ou por propia iniciativa do 

departamento. 
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-Intervención directa nas actividades de titoría grupal cando  a temática ou as circunstancias o 

demanden. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN-ATENCIÓN  AOS PAIS 

-Fixar cos titores criterios e procedementos de coordinación para dar resposta axeitada ás 

demandas de asesoramento que formulen  os pais nun proceso colaborativo e de compromiso no 

seguimento. 

-Atender as consultas e demandas que formulen os pais 

 

5.2- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. POAP 

A LOE, entre as funcións do profesorado, cita:”La orientación educativa, académica y 

profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servizos o departamentos 

especializados”. Supérase a concepción da orientación unicamente como axuda externa puntual  

aportada polo experto, e téndese ao concepto ao concepto de orientación como actuacións que se 

desenvolven dentro da actividade educativa e inxeridas no contexto económico e cultural no que se 

desenvolve o individuo. Nesta liña entendemos a orientación como un proceso global que integra 

aspectos relativos ao desenvolvemento persoal, ós procesos de ensino-aprendizaxe e á toma de 

decisión e que inclúe a toda a comunidade educativa e que se desenvolve como unha medida xeral 

de calidade de atención a diversidade. 

OBXECTIVOS XERAIS 

-Promover  a organización global das función de orientación académica e profesional que se 

desenvolvan  no centro aportando criterios e liñas de traballo prioritarias dentro do POAP. 

-Participar na mellora continua da orientación académica e profesional desenvolvida no centro, 

promovendo a avaliación das diversas actuacións. 

-Favorecer a participación de todos os estamentos do centro no deseño dos plans con incidencia na 

orientación. 

-Facilitar o labor dos titores e do profesorado en xeral no desenvolvemento do POAP, aportando 

estratexias , recursos e criterios de actuación. 

-Incrementar e mellorar  os recursos dispoñibles no centro para o desenvolvemento da orientación 

académica e profesional. 

-Potenciar o seguimento e atención individual do alumnado cunha orientación  académica e 

profesional personalizada. 
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-Desenvolver experiencias de innovación e mellora no ámbito da orientación académica e 

profesional. 

-Mellorar de forma continua a calidade das intervencións do Departamento de orientación no 

ámbito da orientación académica e profesional. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO: 

-Favorecer a adaptación da comunidade educativa ás novidades que implica o desenvolvemento da 

LOE, dentro das funcións  de asesoramento educativo que o Departamento de Orientación ten 

encomendadas. 

-Colaboración cos titores dos alumnos que presentan máis necesidades específicas de apoio 

educativo e coas súas familias para facilitar que o itinerario académico e profesional destes 

alumnos se axuste o máis posible ás súas capacidades e intereses. 

-Actualizar os recursos do Departamento relacionados coa orientación. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN-ATENCIÓN AOS TITORES E PROFESORES 

-Presentar ao comezo do curso aos titores os eixos básicos do POAP e as liñas xerais de actuación. 

-Presentar as actividades de orientación a realizar ao longo do curso na hora semanal de titoría 

grupal aos titores e aportar os recursos necesarios para o seu desenvolvemento nas reunións de 

titores. 

-Colaboración cos titores na orientación personalizada, especialmente nos casos de alumnos en 

situación de desvantaxe socio-educativa. 

-Colaborar  cos titores de 4ºESO na elaboración do POAP 

-Atención individualizada ás demandas de asesoramento dos titores. 

-Apoiar aos titores no desenvolvemento de sesión de titoría grupal dirixidas á orientación 

académica e profesional. 

-Creación, actualización e facilitación dos recursos que o departamento pon a disposición da 

comunidade educativa relacionados coa orientación. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN-ATENCIÓN  AOS ALUMNOS: 

-Atender as demandas de asesoramento e axuda que soliciten os alumnos. 

-Facilitar materiais informativo-orientativos aos alumnos en momentos puntuais do proceso 

orientativo e/ou cando eles os soliciten. 
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- ACCIÓNS DE COLABORACIÓN-ATENCIÓN  AOS PAIS: 

-Atención directa ás demandas de alumnos e pais relacionadas coa orientación : estudos , 

profesións, universidades… 

 

5.3- PLAN DE APOIO AO PROCESO DE ENSINANZA E APRENDIZAXE.PAPEA 

Neste ámbito o departamento de Orientación ten como función a de colaborar co 

profesorado na elaboración de propostas relativas ao conxunto de medidas de atención á 

diversidade que se leven a cabo no centro para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe do 

alumnado. 

Mellorar os procesos de ensino-aprendizaxe do conxunto do alumnado supón colaborar en 

todos os niveis de planificación do centro recollidos no Proxecto Institucional. As actividades de 

apoio e asesoramento a estes procesos deben facerse dende a perspectiva psicopedagóxica e dos 

principios de atención a diversidade  que permitan superar a compartimentación e separación do 

profesorado por especialidades e entenda que é o profesorado do centro no seu conxunto a quen 

lle corresponde a responsabilidade de ofrecer a resposta máis axeitada para cada alumno. 

Neste enfoque a planificación e aplicación de medidas de apoio fai precisa a colaboración 

entre os distintos departamentos e instancias do centro e en coherencia é necesaria a intervención 

do Equipo Directivo na coordinación do traballo que realicen os distintos implicados. 

OBXECTIVOS XERAIS 

-Colaborar co equipo docente e o equipo directivo na elaboración de propostas e posta en marcha 

de medidas relativas á atención a diversidade para mellorar o proceso ensino-aprendizaxe seguindo 

o modelo de traballo que a LOXSE promoveu e a LOE actualiza. 

-Prevención e erradicación do fracaso escolar de xeito que todos os nosos alumnos gocen das 

mesmas oportunidades para o desenvolvemento e para o logro dos fins xerais da educación e das 

capacidades fixadas no currículo. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO 

-Promover avaliacións diagnóstico-orientativas en cursos estimados clave. 

-Detección de necesidades educativas, tanto do alumnado de novo ingreso como do alumnado do 

centro e a súa mellor adscrición ás distintas medidas de reforzo e apoio en función das necesidades 

de cada un e dos recursos dispoñibles. 

-Definir criterios claros, compartidos pola comunidade educativa e desenvolver procedementos e 

instrumentos eficaces para a determinación das necesidades. 
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-Colaborar co equipo directivo na análise e organización das medidas xerais de atención a 

diversidade recollidas na normativa vixente  ao respecto 

-Asesoramento e apoio aos departamentos didácticos e aos profesores, especialmente aos das 

materias máis instrumentais, no desenvolvemento  de medidas de atención á diversidade 

-Colaborar cos departamentos didácticos na elaboración das distintas medidas específicas e 

extraordinarias previstas nas actuacións do centro para a atención á diversidade. 

-Participación conxunta do profesorado de apoio e reforzo e dos equipos docentes dos grupos de 

referencia no proceso de ensino-aprendizaxe e na avaliación dos alumnos que reciben atención 

específica. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN –ASESORAMENTO AOS ÓRGANOS DO CENTRO: 

-Formular propostas ao Equipo directivo para traballar na CCP, para que se contemplen 

axeitadamente as actuacións pedagóxicas que necesitan discusión e tramitación neste órgano. 

-Proporcionar procedementos e instrumentos para a realización de avaliacións diagnóstico-

orientativas nos cursos que se propoñan. 

-Formular propostas en relación coas directrices para a elaboración das programacións didácticas 

das distintas áreas e materias. 

-Formular propostas para a mellora da coordinación no tratamento de problemas de convivencia, 

estudo, relación…no ámbito do centro. 

-Propoñer criterios e procedementos para a organización de actividades de reforzo e apoio dirixidas 

aos alumnos con dificultades de aprendizaxe. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN –ASESORAMENTO AO PROFESORADO 

-Desenvolvemento da avaliación inicial, especialmente en 1º de ESO dada a súa importancia 

diagnóstica  cara á secundaria. 

-Facilitación do tránsito nas etapas educativas. 

-Axustes realistas nas programacións didácticas e a adopción do currículo graduado nas distintas 

áreas. 

-Colaborar no desenvolvemento de material  que facilite a concreción de programacións adaptadas 

de aula. 

-Aplicación de  avaliación formativa, continua e criterial. 

-Favorecer que os departamentos didácticos especifiquen e apliquen de xeito realista nas súas 

propostas  de traballo aspectos como: procedementos de avaliación, criterios de cualificación, 
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mínimos por cursos, metodoloxía, adecuada, medidas concretas de atención a diversidade e de 

adaptacións curriculares. 

-Atención ás demandas propostas  polos equipos docentes nas sesións de avaliación. 

-Establecemento de criterios para realizar  a avaliación e intervención psicopedagóxica  cos 

alumnos que o precisen, que favorezan a participación do profesorado, o propio proceso e a 

aplicación das medidas educativas consecuentes. 

-Realización da avaliación psicopedagóxica  a solicitude do titor dos alumnos que o precisen para 

obter información relevante  para a toma de decisións educativas. 

-Actualización dos procedementos e recursos empregados nas tarefas de avaliación 

psicopedagóxica mercando e elaborando novos materiais. 

-Transmisión da información e orientación acerca dos resultados das avaliacións ordinarias e da 

avaliación psicopedagóxica. 

-Colaboración cos titores na elaboración dos Informes Individualizados. 

-Asistencia e participación nas  sesións  de avaliación dos grupos de alumnos facendo fincapé na  

normativa vixente sobre avaliación. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN –ASESORAMENTO AOS ALUMNOS 

-Atención aos grupos de risco (non promocionaron, teñen materias pendentes …) 

Planificación do seu traballo dende a titoría con compromiso explícito dos pais. 

-Ofrecer o asesoramento puntual para os temas que se demanden. 

-Resposta aos repetidores e alumnos con materias pendentes .En coordinación coa Xefatura de 

estudos  e dos departamentos didácticos farase ao longo do curso un seguimento destes alumnos. 

ACCIÓNS DE COLABORACIÓN –ASESORAMENTO AOS PAIS 

-Facilitación de información relevante e orientacións derivadas dela sobre as dificultades 

identificadas nos seus fillos . 

-Avaliación dos casos demandados. 

-Atención a todas as demandas que se soliciten. 
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6-SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DOS PLANS 

As actividades de avaliación formativa de cada un dos ámbitos  están encamiñadas a : 

-Valorar o grao de consecución dos obxectivos fixados 

-Obter  información relevante das características do contexto socioeducativo do alumnado. 

-Mellorar as intervencións nos ámbitos de competencia curricular e psicopedagóxica en xeral 

usando a retroalimentación informativa  para rexer ou adaptar os plans de cara a unha mellor 

calidade. 

A tal fin establécense unha serie de indicadores de avaliación relacionados cos distintos ámbitos  de 

traballo.Utilizaremos os datos subministrados por: 

-Persoas implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento: departamento, titores, profesores. 

-Destinatarios: profesores, alumnos, pais. 

Os instrumentos básicos para a recollida de datos serán: 

-Intercambios orais 

-Escalas, cuestionarios e indicadores específicos para cada ámbito.Memorias. 

-Entrevistas con implicados. 

Como criterios de avaliación para determinar a calidade dos Plans consideraremos os seguintes 

aspectos: 

-Adecuación do Plan ás necesidades reais do Centro. 

-Logros acadados co referente dos obxectivos previstos 

-Adecuación da temporalización 

-Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da comunidade educativa 

-Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento. 

Cos datos recollidos trimestralmente elaborarase a memoria final de curso que recollerá a análise e 

valoración dos seguintes aspectos: 

-Os procedementos seguidos na elaboración, seguimento e avaliación do plan. 

-As actuacións seguidas nos distintos ámbitos. 

-Tarefas de coordinación interna. 
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-Tarefas de apoio: 

 .Apoio ao PAT 

 .Apoio ao POAP 

 .Apoio  ao  PAPEA 

-Participación e achegas da CCP e Claustro de profesores. 

-Actividades docentes 

-O funcionamento do propio departamento como equipo de traballo. 

 

 

 

 

As Pontes,  Outubro de 2014 

 

 

ASDO.:Rosa Mª Bedoya Bouza  

 Xefa do Departamento de Orientación 
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    ANEXO:  PROGRAMACIÓN  AULA DE APOIO 

                         

No presente curso escolar 2014-15 a aula de apoio contará cunha profesora especialista en P.T. ao 

longo de todo ano que atenderá   aos/ás alumnos/as que  presenten necesidades  específicas de 

apoio educativo baixo as directrices do Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudios. 

1.-ALUMNADO ASISTENTE. 

Comézase o ano cun listado de  posibles novos/as alumnos/as  do Primeiro Ciclo da ESO que 

presentan  diferentes necesidades educativas (principalmente nas áreas instrumentais) segundo os 

seus informes da Primaria e que precisan de medidas de atención individualizada  máis as 

propostas dos alumnos que xa pertencen ao noso centro . 

Dese  listado , seleccionáronse  , seguindo estes criterios, aqueles/as que necesitan o apoio da 

profesora especialista en P.T: 

-Priorizarase a atención do alumnado con ACI. 
-Despois ,  apoiarase aqueles/as alumnos/as que necesitan  R.E  nas áreas instrumentais    e que 
non serán capaces de seguir  os obxectivos básicos das instrumentais, nin o ritmo de traballo da súa 
aula de referencia nin dos agrupamentos específicos porque presentan , en xeral , varios 
problemas: 

 Dificultades de aprendizaxe significativos 
 Déficit  de atención e concentración xeneralizado . 
 Falta de estudio , de estratexias, de control familiar  
 Adaptación ao noso sistema educativo, etc. 

 

Comezarán a recibir o apoio por parte da profesora especialista, desde principios do curso, por 

decisión da Xefatura de Estudios e da Orientación do centro, unha vez revisadas as informacións 

dos/as novos /as alumnos/as de 1º da ESO ( dos expedientes deste alumnado procedente da 

Primaria), e tamén as  propostas  da Xunta de avaliación de setembro para os/as alumnos/as que xa 

estaban no noso centro, os/as seguintes  : 

 

 De 1º ESO 

 

Grupo A 

 Alumna > ACS correspondente a un nivel de 2º Ciclo de Primaria en matemáticas e a un 3º 

Ciclo de Primaria nas Linguas (castelá e galego).  Alumna que xa estivo o curso pasado pero 

non aprobou a adaptación curricular polo que este curso  repite. Presenta un Retraso 

Madurativo Xeral e como consecuencia, ten dificultades de aprendizaxe e alteracións 
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emocionais que interfiren no seu proceso de desenvolvemento. Situación familiar 

complicada pois os pais están en proceso de separación. 

 Catro alumnos/as, dous deles repetidores. Alumnado exento de francés e con reforzo 

educativo por dificultades de aprendizaxe nas linguas e en matemáticas. 

Grupo B 

 Seis alumnos, dos que catro son repetidores . Alumnado exento de francés e con reforzo 

educativo por dificultades de aprendizaxe nas linguas e en matemáticas. 

 

 De 2º ESO  
 

Grupo A  

 Alumna  > ACS correspondente ao terceiro ciclo de E.P. en matemáticas. Repite 2º. Ten 

reforzo educativo nas linguas.  

 Sete alumnos/as, seis repetidores. Alumnado exento de francés e con reforzo educativo por 

dificultades de aprendizaxe nas linguas e en matemáticas. 

Grupo B 

 Alumno> ACS correspondente a 1º ESO en matemáticas, lingua castelá e galego. 

 Catro alumnos/as, todos repetidores. Alumnado exento de francés e con reforzo 

educativo por dificultades de aprendizaxe nas linguas e en matemáticas. 

 

Este listado  queda pendente de posibles variacións ao longo do ano coas novas propostas trala 

preavaliación e as avaliacións así como coa posible chegada de novo alumnado ao noso centro.  

 

 

2.- HORARIOS 

Elabóranse  os horarios para a aula de PT adaptándoos sempre aos horarios das aulas de referencia 

do alumnado asistente e ás necesidades que presentan en cada momento , quedando da seguinte 

maneira: Na aula de PT  , impartiranse 10 sesións semanais de docencia directa debido a que a PT 

ten cargo directivo ao que ten que dedicar o resto da xornada. 

 



DO  “IES MONCHO VALCARCE”      CURSO 2014/2015  

17 

 

 Primeiro  

5 sesións  distribuídas da seguinte maneira: 

 Grupo 1º A 
                  Lingua Castelá> Unha  sesión . 

                 Lingua Galega > Unha  sesión. 

                 Matemáticas > Unha sesión. 

 Grupo 1º B 
Lingua Castelá> Unha  sesión . 
Matemáticas> Unha  sesión . 

 

 Segundo 

5 sesións  distribuídas da seguinte maneira: 

 Grupo 2º A 
Lingua Castelá> Unha  sesión . 
Matemáticas> Unha  sesión . 

 
 Grupo 2º B 

                Lingua Castelá> Unha  sesión . 

          Lingua Galega > Unha  sesión. 

                 Matemáticas > Unha sesión. 

 

O tempo de docencia directa da profesora especialista en PT complétase semanalmente con : 

-Unha sesión semanal de reunión con todo o Dpto. de Orientación. 

-Unha sesión de garda . 

-Unha sesión de atención a pais. 

-Unha sesión para o plan de atención á diversidade. 

- Oito sesións de cargo directivo. 
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Horas Luns Martes Mércores xoves venres 

8:30-
9:20 

  
EQUIPO DIRECTIVO 
 

  GARDA 
CUSTODIA 

 

9:20-
10:10 

C.D.  
MATE 2ºA 
 

  
L.CASTELÁ  1º B 

 
MATE  1º A  
 

RECREO  

10:30
-
11:20 

L. GALEGA  2º B  REUNIÓN DO  
C. D. 

 
C. D. 

PLAN DE 
ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 

11:20
-
12:10 

 
ATENCIÓN 

A PAIS 

 
L.CASTELÁ 2ºB 
 

 
C. D. 

 
C. D. 

 
C. D. 

RECREO  

12:30
-
13:20 

 
 

  
L.CASTELÁ 1ºA 
 

 
L.GALEGA 1ºA 
 

 
L. CASTELÁ 2ºA 
 

13:20
-
14:10 

 
 

  
MATE  1º B  

 
MATE 2ºB 
 

 

TARDE  

16:20 
- 
17:10 

 
C. D. 

    

17:10 
- 
18:00 

 
C. D. 

    

 

3.-METODOLOXÍA 

Os apoios realizáranse  todos na aula de referencia salvo, momentos puntuais que podan saír á  aula de 

apoio coa que conta o centro . Para poder levar a cabo esta tarefa parécenos moi importante e 

necesario o traballo en equipo, a colaboración e coordinación  do profesorado das distintas materias co 

profesorado de apoio para favorecer o intercambio e a coordinación entre iguais, sen que ninguén 

vexa arbitrariamente limitada a súa autonomía e a súa creatividade. Deste xeito todos nos podemos 

sentir enriquecidos e satisfeitos polo traballo colectivo.  

Continuarase, como no curso anterior, con esta forma de atención ó alumnado que precisa medidas de 

reforzo educativo ou ACS porque , por unha parte , mellorou  atención individualizada que se lle deu a 

cada un destes/as alumnos/as e por outra , mellorou tamén o número de alumnos/as que se poden 

atender, dado  que estes/as alumnos/as presentan ,en xeral : 

 No caso do alumnado de reforzo educativo importantes problemas de: 
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- Falta de atención. 

- Dificultades específicas de aprendizaxe (linguas e matemáticas). 

-Lagoas de aprendizaxe. 

-Escasa motivación. 

- Baixa autoestima. 

- Baixo rendemento escolar. 

- Problemas de adaptación escolar. 

- Problemas emocionais, familiares e sociais. 

Reforzos que, en moitos casos, se distancian bastante do currículum da súa aula de referencia  e 

que case son unha AC. 

 No caso do alumnado con ACS , non se segue o currículo  do seu nivel e trabállase a súa 
programación específica pero na súa aula de referencia.  
As áreas que se apoiarán serán as  instrumentais en todos/as os alumnos/as : as dúas linguas ( 
castelá e galega) e as matemáticas. 
 

A metodoloxía que se levará a cabo a PT. do centro adaptarase a estes  criterios fundamentais: 

-  Aproveitar ao máximo os recursos humanos e materiais  do centro. 
- Coordinarse co resto do profesorado e traballar en equipo. 
- Facilitar ao alumnado con n.e.e. unha aprendizaxe o máis individualizada e personalizada posible   
que tenda a mellorar as súas estratexias para o estudio así como o seu rendemento escolar. 

- Motivación para que sintan interese pola súa propia aprendizaxe. 
- Levar a cabo un reforzo positivo  
- Traballar a súa autoestima. 
 
 
Para mellorar a atención individualizada e personalizada: 

- Estes/as alumnos/as serán atendidos tanto pola profesora de PT como polo profesorado das 
materias dun xeito individual para tentar solucionar as súas dificultades(tanto educativas como 
emocionais)  e o seu ritmo de traballo. 
- Cos alumnos de reforzo educativo , seguirase, na medida do posible, a programación  dos 
departamentos para cada área e nivel , adaptándoa a consecución  dos seus obxectivos mínimos e 
sobre todo adaptando os procedementos e as actividades para conseguir ditos obxectivos. 
- Nas programacións trataranse de cumprir  a maioría dos obxectivos. 

 Cos alumnos/as de ACI , seguiranse as   correspondentes adaptacións curriculares para as áreas 
instrumentais  e levarase a cabo unha programación adaptando os contidos ,os procedementos 
e as actividades á consecución dos obxectivos previstos nas súas ACIs así como ó seu 
seguimento. 

Tamén se programarán actividades individuais tendentes a paliar as necesidades específicas de 

apoio educativo que presente cada alumno/a ó longo do curso. 
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4.- AVALIACIÓN 

A actividade avaliadora tomará en consideración a totalidade dos elementos que forman parte do 

feito educativo:  

-Recursos materiais e persoais. 

- Coordinación profesores-titores-pt-pais. 

- Estratexias metodolóxicas. 

- Adaptacións realizadas. 

Abarcará todas as fases:  

- Avaliación inicial: para coñecer as capacidades básicas, a competencia curricular, o estilo de 

aprendizaxe e a motivación para a toma de decisións curriculares. 

- Avaliación formativa: para a reflexión e valoración do proceso do alumnado e a súa 

evolución global, atendendo a todos os ámbitos da persoa e non só aos cognitivos. 

A avaliación realizarase baseándose nos obxectivos e criterios de avaliación recollidos en cada 

adaptación e de xeito que permita a autocorrección de erros e a autoavaliación das aprendizaxes 

para tratar de conseguir a retroalimentación do proceso de aprendizaxe. 

Para levar a cabo  procesos de avaliación seguiranse procedementos e instrumentos variados( 

observación directa, traballos realizados, fichas de seguimento,...). Esta avaliación farase 

conxuntamente cos titores/as e profesorado das distintas áreas.  

Terá un carácter continuo, procesual, flexible, dinámico e aberto,  de seguimento e control de cada 

alumno/a e tendo en conta todos os aspectos do seu desenvolvemento;  de forma sistemática e 

non só en momentos puntuais e illados. 

 

          Para que conste ós efectos oportunos, asina  esta Programación Xeral 

 

                           En As Pontes , outubro de 2014 

                                                                         

                                                      Asdo. : Digna Polo Timiraos 

 

    

  Profesora de PT                         


