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1.- MARCO TEÓRICO E LEXISLATIVO 

 

Esta programación ten a seguinte base lexislativa: 

 

.- Orde do 24 de Xullo de 1998, pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de 

Galicia, regulada polo Decreto 120/1998;  

.- Circular 10/2010 pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e 

establecer as accións prioritarios dos servizos de orientación;  

.- Circular 8/2009 pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade 

para o alumnado de ESO 

.- Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade na Comunidade 

Autónoma de Galicia,  

.- Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22 

Así como todas as disposicións legais de carácter educativo que lle sexan de 

aplicación. 

Ademais, debe terse en conta Protocolo de adaptación 

ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021-22 e a Resolución do 10 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción 

de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia 

COVID-19. 
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2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 

No IES “Monte Carrasco” impártase unha única etapa do sistema educativo, a 

Educación Secundaria Obrigatoria.  

 

O centro conta  con Proxecto  de Centro, que inclúe, entre outros documentos, 

Plan de Convivencia, Plan de Acción Titorial, Plan de Orientación 

Académica e Profesional, Plan de acollida e atención ó alumnado estranxeiro e Plan 

de Atención á Diversidade.  Todos estes documentos deberían ser revisados en 

base á nova lexislación, polo que o DO proporá á Comisión de Coordinación 

Pedagóxica a actualización do PAT e a finalización do documento do PXAD.  Neste 

senso, o Departamento de Orientación estará a expensas das indicacións da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, asesorando e elaborando as tarefas que lle 

sexan encomendadas, dentro das súas competencias. 

 

O instituto, por ser un centro de educación secundaria obrigatoria, ten como sinal 

de identidade a atención á diversidade do alumnado para lograr que este 

desenvolva ao máximo as súas capacidades e logre as competencias básicas 

necesarias para acadar o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 

Neste senso, artéllanse medidas tanto para atender á diversidade na aula, como 

fóra dela (organizativas e curriculares), tanto para o alumnado que ten dificultades 

para acadar os obxectivos de nivel e de etapa, como para os que necesitan unha 

ampliación da proposta curricular no ámbito dos idiomas (en concreto, impártese 

unha materia non lingüística en inglés, bioloxía e xeoloxía). 

 

Despois dun curso 2020-21, marcado por un ensino presencial pero con fortes 

medidas restritivas debido á pandemia da COVID-19 (distancia de seguridade, uso 

de máscara, limitación dos contactos sociais...) que levou ao desdobramento de 

grupos en 3 niveis, no curso que comezamos recuperamos cotas de normalidade:  

.- Recuperamos espazos: biblioteca, aula de música, Sala de Usos Múltiples 

.- Volvemos a 2 grupos por nivel, o que fai aumentar a ratio 

.- Imos recuperando espazos de interacción social 
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Unha novidade deste curso é que todos os niveis pasan a estar no programa 

EDIXGAL, polo que todo o alumnado contará cun portátil para o seu uso 

académico. 

 

OS DATOS DO CURSO 2021-22 

 

O número total de alumnado para este curso (a día da entrega da programación) é 

o seguinte: 

  

1º ESO: 51 

2º ESO: 51 

3º ESO: 43 

4º ESO: 39 

 

TOTAL ALUMNADO: 184 

 

Hai que destacar o baixo índice de repetidores: 9 alumnos e alumnas, non chega 

nin ao 5% do alumnado matriculado no curso pasado. 

 

Neste curso que se inicia, proceden do CEIP San Roque, único centro adscrito ao 

noso centro,  47 alumnos e alumnas que inician a Educación Secundaria 

Obrigatoria. Ademais, se matriculou  1 alumno de ESO procedente do CEIP 

Castrillón-Coiro. 

 

 

3.- O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Na Orde do 24 de Xullo de 1998 indícase que “os departamentos de orientación han 

de constituír dentro de cada centro o garante de que a orientación forma parte 

esencial da actividade educativa e de que se establece unha vía de asesoramento 

permanente ao profesorado, alumnado e ás familias.” 

Dende o ano 2012 (DOG 13/06/2012), as reunións de Departamento nos institutos 

pasan a formar parte das 7 horas semanais non fixas; polo que, a xefa de 
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departamento convocará unha xuntanza, como mínimo unha vez ao mes, tal e 

como establece a lexislación vixente. 

 

3.1.- CONFIGURACIÓN DO DEPARTAMENTO 

 

Segundo o establecido no artigo 3 do Decreto 120/98, o Departamento de 

Orientación deste IES estará composto polos seguintes membros: 

Ámbito socio - lingüístico: Carmen Amado Fuentes 

Ámbito científico - tecnolóxico: Elena López Vara 

Mestre de pedagoxía terapéutica: Mª Ester Iglesias Miranda 

Xefe do Dpto de Orientación do centro adscrito: José Antonio Area Santiago 

Xefa do Departamento de Orientación: Begoña Otero Riobó 

 

 

3.2. CENTROS QUE ABRANGUE O DPTO. DE ORIENTACIÓN 

 

A rede de orientación no IES Monte Carrasco acolle a un único centro adscrito, o 

Centro de Educación Infantil e Primaria  “San Roque”.  Este centro conta con 

Departamento de Orientación propio polo que a nosa responsabilidade para con el 

centrarase na coordinación e colaboración permanente ao longo do curso tentando 

acadar xuntos os obxectivos fixados. 

 

 

4. - ANÁLISE DAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

En base: 

.- Ás características do centro 

.- A contorna do mesmo 

.- Os datos do curso que iniciamos 

.- A memoria do Departamento de Orientación do curso 2021-22 

.- Todas as instrucións e protocolos derivados da COVID-19, 
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podemos sinalar as seguintes accións prioritarias para o curso que iniciamos.  Estas 

accións prioritarias desenvolveranse no contexto dos Plans de Centro, que xa teñen 

recollidas unha serie de accións que se continuarán desenvolvendo. 

. 

 Propoñer na CCP, a finalización do PXAD. 

 Dar resposta educativa aos novos retos que se nos presentan neste curso 

escolar no relativo á atención á diversidade, coa escolarización dun alumno 

TEA en 1º ESO. 

 Colaborar na actualización do Plan de Convivencia. Involucrar ao Claustro en 

programas de mellora da convivencia.  

 Si a situación sanitaria o permite, preténdese retomar os programas de 

Axuda entre Iguais que se viñan desenvolvendo no centro (Alumnado 

Axudante e Alumnado Mediador). 

 Seguiremos situando nun lugar prioritario nas actuacións do Departamento, 

todo o relativo ao benestar emocional da comunidade educativa. 

 

 

5.- PROGRAMAS E ACCIÓNS POR ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 

 

No cumprimento das funcións que o Departamento de Orientación ten 

encomendadas elabórase o Plan de actividades do mesmo, en torno aos seguintes 

subprogramas claramente interrelacionados: 

- Programas de atención á diversidade. 

- Programas de acción titorial. 

- Programas de Orientación académica e profesional. 

 

Todos eles están baseados nas necesidades detectadas e poderán ser modificados 

ao longo do curso, en base, a situacións ou necesidades sobrevidas. 

As accións a desenvolver nestes ámbitos dirixiranse a toda a comunidade educativa 

(alumnado, profesorado, familias...) e a todos os nevéis educativos que se imparten 

no Centro. 
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5.1.-ÁMBITO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

         5.1.1.- Obxectivos 

a) Con respecto ó Centro. 

 Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan a posta 

en práctica de  medidas organizativas e curriculares de atención á 

diversidade. 

 Proporcionar asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa 

practica educativa na atención á diversidade ao ensino non presencial.   

 Colaborar na identificación das necesidades educativas ocasionadas polo 

período de ensino non presencial o curso pasado, en coordinación coas 

persoas titoras, dende o punto de vista académico como de benestar 

emocional. 

 Facilitar o deseño de medidas e/ou programas que dean resposta ás 

necesidades do alumnado derivadas da crise sanitaria no curso pasado. 

 Elaborar, a partir das directrices da CCP, a proposta do Plan Xeral de 

Atención á Diversidade, segundo se establece no artigo 11 do Decreto 

229/2011, para ser aprobado polo Claustro, pasando a formar parte do 

Proxecto de Centro. 

 Promover a cooperación entre o Centro e as familias no ámbito de atención á 

diversidade. 

 Fomentar a cooperación de toda a Comunidade educativa nas tarefas de 

atención á diversidade; este curso incidirase especialmente nas orientacións, 

especialmente ao profesorado, da resposta educativa ao alumno TEA que se 

escolariza en 1º ESO. 

 Dar a coñecer a toda a comunidade educativa os obxectivos e programas 

propostos no plan anual respecto da atención á diversidade. 

 Asesorar aos departamentos didácticos para que nas respectivas 

programacións didácticas se contemplen distintos niveis de dificultade que 

dean resposta á diversidade presente nas aulas, en especial no caso de 

alumnado con adaptación curricular significativa, alumnado que precisa apoio 

fóra e/ou dentro da aula, e outros plans de traballo individualizado.  

 Impulsar a metodoloxía de traballo cooperativo e/ou traballo por proxectos, 

que xa se ten iniciado no noso centro. 



 
IES Monte Carrasco  Departamento de Orientación 
  Programación 2021-22   

    
 

 

        b)Con respecto ao alumnado. 

 Detectar o máis axiña posible dificultades de aprendizaxe e/ou de índole 

emocional. 

 Previr, detectar e intervir antes  as dificultades de aprendizaxe. 

 Deseñar e coordinar actuacións para dar resposta ás necesidades educativas 

detectadas no alumnado. 

 Explorar psicopedagoxicamente ao alumnado  que o precise facendo as 

avaliacións nos primeiros meses para dar respostas educativas ao longo de 

todo o curso. 

 Facer o seguimento do  alumnado incluído nalgunha medida de atención á 

diversidade, tanto organizativa como curricular.   

 

       c) Con respecto ao profesorado. 

 Facer partícipe ao profesorado da avaliación psicopedagóxica, orientando a 

adopción de medidas que favorezan o desenvolvemento persoal, social e 

cognitivo de todo o alumnado. 

 Coordinar, xunto co xefe de estudos, as medidas de atención á diversidade: 

reforzos, adaptacións curriculares significativas,  plans de traballo 

individualizados,… 

 Favorecer a capacitación no uso de técnicas e materiais para previr actitudes 

discriminatorias e resolver posibles dificultades de integración. 

 Colaborar cos departamentos didácticos no deseño e implementación de 

medidas de atención á diversidade. 

 Colaborar co profesorado na avaliación inicial do alumnado, sobre todo do  

que comeza etapa, de xeito que se identifican o máis axiña posible as 

necesidades educativas específicas do alumnado. 

 Orientar ao profesorado sobre a resposta educativa segundo as necesidades 

do alumnado, tanto en períodos de ensino presencial como non presencial. 

 

       d) Con respecto ás familias. 

 Informar ás familias e, no seu caso, pedir a súa autorización,  sobre as 

medidas de atención á diversidade que se toman cos seus fillos/as/ 

titorandos. 
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 Solicitar a súa colaboración para calquera das medidas a levar a cabo, de 

xeito curricular, organizativo ou doutra índole que se propoñan desde o 

centro, tanto individuais como grupais. 

 Informar  ás familias sobre calquera aspecto que poida incidir na 

escolarización dos seus fillos. 

 Proporcionar orientacións ás familias no caso de períodos de ensino non 

presencial, tanto dende o punto de vista académico como emocional. 

    

      e) Con respecto a outras institucións ou profesionais. 

 Colaborar cos Servizos Sociais da zona para coordinar as intervencións co 

alumnado do centro que presenta vulnerabilidade de índole sociofamiliar que 

inciden, o seu rendemento académico e/ou una súa integración no centro, a 

través da Mesa Técnica Socioeducativa que se creou entre o Departamento 

de Servizos Sociais Municipais e os centros educativos do municipio. 

 Solicitar a cooperación doutros profesionais externos ó Centro (logopedas, 

psicólogos, psiquiatras, servicio de saúde mental,...) 

 Solicitar a intervención do Equipo de Orientación Específico, cando se 

considere necesario. 

 Colaborar cos profesionais do centro de saúde municipal ou hospitais da 

zona, para abordar de xeito integral os problemas de desenvolvemento do 

alumnado. 

 Colaborar coa inspección educativa na adopción de medidas encamiñadas a 

dar unha resposta educativa o máis adaptada posible ás necesidades do 

alumnado. 

 Colaborar, coas autorizacións pertinentes, no desenvolvemento de 

investigación levadas a cabo por persoas alleas ao centro que poidan 

mellorar a prevención e intervención co alumnado. 

 

5.1.2.- Temporalización das accións 
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PLAN ANUAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Temporalización 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Levar a cabo as avaliacións psicopedagóxicas que  lle sexan solicitadas 

.- Informes becas neae 

.- Análise dos expedientes e informes do 
alumnado 
.- Orientacións ao profesorado das 
necesidades alumnado; este curso, se porán 
a disposición do profesorado, fichas de 
orientación do alumnado con nee e/ou neae, 
no curso de EDIXGAL “Organización do 
centro 21-22” 
.- Asesoramento avaliación inicial 
.- Planificación dos reforzos e apoios ao 
alumnado 
.- Planificación dos recursos necesarios para 
a atención ás necesidades do alumnado 
.- Colaborar na programación e 
implementación dos programas de 
recuperación, reforzo e adaptación do 
currículo que fosen necesarios 
.- Formación ao profesorado sobre resposta 
educativa ao alumando TEA 

.- Seguimento dos programas de reforzo e / 
ou adaptación curricular 
 

.- Coordinación co centro adscrito na 
determinación das necesidades do alumnado 
que se incorporará ao noso centro no curso 
22-23, así como a resposta educativa 
pertinente. 
.- Propoñer a avaliación das medidas de 
atención á diversidade que se levaron a cabo 
.- Previsión das necesidades do alumnado e a 
resposta educativa necesaria para o vindeiro 
curso. 
.- Trasladarlle á dirección a previsión de 
necesidades dende o punto de vista da 
atención á diversidade. 
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5.1.3.- Previsión de alumnado con necesidades educativas específicas e/ou 

especiais 

 

Cos datos dos que dispoñemos no inicio de curso, podemos facer un resumo da 

tipoloxía de necesidades educativas especiais e específicas que presenta o 

alumnado do noso centro para este curso 2021-23: 

 

a)  Tipoloxía alumnado con necesidades educativas especiais: 

 

.- 1 alumno con discapacidade visual en 3º de ESO, usa telelupa e portátil cedido 

pola Consellería de Educación 

.- 2 alumnos TEA, un en 4º ESO e outro en 1º ESO. 

.- 1 alumna en 4º ESO con TEA, comórbido TDAH 

.- Discapacidade intelectual moderada: 1 alumno e 1 alumna en 2º ESO 

 

b) Alumnado con necesidade específica de apoio educativo: 

 Alumnado con trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad 

(TDAH): 6 tipo combinado e 1 tipo déficit de atención 

 

 Alumno con incorporación tardía ao sistema educativo:  1 alumno en 4º 

ESO, que chegou de China fai dous cursos, pero que continúa con graves 

problemas de comunicación nas linguas oficiais da comunidade autónoma 

 

 Dificultades específicas de aprendizaxe:  

.- Dificultades específicas no cálculo: 1 alumna de 3º ESO  

.- Dificultades específicas coa lecto-escritura: 1 alumno en 3º ESO 

.- Dificultades xeralizadas de aprendizaxe:  

11 alumnos e alumnas en 1º ESO;  

10 alumnos e alumnas en 2º ESO  

10 alumnos en 3º ESO  

5 alumnos en 4º ESO   

.- Dislexia: 1 alumna en 1º e 1 alumno en 4º 
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 Alumnado con especiais condiciones personales o de historia escolar: 

.- 1 alumna de etnia xitana escolarizada en 1º ESO (repite curso), con desfase 

curricular significativo.   

 

 

c) Alumnado con medidas de reforzo e/ou apoio e adaptación do currículum 

  

  Reforzo e/ou 

Apoio dentro da 

aula 

Apoio fora da aula ACS 

1º ESO 14 alumnos e 

alumnas 

 

4 alumnos e 

alumnas 

3 alumnos e 

alumnas 

 

2º ESO 14 alumnos e 

alumnas 

  

3 alumnos e 

alumnas 

 

2 alumnos e 

alumnas 

3º ESO 11 alumnos e 

alumnas 

 

  

4º ESO 7 alumnos e 

alumnas 

  

1 alumna e 1 alumno 1 alumna e 1 alumno 

 

 

d) Outras medidas de atención á diversidade 

 

 Exención de francés: 6 en 1º e 6 en 2º 

 Plan de Traballo Individualizado, para determinados alumnos segundo se 

acorde na avaliación inicial.   

 A partir de 2º, debemos contemplar a atención ao alumnado con materias 

pendentes como unha medida de atención á diversidade máis; prevendo un 

plan de recuperación. 
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 Apoio por parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica, para aquel 

alumnado que se determine.  Neste inicio de curso está prevista a atención a 

4 alumnos de 1º ESO, 3 alumnos de 2º ESO e 2 alumnos de 4º ESO.  Na 

avaliación inicial se valorarán outras necesidades que puideran xurdir. 

 Protocolo TDAH, para aquel alumnado diagnosticado aplicaráselle as 

especificacións xerais do protocolo, con independencia de que ademais 

precise outra tipo de axudas porque presenta asociadas dificultades de 

aprendizaxe e/ou outras.  A inicio de curso temos constancia de 4 alumnas e 

9 alumnos diagnosticados. Neste momento, deberá aplicárselle a 7 alumnos 

e alumnas. 

 Protocolo para o tratamento educativo do alumnado con trastorno do 

espectro autista (TEA): actualmente temos 2 alumnos e 1 alumna, aos que 

compre aplicarlle o protocolo. 

 

5.1.5.- Recursos humanos cos que conta o departamento de orientación para 

atender ás necesidades educativas especiais e específicas do alumnado. 

No cadro de persoal do centro, contamos cunha profesora de PT, que dende este 

curso, ocupa a praza coa condición de definitiva. 

 

Ademais, tiñamos solicitado os programas ARCO e PROA+; acaba de saír a 

resolución e concédenos un especialista de PT a tempo completo para o programa 

ARCO e un especialista de PT a media xornada para o programa PROA+. 

 

A persoa que se incorpore polo programa PROA+ traballará co alumnado de 4º  

(porque así o establece a convocatoria), tanto dentro da aula, como fora en 

determinadas sesións co alumnado que ten ACS. 

 

A persoa que se incorpore polo programa ARCO, na convocatoria se prevía que 

solo estivera o 1º trimestre para atender alumnado de 1º, 2º e 3º ESO.   

 

No momento de entregar a programación aínda non se incorporaran ao centro nin 

tiñamos instrucións precisas; polo que, cando se incorporen elaborarase un horario 

que cubra as necesidades do alumnado, xunto coa PT definitiva. 
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Cabe sinalar tamén que estes son os recursos especializados; ademais todo o 

profesorado do centro ten que atender á diversidade dentro da aula, con programas 

concretos, si é o caso.  Neste sentido, neste curso, tal e como se propuxo na 

memoria do departamento do curso 2020-21, as materias de Lingua Castelá, Lingua 

Galega e Matemáticas, nos cursos 1º e 2º de ESO, contan no seu horario semanal, 

cun hora en cada grupo dos niveis mencionadas con dous profesores da materia na 

clase. 

 

 

5.1.6.- Previsión de atención non presencial ao alumnado con necesidades 

educativas especiais e específicas. 

No caso de que un estudante concreto ou todo un grupo teña que pasar a 

ensino telemático, no caso de que se tivera determinado necesidades de reforzo 

ou apoio, procederase da seguinte maneira: 

 

 Si o reforzo era prestado polo propio profesorado de materia, se tería 

creado en Edixgal un curso concreto para ese alumnado (pode ser para 

un subgrupo dentro do nivel, con alumnado de varios cursos), no que se 

facilitaría material e actividades para continuar co seu proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 

 Si o reforzo era prestado pola profesora de Pedagoxía Terapéutica, 

igualmente se creará un curso en Edixgal para ese alumno / subgrupo. O 

curso virtual se creará con dous profesores, o da materia e a profesora de 

PT.  Neste caso, o docente de materia e a profesora de PT terán que 

coordinarse para facilitar material e actividades ao alumnado, 

establecendo canles de comunicación fluídas, de xeito que sexa o 

docente da materia quen marque os contidos a traballar e a profesora de 

PT, quen deseñe ou colabore no deseño das actividades para acadar os 

obxectivos e competencias establecidas na programa de intervención. 

 

 

Nesta circunstancia, a profesora de PT pasará a cotitorizar ao alumnado que 

atende, sendo a intermediaria entre a familia e o alumno e o equipo docente, 
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facilitando asesoramento á familia e apoio ao alumno para o seguimento do seu 

proceso de aprendizaxe.  Este procedemento sería aplicable a calquera outro 

docente que interveña en programas de reforzo co alumnado (como por 

exemplo, os que poidan chegar dos Programas ARCO e PROA+). 

 

5.2.-ÁMBITO DA ACCIÓN TITORIAL 

 

5.2.1.-Obxectivos 

a) Con respecto ao Centro. 

 

 Aportar criterios para a organización e funcionamento das titorías. 

 Implicar ao Equipo Directivo no desenvolvemento do plan de acción titorial para 

facilitar a coordinación. Asesorar na relación centro / familias e centro/contorno. 

 Dar a coñecer os obxectivos e programas da acción titorial propostos no plan 

anual do departamento. 

 

 b) Con respecto ao alumnado. 

 
 Prestar atención individualizada cando o soliciten, vía titor/a  ou a petición 

propia.     

 Axudarlles a conseguir unha boa integración no Centro e no grupo de 

compañeiros/as. 

 Este curso, en todos os niveis trataremos de incidir en 3 eixos fundamentais: 

 

.- A prevención de condutas machistas que derivan en violencia de xénero 

.- O respecto á diversidade afectivo-sexual 

.- A saúde mental 

 

 Levar a cabo programas que incidan na aprendizaxe de valores propios dunha 

sociedade participativa e democrática, así como na promoción da igualdade 

entre homes e mulleres.  Insistirase no desenvolvemento da Asamblea de Aula, 

con periodicidade mensual, así como na elección de Delegados, dun xeito 

responsable. 
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 Acollida do alumnado ao inicio de curso.  No anexo II, incluímos a planificación 

da acollida ao alumnado no inicio do curso 2021-22. 

 

c) Con respecto ao profesorado titor. 

 
 Colaborar na organización e funcionamento das titorías. A este respecto, cabe 

dicir que cada quince días, manterase unha reunión de coordinación de titor, as 

por nivel: titores-xefatura de estudios-orientadora.  En caso dun confinamento do 

centro, esta coordinación realizaríase por videoconferencia, coa mesma 

periodicidade. 

 Coordinar os programas ofrecidos por institucións locais, pola Xunta, outras 

institucións ou promovidos polo centro, sempre tendo en conta as precaucións 

debidas por mor da crise sanitaria do COVID-19. 

 Facilitar o  material necesario para o funcionamento das titorías, continuarase  

utilizando a Aula Virtual como medio para poñer a disposición dos titores o 

material que se propón: Aula Virtual / Departamento de Orientación / Acción 

titorial.  

 Participar no desenvolvemento daqueles programas que se consideren 

necesarios  e así se acorde entre as persoas titoras e orientadora. 

 Asesorar ás persoas titoras na toma de decisións sobre medidas a adoptar  

acordes coas necesidades do alumnado. 

 Colaborar coas persoas titoras no desenvolvemento de todos aqueles plans e 

programas previstos no centro e que son da súa responsabilidade. 

 Asesorar e colaborar na complementación do Consello Orientador e/ou calquera 

outro informe que se solicite. 

 

d) Con respecto ós pais e nais e/ou persoas que exercen a tutela legal. 

 
 Colaborar coas persoas titoras e dirección na acollida ás familias no centro,.  

Este curso, igual que o curso pasado, solo se realizará unha acollida 

presencial ás familias de 1º ESO. 

 Asesorar ás familias, tanto grupal como individualmente.   

 Cooperar na relación coas persoas titoras-familia para a solución de 

problemas que afecten ós seus fillos/as. 
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 Sensibilizar sobre a importancia de desenvolver hábitos de  convivencia e 

condutas tolerantes como medio para un bo desenvolvemento integral da 

persoa. 

 Sensibilizar ás familias sobre os tres eixos temáticos que se van abordar nas 

titorías do centro. 

 Sensibilizar sobre a importancia da asistencia a clase e responsabilizalos da 

necesidade da xustificación das faltas. 

 
5.2.2.- Temporalización das accións  

 
Esta é unha  proposta de traballo para que os titores desenvolvan na hora 

presencial de titoría co alumnado, froito da análise de necesidades e da valoración 

doutros cursos:  
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 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO .- Obradoiro de 
Mellora das 
Competencias 
Socioemocionais (*) 
.- 25 N 
 

.- Obradoiro de 
técnicas de traballo 
intelectual (*) 
.- Acoso e 
ciberacoso 
.- Día da Muller 

.- Obradoiro de 
Habilidades 
Sociais(*) 
.- Orientación 
Académica 

2º ESO .- 25 N 
.- Obradoiro de 
técnicas de traballo 
intelectual (*) 
.- Obradoiro de 
prevención de 
consumo de alcohol 
e tabaco (*) 

.- Día da Muller 

.- Obradoiro 
Educación Afectivo-
Sexual 

Orientación 
Académica 

3º ESO .- 25 N 
.- Obradoiro de 
prevención de 
consumo de 
sustancias ilegais 
(*) 

.- Día da Muller 

.- Orientación 
Académica 
.- Obradoiro de 
educación afectivo-
sexual (*)   

.- Orientación 
académica 
 

4º ESO .-25 N 
.- Orientación 
Académica 
 

.- Orientación 
académica 
.- Día da Muller 
.- Obradoiro de 
prevención de 
consumo de 
sustancias ilegais 
.- Obradoiro de 
Novas 
Masculinidades (*) 
 

.- Obradoiro de 
educación afectivo-
sexual  (*) 
.- Obradoiro de 
prevención da 
discriminación en 
razón de identidade 
ou orientación 
sexual (*) 

 

 

(*) Actividades impartidas por técnicos doutras entidades ou colectivos 

Ademais, ao longo do curso poden xurdir outras actividades que se valorarán 

no seu  

 
 



IES Monte Carrasco  Departamento de Orientación 
  Programación 2019-20    

 

5.3.- ÁMBITO DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

 

5.3.1.-Obxectivos 

a) Con respecto ó Centro. 

 Dar a coñecer os obxectivos do plan anual, no tocante á orientación 

académica e profesional. 

 Participar na recollida e actualización de datos referidos ós servicios de 

información e orientación profesional para a creación dunha rede telemática 

integrada que ofreza información sobre o emprego no ámbito local, 

provincial, autonómico, estatal e europeo. 

 Coordinar as actuacións do departamento de orientación cos servicios de 

orientación laboral. 

 

 b) Con respecto ao alumnado. 

 
 Proporcionar ao longo de todo o curso unha orientación académica e 

profesional diversificada e individualizada. En caso de confinamento, a 

atención individualizado ao alumnado no ámbito da orientación académica e 

profesional, realizaríase utilizando á Aula Virtual, as videoconferencias e o 

correo electrónico. 

 Axudar no autocoñecemento das súas propias capacidades, motivacións e 

intereses, facilitando a maduración vocacional e a toma de decisións. 

 Dar a coñecer os criterios de promoción e titulación. Neste sentido, este 

curso se implanta a LOMLOE no relativo á avaliación e promoción, polo que 

estaremos a expensas do desenvolvemento lexislativo. 

 Asesorar ao alumnado, tanto grupal como individualmente, sobre os 

diferentes itinerarios formativos e profesionais 

 Realizar experiencias que lles permitan familiarizarse coas estratexias de 

busca de información no ámbito académico e profesional. 

 Dar a coñecer o blog do departamento de orientación e os cursos da Aula 

Virtual do centro, para que se poida continuar coa orientación académica en 

caso de ensino non presencial. 

   

c) Con respecto ao profesorado. 
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 Sensibilizar ó profesorado sobre o seu papel como orientadores,  dende o 

punto de vista da avaliación, promoción e asesoramento do alumnado. 

 Informar a implantación da LOMLOE relativa aos criterios de promoción e 

titulación; polo que estaremos a expensas do desenvolvemento lexislativo 

  Colaborar na complementación do Consello Orientador. 

 

 d) Con respecto ás familias. 

 
 Orientar ás familias de forma individual ou colectiva para que asuman 

responsablemente a orientación  académica e profesional dos seus fillos/as. 

 Informar ás familias sobre as opcións académicas e laborais ao remate da 

ESO:  en 4º de ESO faise unha charla informativa grupal ás familias sobre 

as opcións académicas e profesionais ao remate da ESO; este curso, si a 

situación da pandemia non mellora, farase vía webex.  Nos demais niveis 

dase unha información individualizada a quen o solicite ou a quen se 

considere necesario, sempre preferiblemente por medios telemáticos. 

Prestarase especial atención ao alumnado en risco de abandono escolar, 

tomando en consideración a oferta da FP Básica da contorna. 

 Informarase ás familias sobre os criterios de promoción e titulación, 

derivados da implantación da LOMLOE, en canto se teñan instrucións 

precisas. 

 Promover unha actitude non discriminatoria en función do xénero no acceso 

ós estudos e/ou mundo laboral. 

 

d) Con respecto a outras institucións. 

 
 Solicitar a colaboración das institucións incluídas no Plan Galego de 

Formación Profesional cando as circunstancias así o requiran. 

 Participar nas accións  que se desenvolvan no marco do Plan Galego de 

Formación Profesional. 

 

5.3.2.-Temporalización das accións 



IES Monte Carrasco     Departamento de Orientación   
      Programación 2019-20  
 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 
CURSO 2021-22 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Transición 

Primaria-

Secundaria 

 .- Orientación ao alumnado de 6º do 
centro adscrito e as súa familias: 
presentación da etapa e do centro 

.- Reunión de coordinación co 
orientador e titores de 6º de Primaria do 
centro adscrito para coñecer as 
necesidades educativas do alumnado 
que se incorpora ao centro. 

1º ESO .- Acollida ao alumnado: presentación a 
cada grupo da etapa e do curso: 
materias, promoción, materias 
pendentes… 
.- Revisión cos titores da situación 
académica de cada alumno para axustar 
a resposta educativa e o deseño do seu 
itinerario formativo 
 

.- Orientación Académica e Profesional 
 Coñecéndonos 
 Coñecendo o mundo laboral e das 

profesións 

.-Orientación Académica: Coñecendo o 
sistema educativo 
 
.-Colaboración na complementación do 
Consello Orientador 
 

2º ESO .- Acollida ao alumnado presentación a 
cada grupo da etapa e do curso: 
materias, promoción, materias 
pendentes… 
.- Revisión cos titores da situación 
académica de cada alumno para axustar 
a resposta educativa e o deseño do seu 
itinerario formativo 

.- Orientación Académica e Profesional: 
 Coñecéndonos 
 Coñecendo o mundo laboral e das 

profesións 
 
 

.- Orientación Académica: Coñecendo o 
sistema educativo: as optatividade de 3º 
de ESO 
 
 
.-Colaboración na complementación do 
Consello Orientador 
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3º ESO .- Acollida ao alumnado: presentación a 
cada grupo da etapa e do curso: 
materias, promoción, materias 
pendentes, materias optativas… 
.- Revisión cos titores da situación 
académica de cada alumno para axustar 
a resposta educativa e o deseño do seu 
itinerario formativo 
 
 

.- Iniciar Orientación Académica:  
 

 Coñecéndonos 
 As profesións 

  
 

.- Continuamos orientación académica: 
 Coñecendo o sitema educativo: 

opcións académico-formativas ao 
remate da ESO 

 A toma de decisións 
 
.-Colaboración na complementación do 
Consello Orientador 

4º ESO .- Acollida ao alumnado: presentación a 
cada grupo da etapa e do curso: 
materias, promoción, materias 
pendentes, itinerarios 4º ESO e avance 
de como vai ser a orientación académica 
este curso.  
.- Revisión cos titores da situación 
académica de cada alumno para axustar 
a resposta educativa e o deseño do seu 
itinerario formativo 
.- Visita a EDUGAL 
.- Iniciar Orientación Académica: 
 Autocoñecemento 
 O mundo laboral e das profesións 

 

.- Continuamos orientación académica: 
 Coñecendo o sitema educativo: 

opcións académico-formativas ao 
remate da ESO 

 A toma de decisións 
 Charla informativa ás familias 

 

.-Colaboración na complementación do 
Consello Orientador 
 

Todos os 

 cursos 

Asesoramento individual ao alumnado que está en risco de abandono escolar 
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5.4. PARTICIPACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN NO 

DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE CONVIVENCIA  

 

a) O centro conta cun aula de convivencia inclusiva, como recurso para 

abordar os conflitos que xorden no centro dun xeito educativo, reparador e 

reeducador.   

A Aula de Convivencia (AC) ten dúas funcións principais: 

Unha, como Aula de Reflexión, para aquel alumnado que ten un conflito 

puntual na aula e que non se pode resolver permanecendo na aula; para evitar 

a escalada do conflito utilízase a AC como un espazo de reflexión, coa 

intención de que o alumnado chegue a  un compromiso de mellora. 

Outra, como Aula de Traballo, para aquel alumnado que é sancionado a 

permanecer varias sesións de clase na Aula de Traballo, para que reflexione 

sobre os feitos que o levaron a esa situación e tratar de que acade un 

compromiso de mellora.  Neste senso, a orientadora conta cunha hora de 

garda cada día, para cando hai alumnado na AC como Aula de Traballo, poida 

implementar o pertinente programa de habilidades sociais e/ou sobre o que se 

considere oportuno. 

 

b) Este curso, crearemos un espazo que denominaremos, espazo para a 

calma,  dada a necesidade de dar resposta, sobre todo, ás necesidades dun 

alumno con TEA e que necesita un espazo tranquilo onde xestionar as súas 

emocións e frustracións.  Isto vai supoñer dispoñer dunha serie de material que 

axude a que este espazo cumpra a súa función. 

 

c) O departamento de orientación promove programas que incidan na mellora 

da convivencia no centro educativo e na resolución pacífica de conflitos.  Así, si 

a situación sanitaria o permite, retomaremos os programas de Alumnado 

Axudante e Alumnado Mediador.   

Para o alumnado axudante formaríamos un grupo de 12 alumnos/as de 1º 

ESO. 

Para o alumnado mediador retomaríamos o grupo de alumnado axudante que 

se formara nos curso 2019-20 como alumnado axudante (actualmente 
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cursando 3º ESO) e o grupo de mediadores que se formaran tamén ese curso 

(actualmente cursando 4º ESO) 

 

d) A orientadora deseña e implementa (coa colaboración do profesorado titor) 

programas de habilidades sociais para aquel alumnado ou grupos-clase, que 

así o solicita a dirección e/ou ás persoas titoras.  Está deseñado un programa 

base que está dispoñible na Aula Virtual do centro / Departamento de 

Orientación / Acción Titorial; este programa adáptase ás necesidades do 

alumno ou grupo en cuestión.   

 

e) Despois da experiencia tan positiva do curso pasado co programa de Mellora 

da Competencia SocioEmocional, a cargo da Asociación Alicce, este curso 

desenvolveríase en 1º ESO; 6 sesións na hora de titoría en sesións alternas. 

 

 

5.5. PARTICIPACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN NOUTROS 

PROGRAMAS DO CENTRO. 

 

a) A orientadora é a Secretaria da Comisión de Convivencia do centro. 

b) O departamento de orientación coordina diversas accións que se solicitan 

nos Contratos-Programa (CP-Inclúe): 

QUEDA-T 

 Concurso de música en galego  

 Obradoiro de improvisación oral  

 Obradoiro de canto  

 Obradoiro de técnicas de traballo intellectual  

 

IGUALA-T  

 Actividades conmemorativas do 8 de marzo 

 Obradoiro de Novas Masculinidades 

 Actividades en torno ao 25 de novembro 

 

CONVIVE  
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 Programa de Alumnado Axudante.   

 Servizo de Mediación   

 Programa de Transición Primaria-Secundaria (alumnado 6ºP e 1º ESO)   

 

 

INCLUE-T   

 Creación dun espazo para a calma 

 Charlas ao alumnado sobre a saúde mental 

 Formación ao profesorado sobre alumnado TEA 

 

EMOCIONA-T 

 Obradoiro de Mellora das Competencias Socioemocionais  

 Obradoiro de expresión das emocións a través da expresión escrita   

 

 

6.- RELACIÓN CO CENTRO ADSCRITO 

 
As relacións entre ambos centros están establecidas no Plan de Transición 

Primaria-Secundaria, que inclúe as seguintes accións: 

 

a)  Presentación ó alumnado e familias do noso centro, antes da reserva de 

praza. 

b)  Xornada de portas abertas para o alumnado, titores e familias 

c) Coordinación entre os departamentos de orientación para establecer as 

medidas necesarias para unha boa continuación na atención que se presta ás 

necesidades específicas do alumnado. 
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 7.- RELACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS E 

COLECTIVOS DA CONTORNA 

 

a) Relación cos servizos sociais do Concello:  a relación cos servizos 

sociais municipais sempre foi moi intensa e continua e lévase a cabo a través 

da Comisión Técnica Socioeducativa, con técnicos dos centros educativos e 

técnicos dos servizos sociais municipais.  A constitución formal deste órgano 

de traballo e coordinación das actuacións de ambos servizos está prevista para 

o  mes de outubro. 

Nesta mesma liña de traballo, está constituída xa fai varios anos, unha 

Comisión Técnica de Absentismo, para abordar os casos que poidan xurdir 

neste sentido, segundo o establecido no Protocolo Educativo para a 

Prevención e Control do Absentismo Escolar en Galicia. 

 

b) Relación con outros servizos do Concello de Cangas:  o Centro 

Municipal de Atención a Drogodenpendencias, conta cun técnico en 

prevención, que imparte obradoiros nos centros educativos. Están incluídos na 

programación da acción titorial deste Plan Anual. Adoptaranse todas as 

medidas necesarias recollidas no protocolo COVID-19 

 

c) Coordinación cos Departamentos de Orientación dos centros escolares 

do Concello de Cangas.  A orientadora asiste a reunións de coordinación que 

é convocada pola inspección educativa, para coordinar actuacións entre os 

departamentos de orientación do municipio e/ou destes con outras institucións. 

 

d) Coordinación cos Departamentos de Orientación dos institutos da 

comarca.  De xeito informal,  os orientadores do Morrazo (Vilaboa, Moaña, 

Cangas e Bueu), mantemos reunións periódicas para coordinar actuacións, 

intercambiar experiencias e poñer en marcha proxectos conxuntos. Neste 

curso, estas reunións faranse vía videoconferencia. 

 

e) Traballo con asociacións e colectivos. 
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Este curso, si a situación sanitaria segue a mellorar, retomaremos as 

colaboracións con asociacións e colectivos cos que viñamos colaborando:  

.- ONCE, debido a que está escolarizado un alumno con discapacidade visual 

en 3º ESO 

.- Asociacións, institucións e colectivos que imparten obradoiros para 

complementar a acción titorial: Alicce, Nós Mesmas, Érguete... 

 

 

 

8.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN E RECURSOS. 

 
8.1. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

 Dende o Departamento de Orientación partimos dunha concepción da 

orientación como intervención, e procuraremos en todo momento adecuar o 

modelo ou estratexias de actuación ás necesidades plantexadas no centro para 

poder acadar os obxectivos enumerados nesta programación. 

Os principios orientadores deste modo de concebir a orientación son 

os que se recollen a continuación: 

 

 Orientación e intervención psicopedagóxica plenamente integradas no 

currículum, como unha parte do proceso educativo. Deste xeito 

priorizaranse os apoios sobre o currículum de referencia do alumno/a, 

sendo clave a coordinación entre o profesorado responsable de materia e 

profesorado de apoio. 

 Intervención sistémica sobre o conxunto da institución escolar. Isto  esixe 

unha avaliación psicopedagóxica que teña en conta todo o contexto escolar 

e socio-familiar do alumno/a, empregando procedementos tanto 

cuantitativos como cualitativos e facendo propostas de intervención que  

impliquen a todo ese contexto (alumnos/as, pais/nais, profesores/as, centro, 

entorno...). 

 Necesidade de planificar de antemán e detidamente as medidas que se 

vaian propoñer. 



IES Monte Carrasco  Departamento de Orientación 
  Programación 2021-22   

      

 

 Labor conxunta na tarefa orientadora. Para logralo estableceranse 

momentos de coordinación entre os distintos implicados. 

 
 
       A funcionalidade do Departamento de Orientación  esixe que as súas 

funcións non estean desligadas da dinámica diaria docente e de dirección do 

centro senón que sirvan de coordinación e  asesoramento das mesmas.  

 

Con este fin, utilizaranse as seguintes estratexias: 

 
 Atención ás liñas prioritarias de actuación descritas nas Circulares 

18/2007 e 10/2010  da Direccións Xerais de  Ordenación e Innovación 

Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que 

se ditan instrucións para unifica-las actuacións e establecer accións 

prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional.  

 Coordinación, fundamentalmente co equipo directivo, os titores, os 

equipos de profesores  e o profesorado de pedagoxía terapéutica  (P.T.). 

 Mostra de dispoñibilidade cara a tódolos membros da Comunidade 

Educativa no asesoramento e colaboración. 

 Conseguir que toda a Comunidade Educativa coñeza a existencia e 

funcións do Departamento de Orientación para que o teña en conta  en 

tódalas accións que sexa necesario: 

.- Difúndese a existencia do Departamento de Orientación entre o 

alumnado nas xornadas de presentación do curso.  Habilítanse dous 

recreos de atención ao alumnado: o do mércores e o do venres. 

Colócase un cartel en cada aula co horario de atención da orientadora 

ao alumnado así como co correo electrónico do que dispón a orientadora 

para que o alumnado e as familias se poñan en contacto coa 

orientadora. 

.- Difúndese a existencia do Departamento de Orientación entre as 

familias nas xornadas de presentación do curso.  Así como a través 

dunha circular as familias, facilitando un correo de contacto, sobre todo 

pensando en posibles períodos de ensino non presencial. Habilítanse 

dúas horas de atención ás familias os martes e xoves de 12:05 a 12:55 
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h. Neste horario atenderase ás familias por vía telefónica, 

preferentemente. 

 A intervención psicopedagóxica debe concebirse fundamentalmente 

dentro do ámbito da prevención, sen que isto supoña renunciar ás 

situacións puntuais de tipo asistencial (atención a suxeitos con 

dificultades de aprendizaxe, asesoramento ó profesorado ante situacións 

problemáticas concretas...).  Tamén debe concebirse como un proceso e 

non como un fin en sí mesmo, para evitar a etiquetación do alumnado. 

 Cómpre garantir unha orientación académica, psicopedagóxica e 

profesional dos alumnos e alumnas, especialmente no que se refire ás 

distintas opcións educativas e a transición do sistema educativo ó 

mundo laboral, prestando singular atención á superación de hábitos 

sociais discriminatorios que condicionan o acceso ós diferentes estudios 

e profesións. 

 A intervención directa co alumnado levarase a cabo a través de 

programas, sempre que sexa posible, xa que é así como se cumprirán 

os principios de  prevención e intervención social.  

 Coordinación e intercambio de experiencias entre  o propio centro e o 

centro adscrito, no senso de potenciar a intercomunicación para que o 

Plan de Orientación se leve a cabo de forma unificada. 

 Empregaranse as tecnoloxías da información e da comunicación no 

campo da  orientación,  da recollida de datos e do asesoramento: blog 

do departamento, aula virtual, elaboración de páxinas web cando se 

considere oportuno,… 

 Coordinación cos orientadores de secundaria do Morrazo 

 

8.2. MATERIAIS E RECURSOS 

 
O Departamento conta cunha ampla biblioteca, con recursos en papel e dixitais, 

necesaria para abordar as cuestións propias do seu ámbito de actuación, tanto 

no despacho da orientadora como na Aula de Apoio. 
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Ademáis, conta con ferramentas necesarias para levar a cabo a avaliación 

psicopedagóxica que lle compete, así como as intervencións axustadas ás 

necesidades do alumnado. 

Ademáis, conta con numerosos recursos dixitais: 

a)Na plataforma Edixgal, para o alumnado: 

.- “Mi taller de español”, para o alumno chinés 

.- “Mi taller de ortografía”, para a alumna con disortografía 

.- “Titoriais Edixgal” para o alumnado de 1º e 2º 

 

b) Na plataforma Edixgal, para o profesorado, na materia “organización do curso 

2020-21”: 

.- Orientacións ao profesorado para a mellora da competencia emocional do 

alumnado 

.- Material para os titores, derivado do PAT 

.- Orientacións para a atención á diversidade:  alumnado TDAH, alumnado con 

discapacidade visual, alumnado ASPERGER, alumnado con dislexia, alumnado 

con TOC, alumnado con descoñecemento das linguas de instrucción.  Ademais, 

este curso, neste apartado, de atención á diversidade na plataforma EDIXGAL, 

se porán á disposición do profesorado fichas con orientacións básicas do 

alumnado con necesidades educativas especiais e específicas. 

 

c) Na Aula Vitual do centro: 

.-  Curso “Departamento de Orientación”: 

 Acción Titorial 

  Plan de Acción Titorial 

  Benestar Emocional 

  Habilidades sociais 

  Acoso 

  Uso das redes sociais 

  Diversidade afectivo-sexual 

  Organización e planificación do estudio 

  25 de novembro 

  Día da Muller 
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  Coñecendo a Malala 

  Avaliación da acción titorial polo alumnado 

Orientación académica e Profesional 

  Información para tod@s 

  4º ESO 

  3º ESO 

  2º ESO 

  1º ESO 

 Atención á diversidade 

  Actividades interactivas 

  Apoio educativo 

 

d) Outros recursos dixitais: 

.- Blog de orientación académica e profesional  (begoorienta.blogspot.com), dirixido á 

comunidade educativa para complementar a información e orientación académica que 

se da directamente no centro. 

 

8.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DO DEPARTAMENTO 

Ao remate do curso 2020-21, o Departamento contaba cunha disponibilidade 

orzamentaria de 323,20 €; este será o dispoñible daquí a finais de ano.  

 
 

 

9.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

  
 A avaliación do Plano de Orientación terá carácter continuo e formativo, de 

maneira que se consiga axustalo ás necesidades reais de orientación dos 

centros. 

Como criterios xerais de avaliación teremos en conta: 

• Adecuación do Plan ás necesidades reais do Centro. 

• Logros acadados con referencia ós obxectivos previstos e estratexias  

empregadas. 

• Adecuación da temporalización. 
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• Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da 

comunidade educativa. 

• Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento. 

• Eficacia dos medios empregados. 

• Satisfactoriedade: relación entre o desexado e o acadado. 

• Progreso: relación entre as prestacións previstas e as efectivas. 

 

A tal fin establécense unha serie de indicadores de avaliación relacionados 

cos distintos ámbitos de traballo. Utilizaremos os datos suministrados por: 

• Persoas implicadas no seu  desenvolvemento: departamento, titores, 

profesores. 

• Destinatarios: profesores, alumnos, pais. 

 

Os instrumentos básicos para a recollida de datos serán: 

• Escalas, cuestionarios e indicadores específicos para cada ámbito.  

• Entrevistas con implicados, recollendo por escrito as aportancións e 

valorandoas posteriormente. 

• Valoración  externa do funcionamento do propio Departamento como 

equipo de traballo (Equipo Directivo, Claustro, Alumnado,  ANPA...) 

 

En virtude dos  resultados reflectidos  nas avaliacións pertinentes e das 

melloras introducidas,  ó remate do proceso  elaboraráse a Memoria do 

Departamento, donde se reflexarán os resultados obtidos en cada ámbito , así 

como  as  propostas de  cara ó seguinte curso escolar coa finalidade de 

desenvolver, implementar e mellorar  a eficacia e eficiencia das actuacións do 

Departamento de Orientación. 

 

Cangas, a 27 de setembro de 2021 

 

 

Asdo. Begoña Otero Riobó 

Xefa do Departamento de Orientación 
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En cumprimento do Protocolo de adaptación 

ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para 

o curso 2021-22 e a Resolución do 10 de setembro de 2021 da Secretaría 

Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para 

a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como 

consecuencia da pandemia COVID-19, o Departamento de Orientación 

incorpora á adaptación do Protocolo COVID do centro, os seguintes apartados, 

que formarán parte do Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 20-

21: 

 

Normas específicas para o alumnado de nee 

 

11) Regulación de circulacións e de entradas e saídas 

 
Por razóns de seguridade, a profesora de PT recollerá ao alumnado na súa 

aula e acompañarao á aula de apoio.  Ao finalizar a clase, volverá a 

acompañalo á súa aula de referencia.  En ningún caso, o alumnado se 

desprazará á aula de apoio por si solo.  Sempre esperará na súa aula de 

referencia pola profesora de PT, deste xeito, evitaremos que o alumnado 

permaneza na aula de apoio sen a presenza da profesora. 

 

13) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de 

cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan (pódese utilizar 

un semellante ao que figura neste protocolo) 

Si sempre é recomendable atender ao alumnado con necesidade de apoio na 

súa aula de referencia, máis neste contexto.  Pero, haberá tamén necesidade 

ANEXO I:  ADAPTACIÓN DO PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA 

TRANSMISIÓN DA COVID-19 NO ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS PARA O ÁMBITO EDUCATIVO 
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de atender a alumnado con necesidades específicas que así o determine a 

orientadora do centro, na aula de PT para dar mellor resposta ás súas 

necesidades.  Será entón cando se apliquen estas medidas. 

As medidas para o uso da aula de PT e o Departamento de Orientación son, 

por unha banda as xenéricas para todo o centro e, por outra, unhas 

específicas: 

As medidas xerais son as que se recollen no apartado 3, medidas xerais de 

protección individual e colectiva do Protocolo  Tamén debemos aplicar 

especialmente o relativo ao apartado 24, normas específicas para alumnado 

con nee.  

Nas medidas específicas, compre subliñar en especial o apartado 17 do 

Protocolo, dado que a aula de PT e o despacho da orientadora, serán espazos 

que poden ser usados durante a xornada lectiva por grupos diferentes, por 

profesorado e por familias (no caso do despacho da orientadora), cando se 

considere imprescindible. Neste senso, as medidas específicas que se 

aplicarán serán: 

.- Ventilación frecuente, sobre todo entre clases, e incluso durante as clases, si 

as condicións meteorolóxicas o permiten.   

.- A hixienización de mans realizarase á entrada e á saída da aula. 

.- Para facilitar a limpeza da aula, non se deixará material enriba das mesas.  O 

alumnado levará e traerá o seu material, só o estritamente necesario; unha vez 

que o alumno chegue á aula non se permitirá que volva á súa aula de 

referencia a buscar material que lle esquecera 

.- O alumnado levará á aula de apoio o material que necesite; non se permitirá  

que se preste material entre alumnado nin que se lle preste material da propia 

aula.  

.- Cando o alumnado chegue á aula de PT se lle asignará un posto, que será 

sempre o mesmo. Tanto o chegar como antes de marchar, deberá hixienizar o 

seu posto de traballo, e incluso o ordenador (si é o caso). 

.- Tanto na atención ao alumnado con necesidade de apoio na aula de 

referencia como na aula de PT, o uso da máscara é obrigatorio tanto para o 

profesora de PT, como para calquera outro profesorado  (ARCO, PROA...) que 

preste apoio dentro da aula. 
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.- É particularmente relevante que se axude a adquirir estas rutinas de hixiene 

persoal e do material, para iso dedicaráselle un tempo de “adestramento” sobre 

todo durante o 1º mes de clase. 

 

Respecto ao despacho da orientadora, este ten un aforo de 3 persoas como 

máximo (incluída á orientadora), só se utilizará, ademais de para o traballo 

individual da orientadora, para entrevistas con 1 ou 2 persoas máis.  Cando a 

entrevista inclúa a máis persoas se desenvolverán noutro espazo do centro 

dispoñible no que se poida manter a distancia de seguridade de 1.5 metros 

entre as persoas. As reunións do Departamento de Orientación 

desenvolveranse, de maneira xeral, na Aula de PT. 

 

Este curso, dado que precisamos contar cun espazo que denominamos Espazo 

para a Calma, no que o alumnado (especialmente o TEA de 1º de ESO) pode 

facer uso de colchonetas, pelotas... procederá a 

ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados 

polo Ministerio das superficies utilizadas. 

 
 
 
32) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no 

centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc (Cando 

o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos 

mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles 

poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran 

como tipoloxías anexos ao presente documento) 

 
Por razóns de seguridade, a profesora de PT recollerá ao alumnado na súa 

aula e acompañarao á aula de apoio.  Ao finalizar a clase, volverá a 

acompañalo á súa aula de referencia.  En ningún caso, o alumnado se 

desprazará á aula de apoio por si solo.  Sempre esperará na súa aula de 

referencia pola profesora de PT, deste xeito, evitaremos que o alumnado 

permaneza na aula de apoio sen a presenza da profesora. 
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No apartado 55, recóllense as especificacións concretas para cada tipoloxía de 

alumnado con neae. 

 

 

54) O equipo Covid, en colaboración co departamento de orientación 

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 

alumnado con NEE. 

 

a) Alumnado TEA 

Este curso matriculouse en 1º de ESO, un alumno TEA coas capacidades de 

comunicación e interacción social bastantes afectadas, así como con certas 

limitacións na súa autonomía.  O restante alumnado TEA (2 máis) son de alta 

funcionalidade. 

É especialmente relevante para este alumnado a adquisición de rutinas e 

hábitos; isto lle aporta seguridade.  Como todo o centro vai estar sinalizado con 

carteis e liñas de desprazamento, se facilitará a adquisición destas novas 

rutinas. 

Hai que estar especialmente atentos nos recreos, porque o alumnado TEA 

pode sufrir ansiedade en situacións de posibles aglomeracións. 

Tamén debemos estar atentos a posibles situacións de rexeitamento ás 

características sensoriais (cheiros, tacto) das máscaras ou xeles.  En caso de 

que un alumno se sinta angustiado polo uso da máscara e se desencadee 

unha situación de ansiedade, haberá que recorrer ao profesorado de garda e 

que acompañe ao alumno á Aula da Calma, onde poderá sacar a máscara un 

ratiño. Neste caso o profesorado de garda extremará as precaucións en canto 

á distancia de seguridade e ventilación do espazo. 

Utilizamos Sistemas Alternativos de Comunicación (pictogramas) para a 

cartelería do centro. 

 

b) Alumnado con discapacidade visual 

No centro temos un alumno con discapacidade visual, acromatopsia, en 3º 

ESO, polo que pode ter certas dificultades para captar a mensaxe que se 

transmite nos carteis e sinais visuais que polo centro se dispoñen polo centro 
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para organizar a circulación do alumnado, para lembrar as normas de hixiene e 

distancia social. Como xa estaban no centro o curso pasado, coñecen a 

cartelería e os fluxos de circulación polos corredores e escaleiras do centro. 

 

A ONCE facilitounos un decálogo para os centros educativos, que adaptamos 

ao noso centro, coas seguintes especificacións: 

 Acceso á información. É necesario asegurarnos de que o alumno con 

discapacidade visual coñece e sabe executar axeitadamente as medidas 

hixiénicas establecidas; esta información exponse nos centros mediante 

carteis, polo tanto, non accesible para aqueles que non teñen 

posibilidade de acceder a este código: 

 Lavado frecuente de mans 

 Aplicación do xel hidroalcólico 

 Evitar tocarse a cara, especialmente os ollos, o nariz e a boca. 

 Espirrar ou tusir sobre un pano esgotable 

 Uso correcto da máscara. 

 É importante colocar os dispensadores de hidroxel en lugares de fácil 

localización e mostrar ao alumno con discapacidade visual a súa 

localización exacta, ademais como medida de reforzo sería 

recomendable que puidese dispoñer dun bote de uso individual no seu 

posto de estudo para utilizar unha vez rematados os percorridos ou logo 

de tocar material de uso común. 

 En moitas ocasións é complicado evitar o contacto físico con elementos 

da contorna xa que o tacto é unha das principais vías de entrada de 

información para unha persoa cega, por iso é necesario extremar as 

medidas de hixiene nas diferentes instalacións do centro prestando 

especial atención ás zonas de contacto, como botoneiras, tiradores, 

pasamáns, etc.,  

 Como norma xeral e para poder circular con fluxos separados 

establecerase a conveniencia de camiñar sempre pola dereita en todos 

os corredores e espazos comúns. Naqueles centros onde se considere 

necesario regular o sentido de circulación mediante carteis, é 

imprescindible asegurarse de que esta información chega ao alumno 
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con dificultades visuais facilitándolle as indicacións descritivas destas 

sinalizacións.  

 O control visual é fundamental para manter a distancia social de 

seguridade recomendada, para o alumno con discapacidade visual non 

sempre é doado respectar esta norma polo que hai que trasladar ao 

resto de compañeiros a responsabilidade de velar polo seu 

cumprimento.  

 En moitas ocasións o alumno cego adoita necesitar material escolar 

específico xeralmente máis voluminoso que o dos seus compañeiros 

polo que deberá contar con espazo suficiente e separado do resto, para 

que poida acceder a eles respectando o distanciamento social.  

 Naqueles traxectos nos que o alumno se desprace acompañado, 

deberase ter en conta as seguintes indicacións: 

 Modificar a técnica de guía habitual estendendo completamente o brazo 

co fin de aumentar a distancia entre o alumno e o seu acompañante.  

 Manter o contacto só durante o tempo imprescindible.  

 Desinfección de mans de xeito previo e posterior ao contacto.  

 acompañante debe falar sempre coa cabeza recta cara a adiante, nunca 

dirixíndoa cara á persoa guiada. 

 Respecto ao uso do transporte escolar seguirase o protocolo que 

elabore a Consellería de Educación.  No relativo ao acompañamento do 

alumando con discapacidade visual no traxecto do bus ato o centro, e 

dende a súa aula ata o bus, aterémonos ao seguinte: 

 Na chegada do bus ao centro, se fose necesario, o profesorado de garda 

acompañará ao alumno á súa aula. 

 Na saída, será o profesorado que imparta clase na última sesión da 

mañá, o que acompañe ao alumno ata o autobús, se fose necesario. 

 

c) Alumnado con discapacidade intelectual 

Non precisará de  normas específicas diferentes ao resto de alumnado, pero si 

será preciso adaptar a forma de presentación da información, garantindo a 

plena comprensión e interiorización de ditas normas. 
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Haberá que ter en conta: 

 Para as persoas con discapacidade intelectual pode ser más difícil 

comprender e aprender cousas novas. 

 É  importante para as persoas con discapacidade intelectual que a 

información sexa o máis clara posible e  fácil de comprender, polo que 

recomenda acompañar de explicacións verbais. 

 Usar palabras fáciles de comprender que este alumnado coñeza, 

evitando os tecnicismos e palabras difíciles. 

 Ten que estar contemplado igualmente a posibilidade de que necesiten 

recordatorios periódicos das normas.  

 

Polo anteriormente exposto, será preciso unha sesión individualizada cos 

alumnos, preferentemente coa profesora de PT, na que se traslade a seguinte 

información: 

 Normas de hixiene 

 Normas de uso da máscara 

 Necesidade de manter o distanciamento ao longo de toda a xornada 

escolar, polo que non se poderán mover as mesas e cadeiras 

 Zonificación do patio 

 Entradas e saídas do centro 

 Uso dos baños 

 

d) Alumnado TDAH 

É especialmente necesario situar ao alumnado TDAH en primeira fila para así ,  

.- poder apoiar o mantemento do uso da máscara durante toda a xornada 

escolar, 

.- axudarlle a que non se  mova do seu posto escolar, a que non se xire para 

falar... 

Durante varias sesións teremos tamén que lembrar as novas normas do centro 

en relación ao protocolo COVID-19: carteis, circulación polo centro, entradas e 

saídas... 
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Hai que ter en conta que isto pode incrementar o nerviosismo e ansiedade do 

alumnado  ante as dificultades para regular a súa conduta ante situacións 

novidosas  Se fose necesario deixar un tempo fóra da aula para que se 

tranquilice, se relaxe.., usarase á  Aula da Calma, non como un castigo, senón 

como una oportunidade para retomar a súa presencia na aula de referencia. 

 

 

55) Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e 

coidador debe de extremar en relación co alumnado. As medidas serán 

obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 

circunstancia. 

Será responsabilidade de todo o profesorado colaborar no período de 

adaptación do alumnado, especialmente coa adaptación do alumnado con 

NEAE e/ou alumnado novo no centro.  

Daránselle prioridade as actividades e intervencións que vaian encamiñadas ao 

coidado emocional do alumnado fronte as académicas. 

Encoméndase tarefas de : 

Observación do estado emocional, estando especialmente pendentes de 

cambios e estados anímicos que poidan indicar problemas na xestión 

emocional. Nese caso será comunicado á persoa titora e/ou departamento de 

orientación. 

Facilitar o período de adaptación á nova situación axudando na interiorización 

da nova situación das aulas, das normas COVID, respecto a situación do posto 

escolar propio e dos compañeiros e compañeiras; isto vai supoñer que teremos 

que facer   recordatorios frecuentes sobre as normas en caso do alumnado con 

máis dificultades. 

Colaboración co profesorado titor para garantir a aplicación do protocolo co 

alumnado NEAE. 
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Segundo o establecido no ANEXO IX, atención á diversidade no contexto da 

Covid-19, o departamento de orientación colaborará co Equipo COVID na 

elaboración do documento de adaptación específico de medidas de 

seguridade, para aquel alumnado que se considere necesario. 
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Nos cadros seguintes se recolle a organización de todas as actividades que se 

van desenvolver nos días de Acollida ao alumnado, 15 e 16 de setembro de 

2021.   

ACOLLIDA AO ALUMNADO DE 1º ESO 

MÉRCORES 15 DE SETEMBRO 

 
A xornada de acollida trata de equilibrar a necesaria información do 
funcionamento do centro, do curso..., cunha resposta educativa que ten en 
conta as emocións e sentimentos que suscita o cambio de centro. 
 
Esta proposta faise tendo en conta que este alumnado: 
 
.- Cambia de etapa educativa e de centro, polo que compre unha acollida cálida 
pola persoa titora designada, que lle axude a integrarse no centro, a coñecer o 
seu funcionamento... 
.-Non tivo xornadas de portas abertas, debido ao COVID; polo que non coñece 
as instalacións do centro 
 
 
 

 
 

 1ºA 1ºB 
1ªh. Persoas titoras Persoas titoras 
2ª h. 
3ª h. Obradoiro Bibiana Dirección 

Recreo   
4ª h. Orientadora Obradoiro Bibiana 

5ª h. Dirección Orientadora 

6ª h. Plantación da árbore Plantación da árbore 

ANEXO II:  PLAN DE ACOLLIDA AO ALUMNADO.  
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ACOLLIDA AO ALUMNADO DE 2º, 3º e 4º   

 MÉRCORES 15 e XOVES 16 DE SETEMBRO  

 

A xornada de acollida trata de equilibrar a necesaria información do 
funcionamento do centro, do curso..., cunha resposta educativa que ten en 
conta as emocións e sentimentos que suscita á volta á rutina, ao instituto... 
Nos dous cadros adxuntos, vai un cronograma das actividades que imos 
desenvolver entre os días 15 e 16 de setembro.  As horas que non estean 
ocupadas, será o profesorado que teña asignada docencia nesa hora e grupo, 
o que se ocupe. 
 
Mércores 15 de setembro 
 

 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 
1ªh. Cada persoa titora recibirá ao alumnado do seu grupo. 

2ª h. Orientadora Dirección     

3ª h.  Orientadora Dirección    

Recreo       
4ª h. Dirección      

5ª h.    Dirección   

6ª h.       
 

 
Xoves 16 de setembro 
 
 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 
2ª h Orientadora  Dirección  

3ª h  Orientadora  Dirección 

4ª h   Orientadora  

5ª h    Orientadora 

 
 
 
 

 



   

    
 

ANEXO III: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2021-22 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO .- Obradoiro de Mellora da competencia 
socioemocional do alumnado 
 

.- Obradoiro de habilidades 
socioemocionais, 3 sesións consecutivas. 
A cargo do Técnico en Prevención de 
drogodependencias do Concello de 
Cangas 
 

.- Xornadas Interculturais, organizadas 
polo Concello de Cangas 
 

2º ESO .- Obradoiro de Técnicas de Traballo 
Intelectual 
 

.- Obradoiro de prevención de adiccións, 3 
sesións consecutivas. 
A cargo do Técnico en Prevención de 
drogodependencias do Concello de 
Cangas 
 
 

.- Xornadas Interculturais, organizadas 
polo Concello de Cangas 
 

3º ESO 

 

.- Obradoiro de prevención de adiccións, 3 
sesións consecutivas. 
A cargo do Técnico en Prevención de 
drogodependencias do Concello de 
Cangas 
 
 

.- Obradoiro diversidade afectivo-sexual  
(Asociación Nós Mesmas), 2 sesión por 
grupo 
 

.- Obradoiro de pedagoxía do porno, 3 
sesións consecutivas. 
A cargo do Técnico en Prevención de 
drogodependencias do Concello de 
Cangas 
.- Xornadas Interculturais, organizadas 
polo Concello de Cangas 



   

    
 

 

 

4º ESO .- Obradoiro de pedagoxía do porno, 3 
sesións consecutivas. 
A cargo do Técnico en Prevención de 
drogodependencias do Concello de 
Cangas 
 
.- Visita a EDUGAL 

.- Obradoiro de Novas Masculinidades .- Xornadas Interculturais, organizadas 
polo Concello de Cangas 
 
.- Obradoiro de prevención da 
discriminación en razón de identidade ou 
orientación sexual 
 



   

    
 

 


