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1.- O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2021-2022

O Departamento de Orientación, co obxecto de garantir o dereito do  alumnado a recibir

unha orientación continuada ao longo da súa escolarización, seguirá coa mesma liña de

traballo de cursos anteriores, tendo en conta a memoria do Departamento de Orientación

do curso 2020– 2021 e as liñas prioritarias, así como diversos informes elaborados o

ano pasado.  Un aspecto  a ter  en conta  é que a  Profesora especialista  en Pedagoxía

Terapéutica é nova este ano no centro pero a Orientadora é a que estaba o curso pasado

e polo tanto coñece as actuacións que se levaron a cabo e as necesidades detectadas en

cursos  anteriores  e  que  precisan  do  apoio  do  D.O,  o  cal  permite  a  continuidade  e

mellora dos procesos educativos.

LEXISLACIÓN

• Lei  Orgánica  8/2013,  do 9  de  decembro,  de  mellora  da  calidade  educativa

(LOMCE).

•  Lei  4/2011 do 30 de xuño, de convivencia  e participación da comunidade

educativa.

•  Decreto  85/2015  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  4/  2011  e  convivencia  e

participación da comunidade educativa.

• Decreto 324/1996, polo que se establece o Regulamento Orgánico dos IES.

ORDEN de 1 de agosto de 1997.
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• Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma

de Galicia. (LOMCE).

• Instrucións do 17 de xuño 2021, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se

deben  adoptar  no  curso  académico  2021/2022,  nos  centros  docentes  da

Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  que  se  imparten  as  ensinanzas  da

educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria

e do bacharelato.

• Resolución  do  18  de  xuño  de  2021  da  Secretaria  Xeral  de  Educación  e

Formación Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento

dos ciclos formativos de Formación Profesional do sistema educativo no curso

2021/22.

• Lei Organica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a lei orgánica

2/2006, do 3 de maio de educación ( LOMLOE).

• Decreto 114/2010, do 01 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da

formación profesional do sistema educativo.

• Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

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

diversidade dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que

se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,

de educación.
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• Orde  do  24  de  xullo  de  1998  pola  que  se  establece  a  organización  e  o

funcionamento  da  orientación  educativa  e  profesional  na  Comunidade

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120 /1998.

• Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do Currículo

nas ensinanzas de réxime xeral.

• Orde  do 27  de  decembro  de  2002 pola  que  se  establecen  as  condicións  e

criterios  para  a  escolarización  en  centros  sostidos  con  fondos  públicos  do

alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais.

• Orde  do  31  de  outubro  de  1996  pola  que  se  regula  a  avaliación

psicopedagóxica  dos  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiais  que

cursan  as  ensinanzas  de  réxime  xeral  e  se  establece  o  procedemento  e  os

criterios para a realización do ditame de escolarización.

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

específica ó alumnado procedente do estranxeiro.

• Circular  8/2009 da Dirección Xeral  de Educación,  Formación Profesional  e

Innovación  Educativa  pola  que  se  regulan  algunhas  medidas  de  atención  á

diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

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

Innovación  Educativa  pola  que  se  ditan  instrucións  para  coordinar  as

actuacións  e  establecer  as  accións  prioritarias  dos  servizos  de  orientación

educativa e profesional.

• Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non

universitario de Galicia para o curso 2021-22.
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COMPOSICIÓN DO DO

O  Departamento  de  Orientación  quedará  constituído  neste  curso  2021-2022  polos

seguintes membros:

MEMBROS ESPECIALIDADE
Dª Mª del Pilar Suárez Carrera Orientadora Educativa

Dª Paula Diez Alonso Especialista  de  Pedagoxía
Terapéutica

Dª Consuelo González Martínez Titora ámbito científico-tecnolóxico.

Dª Belén Jorge Estévez Titora ámbito sócio-lingüístico.

Dª Tania López Freán Profesora FOL

REUNIÓNS DO DEPARTAMENTO

- Reunión mensual dos membros do Departamento de Orientación.

- Reunión semanal coa profesora de PT.

- Reunión semanal coas titoras/es ESO.

- Todas aquelas outras que sexan precisas.

HORARIO ORIENTADORA

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

1ª GARDA D.O GARDA GARDA

2ª R.D.O D.O AT. PAIS/NAIS XUNI 4º ESO D.O

3ª D.O D.O D.O XUNI 3º ESO D.O

RECREO AT. ALUMNOS AT. ALUMNOS
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4ª D.O XUNI 2º ESO XUNI 1º ESO D.O D.O

5ª D.O D.O

RECREO

6ª D.O

7ª

O horario de atención do Departamento de Orientación a pais/nais será o mércores de

09:50 a 10:40. Ademais poderán ser atendidos en calquera outra hora, con previa cita ou

a dispoñibilidade da Orientadora.

O alumnado poderá ser atendido nos recreos do martes e mércores, nas horas nas que se

ausente algún profesor/a ou a petición dos titores/as.

2.- PRESENTACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN

Como xa fixemos referencia no primeiro apartado deste documento, seguiremos

dando continuidade á labor orientadora dos anos anteriores, consolidando os aspectos xa

traballados. Iso si, iremos incorporando os cambios prescritos pola lei (teremos moi en 

conta as Instrucións da Dirección Xeral para coordinar as accións prioritarias dos 

servizos de orientación en Galicia) e realizando as adaptacións necesarias segundo vaian

xurdindo as necesidades. Seguiremos impulsando a implicación das familias na labor 
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educativa e orientadora, e tamén a coordinación entre familia- escola- servizos de saúde,

servizos sociais, outros organismos, asociacións, etc.

Temos a intención de ir elaborando/seleccionando programas nos que participen

todas as etapas educativas do noso centro e na que involucremos ás familias.

Seguiremos levando a cabo actividades con temáticas que ademais de fundamentais na

educación, resulten de interese para toda a comunidade educativa.

Así mesmo intentaremos traballar nas nosas aulas o tema do acoso escolar,

coeducación e prevención da violencia de xénero, educación emocional, educación

sexual, etc. para concienciar ao noso alumnado e a toda a comunidade educativa dos

riscos existentes na nosa sociedade e dotar de estratexias para o logro do benestar

persoal.

3.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

O IES Pazo da Mercé é un centro que imparte as ensinanzas de Educación Secundaria

Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional. Este curso escolar lévase a cabo un

Programa  de  Mellora  da  Aprendizaxe  e  Rendemento  (PMAR)  só  en  3º  da  ESO,

favorecendo a necesidade de dar unha saída a un reducido grupo de alumnos/as

con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe e que de seguir pola vía ordinaria

atopábanse en risco de non acadar o Título de Graduado en Educación Secundaria.

No curso actual contamos con estás unidades, distribuídas do seguinte xeito:

8



              ESO                                     BACHARELATO

CIENCIAS HUMANIDADES E
 C. SOCIAIS

TOTAL

1º ESO 34 1º BACH 6 15 21

2º ESO 40 2º BACH 12 11 23

3º ESO 44   
              TOTAL BACHARELATO                       44        

4º ESO 29

TOTAL ESO 147

CB
“INFORMÁTICA
DE OFICINA”

CM  “  SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS E REDES”

CS  DESENVOLVEMENTO  DE
APLICACIÓNS WEB

1º 
8

1º 24 21

8
2º 8 2º 23

TOTAL 16 TOTAL 47 29

TOTAL
ALUMNADO
CENTRO

283

• Alumnado de nova incorporación ao IES:

a) Neste curso escolarizáronse 33 alumnos/as en ESO. 

b) 1 alumno procedente do estranxeiro.

c) FPB: 8 alumnos, procedentes deste centro.

• Alumnado Exento de francés:

5 alumnos/as en 1º ESO.

2 alumnos/as en 2º ESO.
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4 alumnos de 3º PMAR.

• Alumnado exento de Lingua Galega e Literatura:

 Non hai alumnado

• Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo  

Nivel Alumno/a PT Outras decisións

1º ESO

1º ESO A J.G. SI ACS

P.A. SI

L.A. SI  

D.C. SI

A.R. SI

1º ESO B L.F SI

R.R. SI

M.R. SI

Z.A SI GRUPO
ADQUISICIÓN
LINGUAS

2º ESO

2º ESO A L.G. SI

J.G SI

G.R SI

P.S SI

2º ESO B K.F. SI ACS

V.G SI

R.V SI

• Alumnado proposto para ACS  

- 1 alumno de 1º ESO

- 1 alumno de 2º ESO 

10



•      Alumnado ao que se lle solicitou bolsa de neae  

- 2 alumnos da ESO

- 1 alumno de Formación Profesional

• Programa de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento  

- 3º ESO: 4 alumnos/as

 4.- DETECCIÓN DE NECESIDADES

As principais necesidades detectadas, a nivel de Orientación Educativa, son:

•  Coordinación do profesorado na atención ao alumnado con medidas de atención

á diversidade.

•  Adopción de criterios comúns para atender ao alumnado con necesidades de

apoio educativo, sobre todo, no PMAR.

• Atención  a  dificultades  de  aprendizaxe  derivadas  dun  atraso  nas  áreas

instrumentais.

•  Ausencia de hábitos de estudo.

• Baixo  rendemento  escolar  asociado  a  procedencia  de  medios  familiares

desestructurados.

• Desinterese  e  desmotivación  polas  actividades  académicas,  especialmente  na

ESO.

•  Presenza de conflitos de convivencia no 1º ciclo da ESO. Revisión do Plan de

Convivencia e estratexias para a súa mellora.
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• Necesidade  de  formación-  información  sobre  técnicas  de  estudo,  temas

transversais  (educación  sexual,  nutrición  e  deporte,  os  riscos  das  novas

tecnoloxías...), opcións académicas e profesionais.

•  Inestabilidade do profesorado que incide negativamente na continuidade das

accións iniciadas.

•  Pouca  coordinación  familia  e  profesorado  de  alumnado  con necesidades  de

apoio educativo.

•  Coordinación de titorías.

•  Formación  do  profesorado  en  necesidades  específicas  de  apoio  educativo

(TDAH, TEA, Convivencia)

•  Coordinación con axentes externos (Centro de saúde, Servizos Sociais, ONGs)

5.- OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE ORIENTACIÓN

O Plan de Orientación para este curso continuará coa mesma liña de traballo

contemplada nos Plans de cursos pasados, tendo en conta as propostas recollidas na

última memoria de departamento e das Instrucións de orientación establecidas pola

Dirección Xeral de Educación. Tamén teremos en conta o Protocolo de adaptación ao

contexto da Covid para o curso 2021-22.

Referidos ao profesorado
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-Acadar a implicación do profesorado no desenvolvemento da acción titorial, da

orientación académica e profesional, así como no deseño, desenvolvemento e

seguimento  de  medidas  de  atención  á  diversidade,  técnicas  de  estudo,  programas

preventivos, etc.

-Potenciar o desenvolvemento de relacións fluídas coas familias.

-Impulsar a súa participación en actividades formativas.

Referidos ao alumnado

-Favorecer a continuidade educativa e orientadora.

-Detectar necesidades persoais e educativas que impidan un adecuado desenvolvemento

integral.

-Favorecer o desenvolvemento psicosocial, académico e vocacional, tendo en conta a

diversidade existente.

-Favorecer a integración e participación do alumnado no seu grupo e no conxunto da

dinámica escolar, a través das titorías.

Referidos ás familias

-Potenciar a implicación en actividades de prevención.

-Favorecer o establecemento de relacións fluídas co profesorado no que a atención á

diversidade se refire.

-Contribuír á formación en aspectos psicopedagóxicos e de orientación.

-Asesorar e dinamizar a ANPA.
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Referidos ao centro:

-Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo especialmente

sobre as medidas de atención á diversidade, acción titorial e convivencia escolar.

-Asesorar a toda a comunidade educativa sobre medidas e recursos educativos para

atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

-Potenciar a colaboración da comunidade educativa na organización de actividades

orientadoras.

Referidos a outras institucións:

-Coñecer o conxunto de institucións sociais, educativas, sanitarias da zona.

-Potenciar a colaboración en actividades educativas e orientadoras do centro.

-Intercambiar información e coordinar actuacións que favorezan o desenvolvemento

integral do alumnado do centro.

6.- LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN DO DEPARTAMENTO DE

ORIENTACIÓN PARA O PRESENTE CURSO

Tendo en conta que a orientación enténdese como un proceso que debe incluír a toda a

comunidade educativa, tal e como recolle a normativa orientadora vixente e, á vez, é un

dereito de todo o alumnado, que debe comezar coa súa escolarización, na labor que

levaremos a cabo durante este curso, tentaremos abarcar as diferentes etapas e niveis
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educativos existentes no centro. 

Actividades a realizar

Xerais

• Toma de contacto da orientadora co alumnado, profesorado e familias de nova

incorporación á comunidade educativa.

• Revisión da memoria de orientación do curso pasado.

•  Elaboración do horario do departamento e colaboración coa PT na elaboración

dos horarios para a atención do alumnado con necesidades de apoio educativo.

• Recollida de horarios de profesorado, listas de alumnado, lectura expedientes,

etc.

•  Elaboración do plan de orientación para o curso 2021 - 2022.

•  Selección e solicitude de recursos materiais para o departamento, aula de apoio

e alumnado con necesidades de apoio educativo.  Revisión e actualización do

inventario. Dar a coñecer ao profesorado os recursos existentes no departamento

e facilitar a súa utilización.

• Recompilación de novas normativas en materia de educación.

•  Asistencia  ás  sesións  de  avaliación  inicial,  primeira,  segunda  e  terceira

avaliación para recoller información do alumnado e demandas do profesorado.

Aproveitaremos para informar ao equipo de profesores/as das características de

algún alumno/a que dun xeito ou outro temos constancia del no departamento

de  orientación.  Informaremos  á  xunta  de  avaliación  das  aptitudes  xerais  do
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alumnado  de  nova  incorporación  á  ESO,  resultado  das  probas  aptitudinais

realizadas a nivel grupal a principios de curso.

• Solicitaremos colaboración a outras entidades e profesionais externos ao centro

(Servizos  Sociais,  Servizos  de  Saúde,  Equipo  de  Orientación  Específico,

Quérote +, Cruz Vermella, etc.)

• Asistiremos ás reunións de CCP, claustro, sesións de avaliación, reunións coas

familias, levadas a cabo ao longo do curso e outras que xurdan en función das

necesidades.

• Colaboraremos nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos que

se establezan, asesorando á comunidade educativa sobre aspectos que favorezan

a mellora e calidade educativa.

• Colaboraremos na elaboración de documentos de centro, se é o caso.

• Coordinación dos membros do departamento de orientación.

•  Participaremos  xunto  cós/coas  titores/as  nas  reunións  coas  familias  a  nivel

individual ou colectivo segundo o caso.

A nivel específico

• Colaboraremos  na  hora  de  titoría  e  propoñeremos  traballar  as  seguintes

temáticas: orientación ao alumnado de 6º de E. Primaria dos centros adscritos e
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primeiro  de  ESO  sobre  a  nova  etapa,  conflitos  interpersoais,  valoración  de

aptitudes ao alumnado de primeiro de ESO, orientación vocacional, educación

afectivo  –  sexual,  técnicas  de  estudo,  ciberbullyng-ciberacoso,  violencia  de

xénero e coeducación, emprendemento e outros que se propoñan.

• Colaboración  cos  titores/as  na  información  -  asesoramento  ás  familias  de

alumnos/as con dificultades.

• Colaboración  co  titor/a  na  detección  de  necesidades  do  alumnado,  e

asesoramento nos casos necesarios: elaboración e seguimento de ACS.

• Colaboración cos titores/as informando sobre convocatorias de interese para o

alumnado.

• Colaboración co xefe de estudos na coordinación das titorías.

• Selección e deseño de recursos e actividades de titoría, así como seguimento das

mesmas.

• Actualización do espazo de Orientación na Aula Virtual do IES.

• Organización  de  diferentes  actividades  en  coordinación  con  asociacións  e

organismos externos.

Entendemos o Plan de Acción Titorial coma unha programación flexible, polo que a

programación variará en función da oferta e demanda para este curso académico.

Comezamos o curso partindo da seguinte proposta:

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADE DESTINATARIOS

1º TRIMESTRE A  violencia  de  xénero.
Actividades de aula. 
Saúde Mental. 
Actividades  de  aula.  Asociación

  ESO,FP
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Avelaiña

Limpeza e Reciclaxe do centro
 ESO

2º TRIMESTRE Plan Director para a convivencia
e  mellora  da  seguridade  escolar.
Charlas alumnado

Centro  Quérote  +.  Obradoiros
sobre  Educación  sexual  e
Convivencia.

 ESO

 2º e 3ºESO

3º TRIMESTRE Orientación  Académica  e
Profesional

Recepción  alumnado  CEIPs
adscritos

 ESO, BACH, FP

 CEIPs

Ademais atenderanse as demandas do profesorado e ANPA para levar a cabo

accións  encamiñadas  á  formación  psicopedagóxica  e  orientación  de  estudos  e

profesións. Así como, a oferta proposta por entidades da zona.

As actividades relacionadas con este ámbito intensificaranse no terceiro trimestre do

curso, e as actuacións máis relevantes serán:

• Charla/recepción de orientación ao alumnado de 6º EP, das características  da

nova etapa (ESO).

• Charla  de  orientación  académica  ao  alumnado  de  todas  as  etapas  do  IES

(optativas, bacharelato, ciclos,...).
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•  Participación nas actuacións propostas polas Universidades do SUG.

• Elaboración e distribución dunha Guía de Orientación académica e laboral para

alumnado de ESO e Bacharelato.

• Contacto cun Técnico laboral para solicitar colaboración na orientación laboral:

busca  de  emprego,  itinerarios  formativos,  o  mundo  laboral,  a  creación  de

empresas, necesidades do contorno produtivo. Levaremos a cabo unha charla de

orientación laboral impartida por este/a profesional, para alumnado de 4º ESO,

PMAR e alumnado que se atope en risco de abandono escolar, se é o caso.

• Información ao profesorado e alumnado das novidades que vaian saíndo: probas

de acceso a ciclos, solicitude de praza en centros residenciais docentes, admisión

a ciclos e bacharelato, etc.

• Búsqueda de información a través de diferentes fontes (Internet, Consellería de

Educación,  Universidade,  Centros  de  Adultos)  para  dar  resposta  ás  distintas

demandas que vaian xurdindo de familias, alumnado, profesorado, etc.

• Información/asesoramento  ao  alumnado  candidato  á  Formación  Profesional

Básica (se é o caso) ou Programas de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento.

Orientarémolos  das características  dos mesmos.  Así  mesmo informaremos  ás

familias da posibilidade de incorporación aos mesmos no curso próximo.

• Asesoramento a algún/algunha ex-alumno/a que demanda información sobre as

posibilidades de obtención do título de ESO, Bacharelato, validacións, etc. (se é

o caso).
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Alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Este curso académico, 20121– 2022,  temos escolarizados varios alumnos e alumnas

con necesidades específicas de apoio educativo. Todos eles amosan un desfase a nivel

curricular tendo, en moitos dos casos, dificultades nas técnicas instrumentais básicas.

Son diversos os motivos que están na base das dificultades que amosa o alumnado con

necesidades específicas de apoio educativo: Trastorno Espectro Autista, discapacidade

intelectual leve, trastorno por déficit de atención con ou sen hiperactividade, retraso

madurativo,  baixo  nivel  aptitudinal,  escasos  hábitos  de  estudo  e  traballo  ou  escaso

control  familiar.  Continuaremos,  como  en  cursos  anteriores,  mantendo  un  contacto

continuo coas familias, cos Servizos de Saúde ou Servizos Sociais , E.O.E. Deste xeito

intercambiaremos información e coordinaremos as actuacións que favorezan a dinámica

de aula e o desenvolvemento escolar do alumno/a, dentro das súas propias posibilidades.

Neste curso revisaremos as ACS que sexa preciso e elaboraremos as novas. Dende o

departamento de orientación coordinaremos e colaboraremos na súa elaboración,

desenvolvemento e avaliación.

Seguen escolarizados varios alumnos con Trastorno por Déficit de Atención con

Hiperactividade que leva a continuar coa intervención e seguimento por parte do

departamento  de  orientación  e  a  colaboración  e  intercambio  de  información  cós

Servizos de Saúde. Segue existindo un número considerable de alumnos/as con escasos
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hábitos e técnicas de estudo, polo que continuaremos potenciando este aspecto non só

nas titorías senón tamén nos grupos de reforzo, nas aulas de pedagoxía terapéutica e nas

diferentes aulas de referencia do alumnado. Será por tanto un aspecto prioritario que

potenciaremos dende o Departamento de Orientación.

Existe,  neste  curso,  un  só  grupo de  catro  alumnos/as  en  3º  de  PMAR, polo  que  é

necesario realizar un exhaustivo seguimento da súa evolución escolar.

A actividade orientadora centrarase nos seguintes aspectos:

• Realizar o seguimento do desenvolvemento do alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo a través de entrevistas co/coa titor/a e/ou cos pais,

reunións cos/as titores/as, coa mestra de pedagoxía terapéutica, asistencia ás

avaliacións, etc.

• Realización das avaliacións psicopedagóxicas necesarias.

•  Realización, revisión e custodia de informes psicopedagóxicos.

• Colaboración co profesorado do alumno/a na toma de decisións das medidas

educativas a implementar.

• Recollida e rexistro de información do alumno/a e a súa familia.

•  Informar e orientar aos profesores e pais/nais das estratexias a empregar para

apoiar ao alumno/fillo ou filla.

• Seguir colaborando na selección/  elaboración de recursos de apoio educativo

para o alumno/a.

• Continuar coa labor de intercambiar información de algún alumno/a concreto

con servizos de saúde ou servizos sociais en algún caso (trastorno por déficit de

atención con hiperactividade, desestructuración familiar, etc).
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• Realización de probas aptitudinais a tódolos alumnos de nova incorporación á

ESO (a nivel grupal).

• Asesoramento  ao profesorado e familia  sobre pautas  de actuación con algún

alumno/a con dificultades.

• Colaboración co profesorado nas medidas educativas a desenvolver co alumnado

que presenta dificultades escolares.

• Colaboración co profesorado na selección de actividades  e recursos de apoio

para o alumnado que está a recibir medidas de reforzo educativo.

•  Derivación a Servizos de Saúde a algún alumno/a se é o caso.

• Coordinación con algún/a profesional da saúde para intercambiar información de

algún alumno/a do centro que, á vez é paciente do devandito especialista.

RECURSOS

O Departamento de Orientación continuará, como en anos anteriores, enriquecendo e

actualizando  os  recursos  educativos  e  bibliográficos  do  departamento  e  aula  de

pedagoxía terapéutica, á medida que vaian xurdindo as necesidades.

Ao longo do curso iremos cargando os datos no inventario do departamento.

Consideramos fundamental facilitar ao profesorado os materiais de reforzo existentes no

departamento, favorecendo o préstamo para o seu emprego na labor docente.

COORDINACIÓN CÓ PROFESORADO

En xeral, podemos indicar que levaremos a cabo as reunións propostas e
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as xa establecidas dende cursos pasados, e que xa aparecen especificadas nun punto

anterior deste Plan de Orientación. É de destacar que é moi positivo poder levar a cabo

reunións cos/ coas titores/as no desenvolvemento do PAT e no seguimento do alumnado

de cada un dos grupos. Un aspecto positivo sería tamén contar no horario cunha hora de

reunión de coordinación coa PT ( esta reunión realizase nos recreos e nas horas libres

que temos tanto a orientadora coma a profesora de PT).

Potenciarase o intercambio de información a través dos membros do DO, utilizando

ferramentas  TIC,  coma  o  correo  electrónico  (tendo  en  conta  as  recomendacións

recollidas no Protocolo de Protección de Datos).

O noso departamento colaborará no desenvolvemento do Plan de Convivencia do

centro.

RELACIÓN COAS FAMILIAS

No horario da orientadora teremos un período semanal de atención ás familias. De todos

xeitos, considerando o importante papel que xogan no proceso educativo e no

desenvolvemento  xeral  dos  seus  fillos/as,  seguiremos  adaptando  ese  horario  para

facilitar a asistencia dos pais/nais.

Dende o Departamento de Orientación potenciaremos a colaboración e participación dos

pais/nais na labor educativa e orientadora polo que ao longo do curso solicitaremos , na

medida necesaria, o apoio e colaboración das familias para intercambiar información

dos alumnos/as, para asesorar e orientar na súa labor educativa, para servir de vínculo

cos Servizos de Saúde e Servizos Sociais, para colaborar no desenvolvemento dalgunha
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actividade, asesorar sobre diferentes opcións ao remate da ESO, solicitar colaboración

para reforzo na casa ou para control de estudos, etc.

Na actualidade a ANPA é de recente constitución. Trataremos de impulsar e

dinamizar a súa actividade, propoñendo acción a realizar e dotando aos seus membros

de ferramentas útiles para o adecuado desenvolvemento integral dos nenos/as.

COLABORACIÓNS CO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Seguiremos solicitando colaboración de:

Dirección: que impulse as iniciativas de orientación, facilite espazos para o

desenvolvemento de actividades, informe dos recursos do entorno, colabore na

interpretación de normativas.

Xefatura de estudos: que facilite información de alumnado, familias, impulse

iniciativas, coordine e apoie a acción titorial e a orientación académica e profesional.

Profesorado: será fundamental o apoio constante da profesora de pedagoxía

terapéutica para poder detectar as necesidades educativas e orientadoras do centro.

Familias: que colaboren no control escolar do alumnado e nas medidas de apoio

educativo que deben ter continuidade na casa. Así mesmo colaborarán como vínculo

entre o Departamento de Orientación e Servizos de Saúde cando sexa preciso.
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7.- AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN

É difícil poder valorar obxectivamente a labor orientadora, xa que é un proceso que

require  unha  certa  continuidade  e  un  espazo  temporal  longo  para  poder  percibir

melloras.

Sen  embargo,  á  vista  dos  resultados  das  avaliacións  e  reflexións  realizadas  polo

alumnado,  titoría,  xefatura  de  estudos e  membros  do  Departamento  de  Orientación,

iremos detectando os aspectos positivos e negativos da labor levada a cabo.

Criterios de avaliación que empregaremos:

➢  Posibilidade real de aplicación das diferentes actividades propostas.

➢  Adecuación entre as necesidades detectadas e as actividades realizadas.

➢  Grao de aproveitamento das accións que se leven a cabo.

➢  Grao de satisfacción dos diferentes implicados.

➢  Grao de implicación/ participación de todos os participantes.

➢  Adecuación dos recursos empregados.

➢ Adecuación da temporalización das diferentes actividades a levar a cabo.

Instrumentos de avaliación:

As estratexias usadas para levar a cabo a valoración serán: realización dun diario coas

actividades levadas a cabo, rexistro informático e organizado de todas as actuacións

(coordinación de titorías, actividades impartidas por axentes externos, sesións de

avaliación, seguimento do alumnado, elaboración de actas das diferentes reunións cos

acordos tomados,...).
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Despois de cada actividade realizaremos unha valoración da mesma, a través dun

cuestionario dirixido ao alumnado. A finais de curso o titor/a, alumnado e xefatura de

estudos cumprimentarán unha enquisa da avaliación do PAT.

A través da observación iremos valorando, así mesmo, as nosas actuacións. Toda a

información  recollida  a  través  destes  instrumentos  de  avaliación  reflectirémola  na

memoria  final  de  curso que  servirá  como referencia  para  mellorar  a  orientación  de

cursos vindeiros.

8.- PROPOSTAS DE MELLORA

A nivel xeral:

a) Continuaremos actualizando os nosos coñecementos a través de formación continua

(cursos, xornadas, congresos, grupos de traballo, seminarios, outros) e diversas fontes

de información (bibliografía, portais educativos, revistas educativas, novidades

lexislativas,....) .

b) Solicitaremos información e apoio a: equipo directivo, inspección, asesores de

orientación na consellería de educación, especialistas do Equipo de Orientación

Específico, outros compañeiros/as orientadores/as.

c) Seguiremos potenciando a formación de toda a comunidade educativa, dando a

coñecer iniciativas levadas a cabo noutros centros; solicitando colaboracións para

participar en programas educativos; asesorando e organizando actividades formativas

no propio centro; solicitando colaboracións externas de profesionais e entidades sen

ánimo de lucro que colaboren na formación e na presentación de iniciativas educativas;
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deseñando, seleccionando e distribuíndo recursos formativos e informativos,...

d) Continuaremos actualizando e dotando ao Departamento de orientación, aula de

pedagoxía terapéutica e departamentos de recursos de apoio ao proceso de ensino-

aprendizaxe, recursos psicopedagóxicos e de orientación académica e profesional,

titorías: baterías de aptitudes escolares, test e cuestionarios; fichas e outros materiais de

reforzo  educativo;  bibliografía,  guías;  revistas  educativas,  trípticos,...recursos

audiovisuais e informáticos,...

A nivel específico:

✔  Manteremos unha boa comunicación cos titores/as.

✔  Consideramos fundamental dedicar unha maior atención dende orientación á

etapa  de  ESO,  tanto  no  que  se  refire  á  detección  temperá  de  necesidades

educativas como á necesidade de implicar/formar ás familias para que poidan

dar ó seu fillo/a a resposta educativa mais axeitada ás necesidades evolutivas do

momento.  Estamos  convencidos/as  que  deste  xeito  podemos  previr  moitas

dificultades persoais, sociais, escolares.

✔  Seguiremos  incidindo  na  necesidade  de  comunicación  coas  familias  para

consensuar esforzos de cara a mellorar o desenvolvemento escolar do fillo/a.

✔  Solicitaremos a colaboración de distintas institucións para a organización de

actividades  sobre  Temas  Transversais,  priorizando  aquelas  que  van  ter

continuidade en vindeiros cursos.

✔  Evitaremos actividades puntuais e repetitivas (sobre un tema determinado) para

diversos niveis educativos evitando así o desinterese do alumno/a e a perda de
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tempo, senón actividades que se poidan complementar a medida que o alumno/a

vai pasando de curso.

Con respecto ás medidas de atención á diversidade e apoio aos procesos de

ensino-aprendizaxe:

• Consideramos  necesario  realizar  unha  revisión  do  Plan  de  Atención  á

Diversidade xa que é necesaria a súa actualización, a nivel de características do

centro e a nivel lexislativo.

•  Continuaremos intercambiando información cós Servizos de Saúde (en especial

cos  especialistas  de  aqueles  alumnos/as  con  Déficit  de  Atención  e

Hiperactividade) e cós Servizos Sociais.

•  Lembraremos ao profesorado titor/a da necesidade de consultar a inicios de

curso  os  expedientes  académicos  dos  seus  alumnos/as  especialmente  do

alumnado con proposta de seguimento por parte de Orientación.

•  Informaremos  exhaustivamente  ao  profesorado  de  nova  incorporación  do

alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoio  educativo,  así  como  das

medidas propostas ou que deben seguir recibindo.

9.-  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  NO  ENSINO  PRESENCIAL  E

NON PRESENCIAL

No caso dun ensino non presencial ou semipresencial, a orientadora utilizará os recursos

e ferramentas do centro para levar a cabo as liñas prioritarias do plan de orientación, é
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dicir apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe, apoio ao plan de orientación académico-

profesional e o plan de acción titorial. 

Tódalas actividades propostas no plan de acción titorial realizaranse na propia aula de

cada curso sempre e cando sexa posible. Tamén utilizaranse os espazos do centro cando

sexa necesario.

Este ano as saídas non se levaran a cabo por mor da pandemia e programarase tódalas

actividades  no  propio  centro,  coma charlas  de  diferentes  organismos  e  asociacións,

visitas virtuais das universidades galegas e outras que xurdan ao longo do curso escolar.

No  caso  do  ensino  non  presencial,  utilizaranse  outras  canles  coma  paxina  web  do

centro,  aula  virtual,  correos  electrónicos,   titorías  telefónicas  e  calquera  outra   que

favoreza o pleno desenvolvemento do noso alumnado.

O departamento de orientación prestará especial atención ao alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo,  facendo un seguimento a través das ferramentas TIC

(  aula  virtual,  páxina  Web...)  conxuntamente  co/a  titor/a,  profesora  de  pedagoxía

terapéutica  para garantir o apoio, asesoramento e seguimento a este colectivo e darlle

unha  resposta  educativa  axeitada  e  de  calidade  que  lle  permita  alcanzar  o  maior

desenvolvemento persoal e social. O uso das TIC terán un papel importante tamén na

comunicación coas familias do alumnado para promover a implicación deles no proceso

educativo do alumnado.

As Neves, 15 de setembro de 2021

A Xefa do Departamento de Orientación

Asdo: Mª del Pilar Suárez Carrera
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ANEXO: RESUMO PRINCIPAIS ACTIVIDADES 2021 – 2022.

TAREFA RESPONSABLES DESCRICIÓN ÁMBITO TEMPORALIZACIÓN

Revisión de
expedientes do
alumnado.

Titores/as de cada
grupo.
Profesora de PT.
Orientadora.

PAD Durante o mes de
setembro.

Bolsas  neae.
MEC

Orientadora Elaboración  de
informes

PAD Setembro-Outubro

Preparación da
avaliación inicial
nas diferentes
etapas.

Xefa de estudos.
Titores/as
dos grupos.
Orientadora.

PAD/PAT Durante o mes de
outubro.

Preparación
do
material  de
titoría.

Orientadora Material enviado
por correo
electrónico
sobre o sistema
educativo e
funcións  da
titoría,
mais anexo de
actividades.

PAT Mes de outubro.

1ª Reunión de
titores/as ESO

Xefa de estudos
Orientadora

Información
sobre
normas básicas
de funcionamento
do centro
(partes,  faltas
de asistencia,
reunións coas
familias...)
Entrega de
material

PAT Mes de setembro -
outubro

Preparación
da reunión de
benvida ás
familias e
presentación do
curso académico.

Equipo Directivo
Departamento de
Orientación
Titores/as de cada
grupo

Presentación
Guión titores/as

PAT -----  Mensaxe de IES
PAZO DA MERCÉ _
<ies.pazo.merce@edu
.xunta.gal>  ---------
  Data:  Thu,  23  Sep
2021 19:56:46  +0200
    De: IES PAZO DA
MERCÉ  _
<ies.pazo.merce@edu
.xunta.gal>
Asunto:  Re:  PLAN
DE  ORIENTACIÓN
2021-22
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     A: MARIA PILAR
SUAREZ CARRERA
<suarezcarrera@edu.x
unta.gal>Mes  de
setembro -
outubro

Sesión de
Avaliación Inicial

Xefa de estudos
Equipo docente
D.O.

O DO elaborará
una ficha de
seguimento do
alumnado.

PAD Outubro

Avaliación inicial
do alumnado de
1º de ESO

Orientadora
PT

Ademais  da
avaliación
realizada  por
cada
profesor/a
realizaremos
unha
proba  obxectiva.
BADyG

PAD Mes de setembro -
outubro

Reunión de
titores/as

Xefe de estudos
Orientadora

Xuntanzas
de coordinación
e entrega de
material se é o
caso.

PAT Semanal

Avaliacións
psicopedagóxicas

Orientadora
PT
Profesorado

PAD Ao longo do curso.

Establecemento
do horario da
profesora de PT e
Orientadora

Xefa de estudos
Orientadora
Profesora de PT

PAD Durante o mes de
setembro. Revisión
tras a avaliación
inicial e avaliacións
ordinarias.

DRDadi Orientadora
PT

Recollida  de
datos de atención
á  diversidade  e
volcado  á
plataforma

PAD Novembro
Decembro

Preparación da 1ª
Avaliación

Profesorado
PT
Orientadora
Xefa de estudos

Revisión dos
datos de cada
alumno/a.
Proposta de
medidas para a
mellora do
alumnado.

PAD Principios de
decembro

Dinamización das
titorías

Titoras/es
Xefa de estudos
Orientadora

Participaremos en
varios programas
coa colaboración

PAT A partir de novembro
e  durante  todo  o
curso,
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de  axentes
externos

segundo  axenda  das
entidades
colaboradoras.

Preparación da 2ª
e 3ªAvaliación

Profesorado
PT
Orientadora
Xefa de estudos

Revisión dos
datos de cada
alumno/a.
Proposta de
medidas para a
mellora do
alumnado.
1ª aproximación
selección
alumnado
PMAR.

PAD Quince días antes da
sesión de avaliación.

Revisión das
medidas de
atención á
diversidade 

Profesorado
Titoras/es
Xefa de estudos
Orientadora
CCP

PAD Primeira semana do
2º trimestre

Orientación
vocacional

Orientadora Información
sobre
as probas de
acceso ao Grado
Medio de FP,
Bacharelato,
Universidade,
etc.

POAP Cando saian as
convocatorias. Aprox.
mes  de  febreiro-
marzo.

Revisión das
medidas de
atención á
diversidade

Profesorado
Titoras
Xefa de estudo
Orientadora
CCP

PAD Tras a 3ª avaliación

Orientación
vocacional

Xefa de estudos
Titoras/es
Orientadora

Charlas
informativas ás
familias dos
cursos que
cambian de
etapa.

POAP Maio-Xuño

Reunión cos
CEIPs adscritos

Xefa de estudos
Profesora PT
Orientadora

Recollida de
información
sobre
o alumnado que
empezará a etapa
de secundaria.

POAP  e
PAD

Maio-Xuño

DROrienta Orientadora Recollida de
datos e volcado á
plataforma

PAT,
POAP, PAD,

Mes de Xuño – Xullo.

32



Elaboración da
memoria do DO

Orientadora
PT

Recollida e
reflexión das
actuacións
realizadas

PAT,
POAP, PAD,

Mes de Xuño

Plans,
documentos
do  IES  e
protocolos.

Equipo directivo
Departamento de
Orientación

Análise do PE,
PAD, Plan de
Convivencia,
protocolos e
difusión na
comunidade
educativa

PAT,
POAP, PAD

Ao longo do curso
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