
IES "PAZO DA MERCÉ"
Rúa Ramal, 3, Tortoreos                           
36449  AS NEVES (PONTEVEDRA)
Tfno. 986648455    Fax 986648191
ies.pazo.merce@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iespazoda   merce

Departamento de orientación

PLAN  ANUAL
DE ORIENTACIÓN

Curso 2016-2017

mailto:ies.pazo.merce@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iespazoda
http://www.unesco.org/


IES PAZO DA MERCÉ              PLAN DE ORIENTACIÓN                                Curso 2016-2017

ÍNDICE
     

1. XUSTIFICACIÓN 
 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
1.2. O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

1.2.1. RASGOS QUE O CARACTERIZAN
1.2.2. COMPOSICIÓN
1.2.3. FUNCIÓNS
1.2.4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

2. OBXECTIVOS

2.1. OBXECTIVOS XERAIS
2.2. OBXECTIVOS PARA CADA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

 2.2.1.  OBXECTIVOS DO APOIO AO PROCESO DE ENSINANZA E  
  APRENDIZAXE
2.2.2.  OBXECTIVOS DO PLAN DE ORIENTACIÓN  ACADÉMICA E  
PROFESIONAL 
2.2.3. OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

3. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS

3.1.  PRIORIDADES  DO  APOIO  AO  PROCESO  DE  ENSINANZA  E
APRENDIZAXE

3.2.  PRIORIDADES  DO  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  E
PROFESIONAL

3.3. PRIORIDADES DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

4. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

4.1. APOIO AO PROCESO DE ENSINANZA E APRENDIZAXE
4.2. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
4.3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL
4.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN

2



IES PAZO DA MERCÉ              PLAN DE ORIENTACIÓN                                Curso 2016-2017

1. XUSTIFICACIÓN

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

O IES Pazo da Mercé está situado na parroquia de Tortoreos, no concello das
Neves. 

Entre as instalacións das que dispón o centro están: o edificio que da
nome ao centro e un edificio  novo,  pavillón deportivo,  laboratorios,  aula de
informática, aula de música, aula de educación plástica, aula de tecnoloxía,
sala de usos múltiples, biblioteca, departamentos, sala de profesores, aulas de
grupo-clase  e  de  desdobre,  aulas  taller  para  o  Ciclo  de  Grao  Medio  de
Sistemas Microinformáticos e redes e para o Ciclo de Formación Profesional
Básica de Informática de oficina.  Os alumnos do instituto  utilizan os luns o
comedor do CEIP Marquesa Pazo da Mercé, adscrito a este IES e que conta
con departamento de orientación propio.

O alumnado procede na súa maioría do Concello das Neves, seguido do
de  Arbo  e  algún  de  Salvaterra,  nas  etapas  de  ESO  e  Bacharelato.  En
Formación Profesional, veñen de toda a comarca. Neste curso 2016-2017 hai
unha matrícula total de 270, distribuídos da seguinte forma:

ESO
BACHARELATO

MODALID
ADE

CIENCIA
S

HUMANIDADE
S E CIENCIAS

SOCIAIS
TOTAL

1º ESO 42
1º

BACH
9 16 25

2º ESO 48
2º

BACH
7 9 16

3º ESO 49 TOTAL BACHARELATO 41

4º ESO 37 CB “INFORMÁTICA 
DE OFICINA”

CM “SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS E 
REDES”

TOTAL
ESO

176

1º 20 1º 13

2º 20

TOTAL
CB

20
TOTAL
CM

33

As Medidas de atención a diversidade contempladas para o presente
curso,  en  función  da  organización  académica,  cambian  respecto  do  curso
pasado,  pola  implantación  dos  Programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  o
rendemento  en 2º  e  3º  de  ESO,  o  programa de adquisición  de lingua dun
alumno procedente de China e  a supresión  dos Agrupamentos Flexibles.  A
distribución destas medidas queda como segue, tendo en conta que tanto a
raíz da avaliación inicial como ao longo do curso pode haber variacións: 
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Apoio da profesora de pedagoxía terapéutica: 

CURSO ALUMNADO
1º ESO 7
2º ESO 5
3º ESO 8
TOTAL 20

 Adaptacións curriculares individuais: 

CURSO ALUMNADO
1º ESO 2
TOTAL 2

Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento:

CURSO ALUMNADO
2º de ESO 7
3º de ESO 10

1.2. O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Na organización da orientación para o curso 2016-2017 tratarase de
dar continuidade ás actuacións emprendidas durante os cursos anteriores e dar
resposta ás necesidades e prioridades da comunidade escolar.

Neste senso temos en conta na elaboración do Plan de Orientación
para o presente curso, ademais da  memoria do departamento de orientación
do curso anterior, a seguinte normativa:

-Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
-Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
-Orde  24  de  xullo  de  1998  pola  que  se  establece  a  organización  e
funcionamento  da  orientación  educativa  e  profesional  na  Comunidade
Autónoma de Galicia.
-Decreto  229/2011,  do  7  de  decembro,  polo  que  se  regula  a  atención  á
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
-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 na Comunidade Autónoma de Galicia.
-Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma

4



IES PAZO DA MERCÉ              PLAN DE ORIENTACIÓN                                Curso 2016-2017

de Galicia.
-Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación
xeral da formación profesional do sistema educativo.
-Resolución  do  15  de  xullo  de  2016  da  Dirección  Xeral  de  Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións
para a implantación,  no curso 2016/17, do currículo establecido no Decreto
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 
1.2.1. Rasgos  que caracterizan ao Departamento de Orientación

  É un órgano de coordinación docente, xunto aos departamentos Didácticos,
a Comisión de Coordinación Pedagóxica e profesorado titor.
 É  un  elemento  aberto  dentro  do  “sistema  educativo  do  centro”  e  do
“subsistema da orientación” do mesmo.
  As súas accións estarán plenamente integradas no proceso educativo xeral e
no marco curricular, o seu labor non será illado nin paralelo.
 É  o  espazo  institucional  dende  onde  se  coordina,  colabora  e  participa
activamente  na  planificación  e  desenvolvemento  da  acción  titorial  e
orientadora.
  Dende un marco colaborativo, buscará ofrecer respostas educativas a toda a
comunidade  educativa:  profesorado  titor,  equipos  docentes,  departamentos,
equipo directivo, alumnado e familias.

1.2.2.  Composición
O Departamento de Orientación estará integrado no presente curso

polas seguintes persoas:
  A profesora de Orientación Educativa, xefa do departamento: Rosa María
Martín Fernández
  A profesora de Pedagoxía Terapéutica: Yolanda Pérez Lloves
  A titora do Ámbito social e lingüístico: Belén Jorge Estévez
  A titora do Ámbito científico: Mª Consuelo González Martínez
 A profesora de Formación e Orientación Laboral: Mª Jesús Córdoba Barcala
 A xefa do Departamento de Orientación do CEIP “Marquesa Pazo da Mercé”
das Neves: Belén Alvar Nóvoa

 Os membros do departamento de Orientación que aquí figuran manterán
as reunións pertinentes co fin de coordinar e axustar o plan de orientación á
realidade da nosa comunidade educativa.

1.2.3.  Funcións do Departamento de Orientación

A  Orde  do  24  de  xullo  de  1998,  establece  no  seu  artigo  5º as
funcións que desenvolverá o departamento de orientación e que son:
1.  Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e
das  alumnas  do  seu  contorno  e  deseñar,  desenvolver  e  avaliar  programas
específicos de intervención.
2. Elaborar,  de  acordo  coas  directrices  establecidas  pola  comisión  de
coordinación pedagóxica,  as propostas do plan de orientación académica e
profesional,  e do plan de acción titorial  dos centros, así como coordinar ao
profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento destes plans.
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3. Participar  na elaboración dos proxectos  educativo  e curricular  de  centro,
incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención do
alumnado con necesidades educativas especiais e nos principios de avaliación
formativa e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción.
4. Deseñar  accións  encamiñadas  á  atención  temperá  e  á  prevención  de
dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas
tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades que presenten
os alumnos e alumnas.
5.  Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento
de medidas de atención á diversidade.
6.  Facilitarlle ao alumnado o apoio e asesoramento necesarios para enfrontar
os momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso
no centro, o cambio de ciclo ou etapa e, cando corresponda  a elección de
optativas  ou  de  itinerarios  formativos,  a  resolución  de  conflitos  de  relación
interpersoal ou a transición a vida profesional.
7.  Informar ao alumnado dos recursos laborais e profesionais ao seu alcance e
propoñer a realización de actividades de orientación que lle faciliten a toma de
decisión sobre o seu futuro.
8. Cooperar  cos  membros  dos  equipos  específicos  no  deseño,
desenvolvemento e avaliación dos programas de orientación.
9.  Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e
innovación educativa  nos ámbitos relativos  a hábitos de traballo  intelectual,
programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámicas de
grupos e en calquera outros.
10.   Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no
proceso educativo dos seus fillos, especialmente no relativo á motivación, á
construción  do  autoconcepto  e  da  autoestima  e  no  proceso  de  toma  de
decisións.
11. Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos e institucións no
ámbito das súas competencias.
12. Nos institutos onde se imparta formación profesional específica, coordinar a
orientación laboral e profesional con outras administracións e institucións.

No  artigo  6º establécense  as  funcións  da  xefatura  do
departamento, quen actuará baixo a dependencia directa do xefe de estudos e
en estreita colaboración co equipo directivo, xefes de departamentos e titores:
1. Representar ao departamento na Comisión de Coordinación Pedagóxica.
2. Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento e
facilitar a colaboración entre os seus membros.
3. Responsabilizarse da redacción do plan anual do departamento e velar polo
seu cumprimento; así como da elaboración da memoria final de curso.
4. Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que con
carácter extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta correspondente
5. Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso.
6. Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a
adquisición  de  material  e  de  equipamento  específico  asignado  ao
departamento, e velar polo uso correcto e conservación.
7. Realizar as avaliacións psicopedagóxicas do seu centro e, se é o caso, as
dos  centros  que  lle  sexan  adscritos,  así  como  asesorar  no  deseño,
desenvolvemento  e  avaliación  das  medidas  de  atención  á  diversidade
conforme o  procedemento e criterios  establecidos no proxecto  curricular  do
centro  e  responsabilizarase,  cando  cumpra,  da  elaboración  do  informe
psicopedagóxico.
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8. Coordinar as accións dos profesores de apoio na atención do alumnado con
necesidades  educativas  especiais,  elevando  ao  xefe  de  estudos,  cando
cumpra, a proposta de organización da docencia par este alumnado.
9. Participar  nas  sesións  de  avaliación  para  o  deseño,  desenvolvemento  e
avaliacións de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas
educativas.

O  artigo  7º  establece  as  funcións  do  profesorado  de  apoio  ao
alumnado con necesidades educativas especiais, que neste centro limítase á
profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica:
1. Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
2. Participar  na  avaliación  inicial  do  alumnado  que  acceda  á  ESO,  cando
cumpra,  e  naquelas  sesións  de  avaliación  que  afecten  ao  alumnado  con
necesidades educativas especiais.
3. Colaborar  na  elaboración,  seguimento  e  avaliación  das  adaptacións
curriculares, así como das medidas de reforzo, se é o caso, e daquelas outras
dirixidas á atención á diversidade do alumnado.
4. Prestarlle atención docente directa ao alumnado con necesidades educativas
especiais que así o requira, atención que, en xeral, se prestará no grupo no
que está integrado.

1.2.4. Ámbitos de actuación

No cumprimento das funcións que o departamento de orientación ten
encomendadas elabórase o Plan de Actividades do mesmo, en torno aos tres
ámbitos de actuación seguintes:
  Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe
  Plan de Orientación Académica e Profesional
  Plan de Acción Titorial

As actuacións nestes ámbitos dirixiranse ao profesorado, ao alumnado,
a pais e nais, e a toda a comunidade educativa en xeral.

2. OBXECTIVOS

2.1. OBXECTIVOS XERAIS DA ORIENTACIÓN

 Contribuír  á  personalización  da  educación,  ao  seu  carácter  integral,
favorecendo  o  desenvolvemento  de  todos  os  aspectos  da  persoa  e
contribuíndo  tamén  a  unha  educación  individualizada  referida  a  persoas
concretas, coas súas actitudes e intereses diferenciados.
 Axustar  a  resposta  educativa  ás  necesidades particulares  do alumnado a
través das oportunas adaptacións do currículo.
 Resaltar os aspectos orientadores da educación, atendendo ao contexto real
no que viven alumnos e alumnas, favorecendo a adquisición das aprendizaxes
máis funcionais en conexión co entorno, de xeito que a escola aporte realmente
unha “educación para a vida”.
 Favorecer  os  procesos  de  madurez  persoal  e  vocacional,  de
desenvolvemento da propia personalidade, identidade e sistema de valores.
  Previr  as dificultades de aprendizaxe evitando, no posible,  os fenómenos
indesexables de abandono,  fracaso ou inadaptación escolar.
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 Contribuír a unha axeitada relación e interacción entre os distintos integrantes
da comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias, así como entre a
comunidade educativa e o entorno social.

2.2. OBXECTIVOS DE CADA ÁMBITO DE ACTUACIÓN

2.2.1.  OBXECTIVOS  DE  APOIO  Ó  PROCESO  DE  ENSINANZA  E
APRENDIZAXE

a)  Colaborar  co  profesorado na atención  á  diversidade do alumnado para
mellorar o proceso de ensinanza e aprendizaxe.
b) Asesorar  á  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  nos  aspectos
psicopedagóxicos e metodolóxicos.
c) Colaborar co profesorado do centro na prevención, detección e avaliación de
dificultades de aprendizaxe, e no deseño, desenvolvemento e avaliación das
medidas educativas dirixidas ao alumnado que presente estas dificultades.
d)  Asesorar ao profesorado en materia de avaliación continua e integradora
das aprendizaxes do alumnado e das súas propias actividades de ensinanza.

2.2.2.  OBXECTIVOS  DO  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  E
PROFESIONAL

AUTOCOÑECEMENTO
a)  Formar un autoconcepto positivo e mellorar a autoestima, sendo capaz de
recoñecer os propios valores, capacidades, intereses, expectativas e recursos
persoais,  reflexionando  sobre  a  incidencia  destes  na  toma  de  decisións  e
asunción de riscos persoais.
b) Lograr o coñecemento dun mesmo e dos demais, diferenciando os rasgos
de  personalidade  propios  e  alleos,  as  distintas  aptitudes,  habilidades  e
intereses que posúen.
c)  Delimitar o papel familiar, social e escolar, recoñecendo as persoas das que
se depende.
d)  Coñecer os mecanismos básicos da comunicación verbal e non verbal.
e)  Profundizar no coñecemento de sentimentos e emocións.

TOMA DE DECISIÓNS
f)   Entender a relación existente entre as distintas eleccións que facemos ao
longo da vida.
g) Coñecer o proceso de toma de decisións en fases, identificando e valorando
alternativas.
h)  Proporcionar ao alumnado información, axuda e consello á hora de tomar
decisións académicas e profesionais, especialmente nos momentos de máis
risco ou dificultade, como son os cambios de ciclo ou de etapa, a elección das
optativas e dos diferentes itinerarios ou alternativas académicas e profesionais.

EXPLORACIÓN DA CARREIRA PROFESIONAL
i)  Afondar  nas  características  das  diferentes  ocupacións,  cualificacións
profesionais, recompensas, funcións, etc.,  
j) Identificar as habilidades e os intereses profesionais propios relacionándoos
coas ocupacións preferidas
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PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DA CARREIRA PROFESIONAL
k) Coñecer  os  diferentes  itinerarios  escolares  e  profesionais,  aprendendo a
recoller información e manexar as fontes oportunas, analizando de forma crítica
as diferentes opcións.
l) Relacionar  as  áreas  de  aprendizaxe  coas  familias  ocupacionais,
seleccionando as máis acordes coas características persoais.
m) Planificar metas a curto, medio e longo prazo.
n) Saber  elaborar  o  propio  currículum  vitae e  preparar  unha  entrevista
profesional.
o)  Adquirir a capacidade de autorientación no momento actual e futuro.

2.2.3. OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

a) Favorecer o traballo coordinado do equipo docente de cada grupo-clase co
fin  de  facer  máis  eficaz  a  tarefa  docente  e  poder  adaptala  mellor  ás
características de cada grupo.
b) Facilitar a integración do alumnado no grupo-clase e no centro, promovendo
tanto a actuación responsable na marcha do seu grupo como a participación
activa nas actividades organizadas no centro.
c)  Desenvolver  programas de orientación que permitan que cada alumno e
alumna poida ir realizando o proceso de toma de decisións responsablemente
e con coñecemento das súas capacidades e das ofertas que se lles presentan
tanto no ámbito escolar como profesional.
d) Potenciar o seguimento do proceso individual realizado por cada alumna e
alumno e a atención ás necesidades diversas derivadas do mesmo.
e)  Aunar os esforzos do equipo docente no plantexamento duns valores que
axuden  a  ser  persoas,  convivir  e  comportarse  adecuadamente  nas  súas
relacións.
f)  Colaborar na relación centro e familia, mellorando a cooperación educativa e
participación das familias no proceso educativo dos seus fillos e fillas.
g)  Facilitar  o  desempeño  das  funcións  do  profesorado,  adaptándose  ás
características de cada grupo. 

3.  PLANIFICACIÓN  XERAL  E  DEFINICIÓN  DE
ACCIÓNS PRIORITARIAS

3.1. PRIORIDADES NO APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA
E APRENDIZAXE

  Coordinación co Colexio de Educación Infantil  e Primaria  adscrito ao
Instituto,  que inclúe as propostas do Departamento de Orientación do CEIP
Marquesa Pazo da Mercé:
- Información  e  difusión  sobre  o  Servizo  de  Orientación  e  as  súas
competencias, entre o profesorado e as familias dos alumnos, para un mellor
coñecemento e uso do mesmo.
- Seguimento  do  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais:
continuación das medidas educativas que viñan recibindo no colexio, no seu
caso, e intercambio de información, materiais e recursos para a atención do
alumnado.
- Coordinación entre as etapas  de E. Primaria e ESO. Colaboración entre o
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profesorado titor de 6º de Primaria e profesorado de 1º de ESO na detección e
prevención  de  dificultades,  facilitando  ao  alumnado  o  tránsito  entre  etapas
educativas. 
 Coordinación  con  Institucións  do  entorno,  co  obxectivo  de  garantir  a
conexión  e  continuidade  das  colaboracións  que  se  viñan  dando  en  anos
anteriores: Servizos Sociais (traballadora social  e educadora de familia) dos
concellos de Arbo e As Neves principalmente, Centro de Saúde, Asociacións,
Servizos de Orientación Laboral, etc.
 Coordinación  co  Equipo  de  Orientación  Específico,  na  detección,
prevención e compensación das necesidades educativas especiais.
 Asesoramento ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e
os documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á
diversidade e a acción titorial.
 Asesoramento  a  toda  a  comunidade  educativa sobre  as  diferentes
medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de
apoio educativo.
 Propostas  de  apoio  educativo á  realidade  de  cada  alumno,  con
intervencións  inclusivas  e  orientadas,  tendo  en  conta  o  potencial  de
aprendizaxe do alumnado.
 Prevención e detección precoz de dificultades de aprendizaxe.
 Asesorar  á  totalidade  da  comunidade  educativa  sobre  os  proxectos  de
mellora e calidade do sistema educativo.
 Asesorar ao conxunto da comunidade educativa sobre distintos programas
Programas  de  Mellora  da  Aprendizaxe  e  do  Rendemento,  Programas  de
recuperación  e  de  alumando  repetidor,  apoio  a  alumnado  con  necesidades
educativas especiais, programas específicos grupais e/ou individuais, aula de
convivencia e outros programas de habilidades sociais elaborados.
 Colaboración  nas  modificacións  derivadas  da  aplicación  da  LOMCE  na
revisión do Proxecto Curricular e do Proxecto Educativo de centro.
 Colaboración na Avaliación Inicial do alumnado de ESO. Aplicación dunha
batería psicopedagóxica ao alumnado de 1º de ESO que se incorpora ao IES. A
xefa  do  departamento  e  a  profesora  de  pedagoxía  terapéutica  asistirán  as
sesións de avaliación inicial.
 Colaboración  no  proceso  de  avaliación  do  alumnado.  A  profesora  de
orientación  educativa  asistirá  a  sesións  de  avaliación  do  alumnado,
especialmente naqueles grupos nos que se detecten necesidades educativas
especiais,  A profesora  de  pedagoxía  terapéutica  asistirá  ás  avaliacións  do
alumnado ao que imparta docencia.
 Realización das  Avaliacións Psicopedagóxicas necesarias, aportando as
orientacións  oportunas  para  dar  unha  resposta  educativa,  se  é  o  caso,  ás
dificultades  e   necesidades  de  aprendizaxe  presentadas  polo  alumno/a,
colaborando no seu caso no establecemento das directrices e criterios xerais
para a elaboración de  Adaptacións Curriculares Individuais e colaborando
no seu deseño, desenvolvemento e avaliación. 
 O seguimento do alumnado con necesidades educativas especiais que recibe
apoio  da  profesora  de  pedagoxía  terapéutica farase  en  coordinación  co
profesorado de aula. 
 Colaborar no seguimento, revisión e/ou modificación das medidas educativas:
Adaptación  curriculares  e  Programa  de  Mellora  da  Aprendizaxe  e  do
Rendemento.
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 Comunicación  cos  pais  e  nais dos  alumnos  e  alumnas  que  presenten
necesidades ou dificultades na súa aprendizaxe ou no seu desenvolvemento
persoal,  para coñecer a súa problemática e o seu contexto sociofamiliar, co fin
de adoptar as medidas máis axeitadas, sendo tamén os pais informados das
mesmas e asesorados.

TEMPORALIZACIÓN: 
As  actividades  deste  apartado  desenvolveranse  ao  longo  de  todo  o

curso.
As  probas  psicopedagóxicas  relativas  á  avaliación  inicial  faranse  ao

inicio do curso escolar.
As  avaliacións  psicopedagóxicas  e  a  elaboración  das  Adaptacións

Curriculares priorizaranse no primeiro trimestre. 
O  seguimento  das  diferentes  medidas  de  atención  á  diversidade

realizarase  en  coordinación  con  E.  Primaria: e  co  departamento  de
orientación do colexio para facilitar unha orientación académica ao alumnado e
pais e nais de 6º de Primaria de cara ao seu ingreso na ESO. Convidarase ao
alumnado  de  6º  dos  colexios  de  Arbo,  As  Neves  e  Leirado  que  vaian
incorporarse ao noso centro, para que visiten as nosas instalacións, no terceiro
trimestre, nunha “Xornada de portas abertas”. Coordinación co profesorado
titor, especialmente nas avaliacións trimestrais e ao longo de todo o curso.

As  avaliacións  psicopedagóxicas  do  alumnado  susceptible  de
incorporarse  ao  programa  de  mellora  da  aprendizaxe  e  do  rendemento
realizaranse,  de  ser  posible,  no  terceiro  trimestre.  A  proposta  definitiva
realizarase na sesión de avaliación extraordinaria de setembro.

3.2.  PRIORIDADES  NO  PLAN  DE  ORIENTACIÓN
ACADÉMICA E PROFESIONAL (POAP)

O  departamento  de  orientación  tendo  en  conta  as  directrices  da
Comisión de Coordinación Pedagóxica e as suxestións dos titores e titoras,
colaborará na programación e execución das actividades. En todo caso o Plan
de Orientación Académico e Profesional deberá incluír:
  Coordinación con E. Primaria: e co departamento de orientación do colexio
para facilitar unha orientación académica ao alumnado e pais e nais de 6º de
Primaria de cara ao seu ingreso na ESO. Convidarase ao alumnado de 6º dos
colexios de Arbo, As Neves e Leirado que vaian incorporarse ao noso centro,
para que visiten as nosas instalacións, no terceiro trimestre, nunha “Xornada
de portas abertas”.
  Información ao alumnado no relativo a criterios de a avaliación, promoción
e titulación. Modificacións coa aplicación da LOMCE.
 Actuacións  relacionadas  coa  aprendizaxe  permanente  e  as  saídas
profesionais: orientar sobre o procedemento do recoñecemento, avaliación e
acreditación de competencias para definir  o  itinerario  formativo;  participar  e
colaborar na difusión e apoio de accións de fomento da cultura emprendedora
no alumnado do centro; prestar especial atención aos momentos de transición
académica  ou  ao  mundo  laboral,  guiando  e  asesorando  ao  alumnado  nos
distintos itinerarios formativos, elección de materias, nas competencias para a
empregabilidade  e  nas  técnicas  de  emprego;  informar  ao  alumnado  e  ás
familias sobre a inserción laboral e profesional; asesorar sobre a importancia
da  formación  ao  longo  da  vida  para  a  mellora  profesional  ou  para  a
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incorporación ao mercado laboral.

 1º e 2º de ESO: 
- Autocoñecemento
- Asesoramento sobre o sistema educativo e optatividade na ESO

 3º ESO e 4º ESO:  
AUTOCOÑECEMENTO: 
- Autoconcepto, autoestima e valores
- Capacidades, habilidades, aptitudes e intereses profesionais
- Comunicación
- Sentimentos e emocións
TOMA DE DECISIÓNS: 
- Proceso de toma de decisións
- Asesoramento e Consello
EXPLORACIÓN DA CARREIRA PROFESIONAL
- Coñecemento das ocupacións e cualificacións profesionais
- Relación entre aptitudes, habilidades e intereses coas distintas ocupacións.
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DA CARREIRA PROFESIONAL
- Coñecemento dos diferentes itinerarios escolares e profesionais
- Relación das áreas de aprendizaxe coas familias profesionais
- Planificación de metas
- Currículum Vitae e Entrevista profesional
- Autorientación

Manteranse  entrevistas  individuais  con  todo  o  alumnado  que  o  precise,
especialmente co que estea no remate de etapa en 4º de ESO.

 Bacharelato: 
- Asesoramento  sobre  os  distintos  itinerarios  educativos,  vías  de  acceso  á
Universidade, Ensinanzas Artísticas ou Ciclos Formativos de Grao Superior, así
como  formación  complementaria  para  o  desenvolvemento  da  carreira
profesional.
- Asesoramento sobre o acceso á Universidade: graos universitarios, materias
de  ponderación,  notas  de  corte,  plans  de  estudos,  saídas  profesionais,
residencias e outros servizos complementarios, bolsas, etc.
- Aplicación  de  probas  de  orientación  académica  e  profesional  (intereses,
aptitudes, personalidade...) co alumnado que o solicite, ou ben que o titor ou
titora xunto co departamento de orientación estimen oportuno.
- Manteranse  entrevistas  individuais  con  todo  o  alumnado  que  o  precise,
especialmente co que estea no remate de etapa

 Ciclo Medio “Sistemas microinformáticos e redes” e Ciclo FP Básica
“Informática de oficina”:
-  Asesoramento sobre opcións académicas e profesionais ao remate do ciclo.
- Coordinación coa profesora de Formación e Orientación Laboral, pertencente
tamén a este departamento de orientación.
-  Manteranse entrevistas individuais con todo o alumnado que o precise.

Na ESO este POAP desenvolverase de forma xeneralizada na aula, dentro
do Plan de Acción Titorial, aproveitando as horas de titoría e complementada
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coa  actuación  da  orientadora  sempre  que  se  considere  oportuno.  A
programación detallada e temporalizada para cada nivel será consensuada cos
titores e titoras adaptándose ás necesidades de cada grupo.

Todo  o  alumnado  do  centro  poderá  recibir  asesoramento  académico  e
profesional  no  departamento  de  orientación,  nas  horas  que  se  estimen
oportunas xunto co profesorado titor e nos recreos destinados a ese fin.

3.3. PRIORIDADES NO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

Para o desenvolvemento do PAT o Departamento de Orientación facilitará
ás titoras e aos titores o asesoramento e os documentos necesarios para a
realización  das  actividades  propostas  e  a  consecución  dos  obxectivos
sinalados. 

Para unha mellor coordinación na ESO cóntase cunha reunión semanal
do profesorado titor de cada nivel educativo da ESO coa xefa do departamento
de orientación, na que traballar e consensuar a programación da acción titorial
en función do Plan de Acción Titorial e  das necesidades detectadas en cada
nivel educativo. As actividades desenvolveranse atendendo ao Plan de Acción
Titorial.

Coordinarase a acción titorial do ciclo de formación Profesional Básica coa
profesora titora.

3.3.1. SEGUIMENTO INDIVIDUAL

Co alumnado
-   Entrevistas individuais. 
-  Recollida de información relativa a cada alumna e alumno ao inicio do curso
en relación a súa historia académica e persoal.
-   Recollida de información ao longo do curso do proceso de aprendizaxe de
cada alumna e alumno nas distintas áreas e dos incidentes que teñan lugar, se
é o caso, así como a busca de solucións aos posibles conflitos.
-  Coordinación do proceso de integración de cada alumna e alumno no grupo-
clase e nas actividades desenvoltas no centro.
-   Asesoramento ao alumnado no seu proceso de maduración vocacional e
orientación sobre as súas posibilidades académicas e profesionais.
-  Cumprimentación da documentación administrativa de cada alumna e alumno
correspondente ao profesorado titor.

Coas familias
-  Entrevistas periódicas coas nais, pais ou representantes legais do alumnado
para:
- Proporcionarlles información respecto ao rendemento xeral e por materias,
dificultades  observadas,  medidas  adoptadas,  hábitos  de  traballo  e  estudo,
actitude, integración e participación, etc.
-  Recoller  información respecto  á  situación  familiar  do  alumnado,  que sexa
relevante  para  o  seu  rendemento  académico:  datos  de  saúde,  espazos  e
horarios de estudo, contorno socio-cultural, actividades extraescolares, etc.
- Información  trimestral  dos  resultados  da  avaliación  da  aprendizaxe  do
alumnado, cualificacións obtidas e observacións que se consideren oportunas
ademais dos resultados de cada unha das tres avaliacións.
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- Comunicación das faltas de asistencia mensualmente ou con maior frecuencia
nos casos que así o requiran.
- Contactos  telefónicos  ou  entrevista  persoal  sempre  que  se  considere
necesario, por parte do profesorado titor e/ou das familias.

Co profesorado
- Recollida  de  información  sobre  o  proceso  de  aprendizaxe  realizado  polo
alumnado en cada área ou materia.
- Coordinación das decisións conxuntas  tomadas respecto do alumnado do
grupo, tanto nas reunións de coordinación do equipo docente como nas xuntas
de avaliación: normas de aula e do centro, actuacións e recursos en situacións
conflitivas, organización da aula, integración dos membros do grupo, etc.
- Seguimento e valoración das medidas de atención á diversidade desenvoltas
co  alumnado  do  seu  grupo:  adaptacións  curriculares  individuais,  apoios  de
pedagoxía terapéutica, alumnado susceptible de incorporarse a un programa
de mellora da aprendizaxe e do rendemento, formación profesional básica ou a
calquera outra medida.

3.3.2. SEGUIMENTO GRUPAL

Co alumnado
- ACOLLIDA  EN  TODAS  AS  ETAPAS  EDUCATIVAS:  especialmente  co
alumnado de nova incorporación ao IES, tanto en setembro como ao longo do
ano  académico.  Esta  acollida  inclúe,  por  exemplo,  información  sobre
instalacións, horarios, calendario escolar, profesorado, normas, etc. 

- INTEGRACIÓN E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO DE TODAS AS ETAPAS
EDUCATIVAS:  valoración  e/ou  intervención  nas  dinámicas  establecidas  no
grupo,  integración  dos  seus  membros,  conflitos  e  solucións  propostas,
orientación  das  demandas  e  inquedanzas  do  alumnado,  mediación  na
colaboración  coa  persoa  delegada  do  grupo,  ante  o  resto  do  profesorado,
alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten, etc.

- ACTIVIDADES E PROGRAMAS NA ESO:
Ademais doutras actividades e programas ou proxectos de interese que

poidan xurdir en cada grupo ou nivel educativo ao longo do curso, considérase
que se deben desenvolver sesións de traballo grupais enmarcadas dentro dos
seguintes temas e programas:
-Educación para a saúde: nutrición, hixiene, sexualidade, consumo de tabaco,
alcohol, etc.
-Educación Vial
-Técnicas de Traballo Intelectual
-Habilidades Sociais e Autoestima 
-Igualdade: linguaxe, publicidade, violencia de xénero, estereotipos na escolla
da carreira profesional...
-Medio  Ambiente:  coidado  do  entorno  do  IES  (quendas  de  limpeza,
repoboación do espazo exterior…)
-Educación sexual
-Mediación escolar
-Riscos na rede
-Orientación Académica e Profesional
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-ACTIVIDADES E PROGRAMAS NA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
-Tećnicas de estudo e organización do traballo
-Resolución de conflitos
-Fomento da responsabilidade individual e da autoestima
-habilidades comunicativas
-Traballo en grupo
-Destrezas  que  permitan  programar  e  xestionar  o  futuro  educativo  e
profesional.
-Información e orientación que lle garanta ao alumnado unha decuada toma de
decisións sobre o seu itinerario educativo e profesional ao remate da formación
profesional básica.

Coas familias

- Unha  reunión  coas  familias  ao  principio  de  cada  curso.  Convocaranse
reunións  ao  longo  do  curso  nos  diferentes  niveis  educativos  cando  se
considere necesario.

- Nesta reunión colectiva, entregarase ás familias información relevante para o
curso  en  relación  cos  horarios  de  clase,  calendario  escolar,  profesorado,
horario  de  atención  as  familias  por  parte  do  profesorado  titor,  criterios  de
promoción e titulación, etc.

Co profesorado
Reunións de coordinación co equipo docente para:
-  Coordinar  estratexias  de  aprendizaxe  e  secuenciación  de  contidos
interdisciplinares nas programacións.
- Coordinar a organización e funcionamento do grupo.
-  Analizar  as posibles problemáticas que vaian xurdindo no grupo e buscar
solucións consensuadas respecto das decisións a tomar.
-Sesións da avaliación:
- Analizar o proceso de aprendizaxe do alumnado do grupo e os resultados e
cualificacións  obtidas,  así  como  o  proceso  de  ensinanza,  aportando  datos
obxectivos e interpretando os mesmos.
-  Profundar  no  coñecemento  do  grupo  e  de  cada  alumna  e  alumno  en
particular, en cada área.
- Propoñer orientacións de mellora ou medidas educativas concretas.
- Tomar decisións sobre a promoción ou permanencia do alumnado nun curso,
ou sobre a proposta para o Título de Graduado/a en Educación Secundaria, se
é o caso.

TEMPORALIZACIÓN 
As  actividades  propostas  dentro  de  cada  programa  estarán  recollidas

nunha programación anual do Plan de Acción Titorial e serán secuenciadas ao
longo do curso  atendendo ás diferentes necesidades e intereses do alumnado
e  profesorado  titor  de  cada  nivel  en  colaboración  co  departamento  de
orientación. Na memoria final incluiranse as actividades realizadas.
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4. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

4.1. APOIO AO PROCESO DE ENSINANZA E APRENDIZAXE

 Participación na CCP e colaboración na elaboración do PEC, nos aspectos
psicopedagóxicos dos mesmos.
 Avaliación inicial do alumnado de 1º de ESO.
 Seguimento de todo o alumnado mediante fichas de recollida de información. 
 Avaliación psicopedagóxica, nos casos que se considere oportuno, implicando
ao contexto escolar, sociofamiliar e ao alumno ou  alumna en colaboración co
Servizo de Saúde e os Servizos Sociais se fora oportuno.
 Realización  dos  Informes  Psicopedagóxicos  e  colaboración  no  deseño  e
seguimento da proposta curricular e organizativa.
 Derivación ao SERGAS dos casos que se estime oportuno.
 Entrevistas  iniciais  e  de  devolución  da  información  (profesorado,  familia  e
alumno ou alumna).
 Orientacións,  organización e colaboración á organización do apoio, no seu
caso, e seguimento e avaliación das medidas educativas adoptadas.

     4.2. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 No desenvolvemento do PAT traballarase en reunión semanal por niveis de
ESO. Serán moi importantes as aportacións e avaliacións do profesorado titor
sobre as actividades realizadas e as necesidades que poidan darse ao longo
do curso.
 Facilitación e elaboración, no seu caso, de programas, materiais e actividades
adecuados  a  cada  un  dos  niveis  educativos.  Asesoramento  no  uso  destes
materiais e participación directa na aula, cando cumpra. 

4.3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

  Asesoramento  Xeneralizado:  desenvolverase fundamentalmente  de forma
grupal, ben nas titorías ou noutras horas dispoñibles, coa colaboración doutros
profesionais, no seu caso.
 Asesoramento  Individualizado:  atención  directa  do  departamento  de
orientación ao alumnado que, aínda recibindo orientación a nivel grupal, siga
presentando grandes dúbidas respecto ao seu futuro académico e profesional.
Co alumnado de 4º de ESO e 2º de Bacharelato manterase unha entrevista
individual.

 4.4.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  E  COMPLEMEN-
TARIAS

Acordáronse as seguintes aínda que se poderán ir incorporando máis ao
longo do curso:
- Charla/Obradoiro sobre Sexualidade para alumnado de ESO.
- Charla do persoal do centro Residencial Docente de Vigo para alumnado de
4º e 2º de Bacharelato e do Ciclo.
- Charla sobre os riscos na rede.
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-  Visita a algunha das universidades galegas para Bacharelato.
-  Charla sobre o acceso á Universidade.
- Charla  sobre  lesión  medular:  AESLEME  (Asociación  Española  de  Lesión
Medular).
-   En colaboración coas Escolas Asociadas á UNESCO: Dereitos Humanos,
Igualdade, Paz e Programa de mediación.

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Cuestionarios, enquisas, tests e inventarios de intereses académicos e
profesionais, aptitudes, personalidade, etc.

• Probas  psicopedagóxicas:  aptitudes  xerais,  intelixencia  xeral,
personalidade, hábitos de estudo, intereses profesionais, proceso lecto-
escritor, atención, etc.

• Difusión de información a través do blog do departamento de orientación
e  nos  taboleiros  das  aulas:
https://iespazodamerceorientacion.wordpress.com/

• Programa Orienta e Orientaline: https://www.orientaline.es
• Charlas e sesións informativas.
• Entrevistas individuais co alumnado e/ou familias.
• Técnicas de traballo en grupo, especialmente nas titorías.
• Outros documentos e programas que se consideren de interese.

5.  CRITERIOS DE  AVALIACIÓN DO PLAN

Durante todo o proceso e por parte de todo os responsables, iranse
recollendo información e suxestións que permitan reorientar o Plan, tendo en
conta as observacións do equipo directivo, da CCP, do profesorado en xeral e
dos titores e titoras en particular, así como dos alumnos, alumnas e pais e nais.

O final do curso reflectiranse as conclusións e propostas de mellora
na memoria do departamento, incluirase información relativa a:

-  Grao de consecución dos obxectivos
- Adecuación dos contidos e actividades para a consecución dos obxectivos.
-  Adecuación dos materiais e recursos empregados.
-  Participación do alumnado.
-  Participación do profesorado e dos titores.
-  Colaboración das familias.
-  Suxestións e propostas de mellora recollidas ó longo do proceso.

O  seguimento e  avaliación do PAT e  POAP  realizarase  nas
horas  de   reunión  do  profesorado  titor  de  nivel  coa  orientadora  do  centro:
actividades realizadas, os recursos utilizados e a súa valoración, coa finalidade
de  retroalimentar  o  Plan  e  facer  as  modificacións  (engadidos,  supresións,
substitucións, etc.) necesarias, para mellorar o Plan dende a práctica da acción
titorial.  As  valoracións  e  suxestións  serán  incluídas  na  memoria  final  do
Departamento.
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As Neves, 25 de outubro de 2016

A xefa do Departamento de Orientación

Asdo.: Rosa Mª Martín Fernández
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