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1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 
1.1 TEÓRICA E LEGAL 

 

O departamento de orientación do IES Politécnico de Vigo pretende establecer canles de 

colaboración para consolidar as accións propias deste departamento no marco da 

lexislación vixente, establecendo criterios de prioridade e colaboración nos tres ámbitos 

de actuación (atención á diversidade, acción titorial e orientación vocacional) dado que se 

trata dun centro educativo que conta con tódalas ensinazas e etapas de educación 

secundaria nos réximes ordinario, vespertino e adulto cun total de 1400 alumnos/as 

aproximadamente, e 135 profesores/as.  

 

No Proxecto educativo de centro (PEC) aprobado en CE o 14/09/2016  o departamento de 

orientación figura como ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE e recolle o que a 

continuación se cita: 

 

“     A actividade deste departamento abrangue a todo o alumnado matriculado no centro. 

Formarán parte do mesmo a xefatura do departamento, unha orientadora educativa, o 

profesorado de apoio para atención ao alumnado con necesidades educativas especiais e un 

titor ou unha titora por cada un dos cursos que compoñen as etapas educativas que se 

imparten no instituto. Así mesmo, formará parte un profesor ou unha profesora que imparta 

na área de Formación e Orientación Laboral por designación da Dirección, oída a 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, que recaerá na persoa docente encargada da 

orientación profesional no departamento de FOL, ou no xefe ou xefa de departamento no 

suposto de que non estea nomeado ningún profesor ou profesora como orientador 

profesional. O xefe ou xefa do departamento actuará baixo a dependencia directa da 

xefatura de estudos e en estreita colaboración co equipo directivo, xefaturas de 

departamento e profesorado titor. A súa función fundamental será a de elaborar e impulsar 

propostas de orientación e reforzo educativo, así como un plano de acción titorial. O 

alumnado será atendido no seu horario lectivo coa recomendación expresa dos titores e das 

titoras, profesorado ou cargos directivos, mediante cita previa; tamén recibirá as nais e pais 

que o desexaren. As informacións obtidas serán de carácter confidencial. A experiencia 

acumulada nos últimos anos, e a complexidade laboral, aconsella avanzar no 

desenvolvemento da orientación profesional, o que nos obriga a afondar no 

desenvolvemento da orde do 12 de xullo de 2011, en canto ás funcións que lle atribúe ao 

profesorado do departamento de FOL respecto á orientación do alumnado”. 

 

DENDE O DEPARTAMENTO DE OIENTACIÓN destacamos: 

 

As accións do departamento de orientación irán encamiñadas á atención do alumnado, 

profesorado e familias, actuando por programas, tomando contribucións do modelo de 

consulta colaborativa de Bisquerra. 

A orientación foi evolucionando dende os seus inicios que era considerada como un 

proceso de axuda especializada realizada por un “experto” a ser considerada na actualidade 

como proceso de axuda aos alumnos e alumnas, ás súas familias, e ao profesorado como 

parte inherente da educación e que ten como meta final contríbuir a formar persoas e 

preparalos para afrontar as situacións e tomar decisións  ao longo da vida. 
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O modelo de orientación actual queda configurado en tres niveis: 

 

 O 1º Nivel é a Acción Titorial, no que o conxunto do profesorado coordinado polo 

profesorado titor, realiza a acción máis directa co alumnado. 

 O 2º Nivel constitúeo o departamento de orientación, deseñado como órgano de 

coordinación de tódalas accións orientadoras do centro, que debe traballar en 

estreita colaboración cos titores ademáis de realizar accións especializadas 

reguladas polo Decreto 120/1998 e a Orde do 24 de Xullo de 1998. 

 O 3º Nivel está constituído polo EOE (Equipo de orientación específico) con 

funcións máis especializadas tamén reguladas polo anterior Decreto e Orde de 

Orientación. 

 

A Lei Orgánica 3/2020  pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006 adopta un enfoque de 

igualdade de xénero a través da coeducación e fomenta en todalas etapas o aprendizaxe da 

igualdade efectiva de mulleres e homes, a prevención da violencia de xénero e o respecto 

da diversidade afectivo-sexual, introducindo na educación secundaria a orientación 

educativa e profesional do alumnado con perspectiva inclusiva e non sexista 

 

 

As actuacións a desenvolver non se limitarán a accións puntuais senón que pretenden 

establecer un continuo orientador que abarque toda a escolaridade do alumnado e 

contemplando aspectos da transición á vida activa (Circular 18/2007). 

 

No noso contexto máis próximo o Decreto 120/1998 e a Orde do 24 de Xullo de 1998,  

establécense tanto as funcións do departamento de orientación como do xefe do 

departamento, en liñas xerais destacamos as seguintes: 

 

Son competencia do departamento de orientación dos institutos de educación secundaria 

as seguintes funcións: 

 

o Valora-las necesidades educativas, no ámbito da orientación, do alumnado do seu 

contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención do 

seu ámbito de actuación. 

o Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP), as propostas do Plan de Orientación Académica e Profesional, e 

do Plan de Acción Titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, social e 

cognitivo do alumnado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento destes 

plans. 

o Participar na elaboración, seguimento e avaliación do proxecto educativo  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 cumprir, na adecuación dos criterios de promoción. 

o Deseñar accións encamiñadas a atención temperá do alumnado do Centro e centros 

adscritos. 

o Participar na avaliación psicopedagóxica e na organización dos apoios ó alumnado 

con necesidades educativas especiais. 
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o Facilitar ao alumnado asesoramento e apoio cando for necesario. 

o Informa-lo alumnado dos recursos laborais e profesionais de cara a favorece-la súa 

toma de decisións e a autoorientación. 

o Cooperar cos membros do Equipo de Orientación Específico no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas de intervención. 

o Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa. 

o Promove-la cooperación coas familias, implicandoas no proceso educativo dos seus 

fillos/as. 

o Establecer canles de comunicación con outros servizos e institucións da zona. 

o Coordina-la orientación profesional e laboral con outros servizos e institucións da 

zona. 

o Coordina-la Orientación Profesional e laboral, con outras administracións ou 

institucións. 

 

A xefatura do departamento de orientación terá as seguintes funcións: 

 

o Representa-lo departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 

o Dirixir e coordinar–las actividades e actuacións propias do departamento e facilita-

la colaboración entre os seus membros. 

o Responsabilizarse da redacción do plan anual do departamento e velar polo seu 

cumprimento; así como da elaboración e redacción da memoria final de curso. 

o Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que con carácter 

extraordinario for preciso celebrar, levantando a acta correspondente. 

o Velar pola confidencialidade dos documentos, sé for o caso. 

o Coordinar-la organización de espazos e instalacións para a orientación, así como a 

adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto 

e conservación. 

o Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas do seu centro, así como asesorar no 

deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade 

conforme ao proceso establecido no Proxecto Educativo de Centro. 

o Coordinar as accións do profesorado de apoio na atención do alumnado con 

necesidade educativa específica de apoio educativo, elevando ao xefe/a de estudos, 

cando cumprir, a proposta de organización da docencia para este alumnado. 

o Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e avaliación de 

actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas. 

 

En función destas atribucións o modelo de orientación que se propón caracterízase 

por: 

 

o Desenvolverse en función das necesidades do Centro. 

o Dirixirxe a todo o alumnado. 

o Centrarse en necesidades do grupo-clase. 

o Considerar o alumnado como axente activo do seu propio proceso de orientación. 

o Abrir o centro á comunidade. 

 

Enténdese a orientación como un proceso continuo e integrado na actividade 

educativa ordinaria. Non pode considerarse como unha actuación periférica, levada a 

cabo de forma solitaria pola orientadora, xa que tanto na súa planificación como no 
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seu desenvolvemento, vense comprometidos a comunidade escolar (alumnado, 

profesorado, familias e persoal non docente) 

 

Polo tanto, o departamento de orientación, como órgano de coordinación docente 

asume a responsabilidade de organizar programas educativos adaptados ás 

necesidades deste centro, sendo necesario un plan de actuación conxunto con tódolos 

sectores implicados neste proceso educativo. 

Os principios en que se fundamenta o labor orientador son os seguintes: 

Prevención, planificación, cooperación, curricularidade, continuidade, 

desenvolvemento persoal e intervención social. 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 
 

 O IES Politécnico de Vigo é un centro de titularidade pública,  en que se imparten 

ensinanzas de Educación Secundaria. Conta cun total de 1400 alumnas e alumnos, 

aproximadamente, e acolle as seguintes ensinanzas: 

 

 Ensinanza Secundaria Obrigatoria, en réxime ordinario 

  Bacharelato na especialidade de Ciencias e Tecnoloxía, en réxime ordinario e de 

adultos. 

• Bacharelato na especialidade de Artes, en réxime ordinario e de adultos.  

• Ciclo FP Básica en Electricidade e Electrónica.  

• Ciclo Medio de Instalacións eléctricas e Automáticas, en réxime ordinario e de 

adultos.  

• Ciclo Medio de Mantemento electromecánico, en réxime ordinario e Dual.  

 Ciclo Medio de Mecanizado, en réxime ordinario e de adultos.  

 Ciclo Superior en Automatización e robótica industrial, en réxime ordinario e de 

adultos. 

 Ciclo Superior en Sistemas electrotécnicos e automatizados, en réxime ordinario e 

de adultos.  

 Ciclo Superior en Mecatrónica industrial, en réxime ordinario e dual. 

 Ciclo Superior en Prevención de riscos profesionais.  

 Ciclo Superior en Programación da produción en fabricación mecánica, en réxime 

ordinario e de adultos.  

 Ciclo Superior en Proxectos de edificación, en réxime ordinario e de adultos. 

 Ciclo Superior en Proxectos de obra civil, en réxime de adultos.  

 Curso de especialización de Grao Superior en Fabricación Intelixente. 

 

Prestan actualmente os seus servizos 135 profesores e profesoras. Ademais, traballan no 

centro cinco persoas nos labores administrativos, cinco subalternos e sete limpadoras. 

 

Durante o curso escolar 2022-23 o departamento de orientación participará na elaboración 

da concreción curricular incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico 

para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, nos 

principios de inclusión e avaliación formativa,  adecuación dos criterios de promoción e 

optatividade; así como na elaboración e/ou modificación dos diversos plans e proxectos 
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que o integran (Plan Convivencia, Plan Igualdade, Plan Anual atención á diversidade, Plan 

de Acción Titorial, etc) 

 

Salientamos que durante o curso 2022-2023 un grupo de profesoras e profesores titores e a 

xefa do departamento de orientación, participaremos no Plan Proxecta: “Clases Sen 

Fume”, coa finalidade de favorecer a innovación, a interdisciplinariedade do coñecemento, 

a educación en valores, a  creatividade, e a colaboración entre o alumnado, profesorado e 

familias. 

 

Tamén participamos no Contrato Programa na liña da Convivencia e Emocións que se 

adicará este curso a promover a cultura da mediación e previr a violencia así como 

favorecer a educación emocional. 

 

1.3 CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

O departamento de orientación estará composto polos seguintes membros: 

 Profesora especialista en Pedagoxía Terapeútica  

María Carmen García González  

 Profesora de formación e orientación laboral 

             Mª del Rosario Cid Pérez 

 Profesora de Ámbito Lingüístico 

           Ana Fresco Barreira 

 Profesora do Ámbito Científico e tecnolóxico 

            Esther Fraga Rodríguez 

 Orientadora educativa 

María José Barreiro Castro 

 Xefa do departamento de orientación 

           Mª Irma Álvarez Diéguez 
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1.4 CENTROS QUE ABRANGUE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

A rede de Orientación do IES Politécnico de Vigo,  acolle os seguintes Centros: 

 

CEIP Ramón y Cajal. 

CEIP Emilia Pardo Bazán. 

 

Dende a xefatura de departamento de orientación do IES Politécnico de Vigo convocaranse 

as reunións coas xefaturas dos departamentos de orientación dos CEIP  adscritos,  coa 

finalidade de establecer obxectivos comúns a medio e longo prazo nas tres vertentes da 

orientación educativa e profesional, incidindo nos aspectos preventivos no ámbito da 

atención á diversidade e da acción titorial. 

 

2. ANÁLISE DE NECESIDADES 

 
2.1 ANALISE DAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

 

A información sobre as necesidades educativas do Centro obterémolas a través de diversos 

instrumentos e procedementos, entre eles destacamos a análise dos documentos do centro: 

Memoria Xeral Anual, Proxecto Educativo de centro, Obxectivos para o vindeiro curso 

propostos polo equipo directivo e Memoria final do departamento de orientación. 

Ademais non podemos esquecer que para detectar correctamente as necesidades, non só no 

momento inicial do curso, senón no transcurso do mesmo, será necesario coñecer as 

inquedanzas do profesorado a través das reunións cos titores e titoras, así como a través das 

comisións de coordinación pedagóxica (CCP), claustros e xuntas de avaliación entre 

outras. 

 

As reunións que se establecen ao principio de curso coas familias son tamén un momento 

propicio para recoller as expectativas e inquedanzas das nais e pais, tanto no relativo ao 

funcionamento do centro como á formación dos seus fillos e fillas. 

Neste análise de necesidades, merece especial atención o alumnado. Coñecer as súas 

expectativas, motivacións e intereses supón un obxectivo do departamento de orientación. 

Para isto, as actividades programadas dende a titoría son avaliadas polo alumnado a través 

de cuestionarios que informan da idoneidade das actividades e da necesidade de introducir 

cambios nas mesmas. A tendencia é que as actividades titoriais xiren en torno á 

importancia da colaboración e cooperación e que todo o alumnado se sinta como unha 

persoa relevante no grupo, que sinta e desfrute da experiencia de aprender xuntos. 

De aí a importancia das reunións do departamento de orientación, da súa xefatura coas 

persoas titoras e co xefe de estudos, para coñecer ditas necesidades e tratar de ofrecer a 

mellor resposta educativa posible. 
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2.2. AS NECESIDADES PRIORITARIAS 

 

A nivel máis xeral, outra fonte  que nos informa sobre as necesidades existentes no noso 

contexto é a Circular 10/2010 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación 

Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se prescriben 

instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. 

 

Accións prioritarias dos servizos de orientación: 

 

1- Relacionadas coa inclusión e a diversidade 
 

o Asesorar o equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os documentos 

que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á diversidade e acción 

titorial. 

o Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección precoz 

de dificultades de aprendizaxe. 

o Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna e alumno, con 

intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do alumnado. 

 

o Asesorar os departamentos e profesorado en xeral no proceso de axuste e 

desenvolvemento das concrecións curriculares, das programacións de curso, das 

medidas de reforzo e  adaptacións curriculares. 

o Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes medidas e 

recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo  

e necesidades educativas especaiais.  

o Todas as medidas de atención á diversidade están recollidas no Plan Anual de 

Atención á diversidade, elaborado polo departamento de orientación e aprobado 

polo Claustro e Consello Escolar. Será preciso introducir modificacións coa entrada 

en vigor da LOMLOE. 

 

2- Relacionadas coa acción titorial 

 

o Colaborar co profesorado titor no desenvolvemento das medidas contempladas no 

PAT, asesorando a totalidade da comunidade educativa sobre o sistema educativo, 

os procesos de admisión, as accións de acollida, os cambios de centro e a 

participación na organización e no goberno nos centros. 

o Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración de protocolos 

para a realización da avaliación inicial do alumnado. 

 

3- Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores. 

 

o Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da convivencia e á 

resolución pacífica dos conflitos, asesorando na elaboración do Plan de 

Convivencia do centro. 
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o Asesorar a comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das normas de 

organización e funcionamento. 

o Contrato Programa: Consolidación do grupo de “axuda entre iguais” e formación 

cara a mediación escolar, dirixido a alumnado e profesorado. 

 

 4- Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de cada curso: 
o Manter actualizado o plan de orientación, concretando no plan anual do 

departamento as actuacións previstas para o curso, os seus destinatarios, os 

responsables da súa execución e a temporalización correspondente. 

o Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento do plan anual, 

cunha adecuada fundamentación das propostas de mellora que procedan para o 

curso seguinte. 

 

5- Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade: 
 

o Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos que se 

estableceren. 

o Asesorar á totalidade da comunidade educativa sobre proxectos de mellora e 

calidade do sistema educativo. 

 

 

6- Relacionadas co drorienta: 
 

o Facilitar, en forma e en prazo, a información que se demanda na aplicación 

informática drorienta. 

 

 

7- Relacionadas coa formación do profesorado: 
 

o Propor actividades formativas, de acordo cos intereses e necesidades do centro, aos 

centros de formación e recursos do profesorado (CEFORE E CAFI)) que poidan 

dar resposta á nosa demanda. 

 

 

Seguen vixentes as instrucións da Circular 17/2006, adaptadas ao noso Centro como 

seguen: 

 

1- A resposta ao alumnado nunha escola plural, en especial mediante: 

 

 A colaboración cos departamentos didácticos no deseño e implementación de 

medidas que favorezan o desenvolvemento persoal, social e cognitivo de todo o 

alumnado. 

 A revisión ou modificación das medidas de atención á diversidade que está a recibir 

o alumnado con dificultades de aprendizaxe e/ou integración. 

 A promoción duhna educación intercultural e o establecemento de plans de 

acollida do alumnado, especialmente cando este proceda do estranxeiro, 

enmarcados nun plan global. 
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1- A orientación profesional ao longo da vida, a través de: 

 

 A coordinación entre os servizos de orientación do ámbito educativo e laboral no 

marco do sistema integrado de información e orientación que contempla o plan 

galego de formación profesional. 

 

  2- O fomento da utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación, 

intensificando: TIC 

 

 A busca da información polo propio alumnado, co obxecto de que adopte decisións 

autónomas e responsables sobre o seu futuro de formación e emprego. 

 A dinamización do uso do ordenador para poñer en marcha estratexias de 

aprendizaxe. 

 A difusión de experiencias e materiais. 

 

Froito do inicio dos procedementos descritos anteriormente e dos establecidos na Circular, 

queremos sinalar algúns bloques de necesidades que é necesario atender ao longo do 

presente curso e que será necesario ir completando durante o mesmo. 

 

1- Revisión da documentación do Centro  (PEC e PXAD). 

Principios comúns de actuación docente. Acordo de mínimos. 

1- Prevención do fracaso escolar. Acordo de mínimos. Accións conxuntas por parte do 

profesorado que permita a intodución dunha forma transversal de actuacións de 

prevención de dificultades de aprendizaxe, así como de mecanismos de atención á 

diversidade. (Agrupamerntos específicos: criterios de selección do alumnado, 

obxectivos mínimos.) 

2- Vida do centro, implicación do alumnado. Figura do codelegado/a. 

3- Convivencia e Integración. Alumnado recén chegado ao centro, ou procedente do 

estranxeiro. 

4- Calendario de actividades complementarias e extraescolares planificado que 

respondan aos intereses do alumnado. 

5- Organización de actividades complementarias e extraescolares como resultado da 

colaboración entre o profesorado e que sirvan para a mellora da convivencia no 

centro. 

6- Accións planificadas e periódicas coas familias. 

7- Titoría como eixe transversal que impregne accións en tódalas áreas 

(técnicas de estudo, convivencia, educación para á saude (Plan Proxecta), 

coeducación (Plan Igualdade), educación emocional e afectiva, uso e prevención de 

redes sociais e Internet (Plan Director). 

8- Orientación académica e profesional coa implicación das persoas titoras e 

profesorado co apoio e asesoramento do departamento de orientación. 

9- Transición á vida activa, Educación de Adultos, Formación Profesional Básica. 

10-Tecnoloxías da información e comunicación, introdución nos distintos ámbitos 

(acción titorial, orientación académica e profesional, atención á diversidade). 
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3. OBXECTIVOS 

 

En función das necesidades detectadas e tomando como referencia as accións prioritarias 

establecidas na circular 10/2010 propoñemos os obxectivos do noso Plan. 

Eses obxectivos contribuirán conxuntamente cos distintos departamentos a alcanzar os 

obxectivos establecidos a nivel xeral para o curso na programación xeral anual. 

 

3.1 OBXECTIVOS DA PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL RELACIONADOS CO 

PLAN: 

 

 Lexislación vixente (LOMCE LOMLOE). 

 

O departamento de orientación ofrecerá asesoramento durante o presente curso escolar aos 

distintos destinatarios da comunidade educativa (profesorado, alumnado e familias) sobre a 

LOMLOE e o seu desenvolvemento lexislativo . 

 

Recursos 

Departamento de orientación. 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, Claustro e aprobación do Consello Escolar. 

Reunións coas persoas titoras. 

 

Concreción Curricular do PCC 
O departamento de orientación ofrecerá asesoramento a través da comisión de 

coordinación pedagóxica sobre as partes a desenvolver o presente curso escolar. 

 

 PEC, nas epígrafes seguintes: 

(art 18.Decreto 133/2007): 
 

a) Incorporación da educación en valores nas distintas áreas e materias. 

b) Proxecto lingüístico (incidindo na linguaxe oral). 

c) Criterios de avaliación e promoción do alumnado. (Incluir criterios de promoción para o 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo). 

d) Liñas xerais de atención á diversidade (especialmente nas adecuacións das 

programacións ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo). 

e) Plan de Convivencia, facendo especial atención á promoción de actividades para a 

igualdade entre mulleres e homes e a prevención de violencia de xénero, así como o 

cumprimento dos protocolos aprobados pola Xunta de Galicia sobre: Identidade de Xénero, 

que forman parte do Plan de Igualdade e Diversidade e tamén os Protocolos Consenso 

sobre TDAH e TEA, Absentismo Escolar e Protección de datos e formación e 

consolidación do Programa de Axuda entre Iguais cara a posterior constitución do 

Protocolo de Mediación escolar no instituto. 

F) Promoción de metodoloxías inclusivas que favorezan a cooperación e o reforzo 

educativo dentro da aula ordinaria. 
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3.2. OBXECTIVOS DO PLAN 

 

Establecemos bloques dirixidos aos distintos membros da comunidade educativa, así como 

uns obxectivos de carácter xeral: 

 

3.2.1 OBXECTIVOS XERAIS: 

 

1- Contribuir ao pleno desenvolvemento das capacidades do alumnado e dos procesos de 

madurez persoal. 

 

2- Favorecer a personalización da educación. 

 

3- Optimizar o rendemento dos procesos educativos mediante o adecuado asesoramento do 

alumnado ao longo do sistema educativo e no tránsito á vida activa. 

 

4- Contribuir ás adecuadas interaccións entre os distintos elementos da comunidade 

educativa: pais, profesorado, alumnado. 

 

5-Impulsar a innovación educativa. 

 

3.2.2 OBXECTIVOS RESPECTO DO CENTRO E PROFESORADO. 
 
1- Desenvolver estratexias e proxectos que fomenten o traballo en equipo. A través da 

acción titorial trataranse a prevención do fracaso escolar, a mellora da convivencia e 

integración do alumnado, a transición a estudos posteriores. 

 

2- Participar na elaboración e deseño dos plans e proxectos do PEC, así como nos 

obxectivos e contidos do mesmo adaptados á  lexislación. 

 

3- Difundir entre o profesorado do centro información relativa ás adaptacións curriculares, 

coa finalidade de enriquecer as liñas xerais de atención á diversidade do PEC. 

 

4- Establecer mecanismos de asesoramento permanente ao profesorado nos procesos e 

estratexias de atención á diversidade. 

 

5-Establecer mecanismos de debate e elaboración de propostas na CCP que dinamicen o 

funcionamento da comisión e do propio centro. 
 
6- Afondar nas estratexias de intervención cos centros adscritos ao departamento, no que se 

refire a prevención de dificultades de aprendizaxe e prevención do fracaso e abandono 

escolar. 

 

7- Desenvolver accións conxuntas de planificación, intervención e avaliación cos 

departamentos de orientación dos centros adscritos de educación infantil e primaria, que 

xeren unha coherencia nas accións a desenvolver. 

 

8- Establecer accións favorecedoras do tránsito da Educación Primaria á Secundaria que 

faciliten á integración e adaptación á nova etapa. 
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9- Promover a innovación educativa e transversalidade do coñecemento a través de 

diversas accións e participación en Programas como o Plan Proxecta e Contrato Programa. 

 

9- Establecer canles de comunicación e colaboración cos servizos sociais do Concello. 

 

3.2.3 OBXECTIVOS RESPECTO AO ALUMNADO 

 

1- Establecer mecanismos de mellora da aprendizaxe do alumnado, que lle permita o 

desenvolvemento das capacidades básicas e unha aprendizaxe funcional e autónoma. 

 

2- Establecer un sistema de apoio ao proceso de ensino e aprendizaxe que permita a 

disminución do fracaso escolar. 

 

3-Normalizar a atención educativa aos alumnos e alumnas con necesidade específica de 

apoio educativo, corrixindo as deficiencias detectadas no curso anterior e asegurando unha 

resposta adaptada ás súas características e necesidades. 

 

4-Potenciar a autoconfianza e un autoconcepto positivo do alumnado. 

 

5-Desenvolver valores da persoa como ser humano: respecto, tolerancia, solidariedade, 

amizade, responsabilidade. 

 

6-Contribuir a que o alumnado tome actitudes responsables e adopte estilos de vida 

saudables. 

 

7-Desenvolver a capacidade de tomar decisións dun xeito autónomo para a construción dun 

proxecto persoal de vida. 

 

8-Desenvolver estratexias que lle permitan levar a cabo unha toma de decisións autónoma 

que favorezan a elección de estudos superiores ou incorporación ao mundo laboral. 

 

9-Desenvolver habilidades sociais que favorezan a convivencia entre os distintos membros 

da comunidade educativa, así como a expresión dos puntos de vista e opinións propias 

respectando ás do resto. Especial atención no caso de alumnado de diferentes culturas ou 

relixións. 

 

10-Construir novas formas persoais de vivir as relacións afectivo sexuais, dende unha 

perspectiva coeducadora, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual e 

transexual. 

 

11- Desenvolver proxectos e actividades que teñen por obxecto previr a violencia de 

xénero, fomentando o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 

12-Desenvolver accións encamiñadas á integración e inclusión, promovendo á aprendizaxe 

da prevención e resolución pacífica dos conflitos, así como dos valores que integran a paz, 

a liberdade, a xustiza, a igualdade, e ao rexeitamento de calquera tipo de discriminación 

que atente contra os dereitos humanos. 

 



 

15 

 

 

13- Desenvolver accións destinadas a formar e previr sobre o uso das tecnoloxías da 

información e comunicación. 

 

3.2.4 OBXECTIVOS RESPECTO DOS PAIS E NAIS 

 

1-Desenvolver conxuntamente co equipo directivo e profesorado titor accións periódicas 

de asesoramento e información ás familias.  

 

2- Establecer canles de comunicación fluída e frecuente coas familias en todo aquilo que 

concirne á educación dos seus fillos e fillas. 

 

3-Realizar comunicacións planificadas de información aos pais e nais: xornadas de 

acollida, seguimento educativo, actividades desenvolvidas a través da ANPA, etc. 

 

3.2.5 OBXECTIVOS RESPECTO A OUTROS AXENTES E INSTITUCIÓNS 

 

1- Establecer procedementos de colaboración con outros axentes sociais locais: Servizos 

sociais do concello, técnico de emprego, concellaría de xuventude, de igualdade e de 

educación. 

 

2- Coordinar, nas reunións establecidas para tal fin, os departamentos de orientación do 

CEIP Ramón y Cajal e CEIP Emilia Pardo Bazán, para favorecer o seguimento do 

alumnado e o tránsito das distintas etapas educativas. 

 

3- Planificar charlas e dinámicas grupais nas sesións de titoría en que interveñan como 

poñentes asociacións sen ánimo de lucro, servizos sociais da comunidade, servizos 

especializados dependentes da Xunta de Galicia, Garda civil e Policia Local, ONG como 

Cruz Vermella, asociacións sen ánimo de lucro, sobre temas transversais. 

 

4- Establecer vías de comunicación e solicitar o asesoramento dos Equipos de Orientación 

Específico, cando for necesario. 

 

Finalmente indicar que dado o carácter flexible e emerxente deste plan, ao longo do curso 

irán xurdindo novos obxectivos en función do transcurso académico. 
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4.ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

 

XUSTIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS ACCIÓNS PRIORITARIAS. 
 

Os programas e accións prioritarias están divididas en tres grandes bloques de actuacións: 

acción titorial, orientación académica e profesional e atención á diversidade. 

Todas estas accións están interrelacionadas entre si. Consideramos a acción titorial o eixe 

sobre o que xira o modelo de orientación determinado no noso sistema educativo. 

Outro dos bloques é a orientación profesional ao longo da vida, xa que nunha sociedade 

complexa faise cada vez máis necesario abordar medidas dirixidas a facilitar a toma de 

decisións, tanto a nivel académico como profesional, que permitan ao alumnado establecer 

un proxecto de vida planificado e elaborado autonomamente. 

 

Finalmente consideramos o bloque de atención á diversidade como a terceira vertente da 

orientación, en que se establecen procesos e estratexias de actuación encamiñadas ao 

desenvolvemento académico do alumnado e á optimización dos procesos de ensino-

aprendizaxe. 

 

4.1. ACCIÓNS DO ÁMBITO DA ACCIÓN TITORIAL. 

 

As accións prioritarias deseñadas neste ámbito van servirnos para desenvolver os seguintes  

programas: 

 

- ACOLLIDA E CONVIVENCIA 

 

A importancia dos procesos de acollida e convivencia acadan cada vez maior protagonismo 

na acción educativa. Na Circular 18/2007 establécese como unha das accións prioritarias a 

promoción da convivencia pacífica de conflitos, no marco dunha escola plural e a 

proposta de medidas que redunden na mellora da mesma: dinamización da xunta de 

delegados, axuda entre iguais e mediación escolar, negociación das normas de convivencia, 

titorización entre iguais, mentorización. 

Colaboración na revisión e actualización dos regulamentos de réxime interior, incidindo na 

incorporación neles de medidas de compensación de faltas que supoñan un servizo á 

comunidade. 

Noutro bloque da citada circular sinálase a necesidade da “incorporación de contidos 

relacionados coas habilidades sociais, autoestima, a resolución pacífica de conflicos.” 

 

 

A Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa. 

 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a citada Lei 4/2011, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

 

O departamento de orientación contribúe tamén dende o seu Plan de Orientacion Anual ao 

Plan de Convivencia facendo especial fincapé na planificación, desenvolvemento e 

seguimento dunha serie de procesos e actividades que faciliten tanto a incorporación como 

o trascorrer do alumnado no centro educativo. 
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OBXECTIVOS 
 

1- Favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

2- Favorecer os procesos de madurez persoal e social e sistemas de valores. 

3-Optimizar a vida do grupo de clase favorecendo a participación do alumnado. 

4- Estimular a identidade do grupo  propiciando unha autoimaxe positiva do mesmo. 

5-Fomentar a socialización e interacción entre alumnos e alumnas dende a perpectiva 

coeducadora. 

6- Preparar para a resolución pacífica dos conflitos na aula, no centro e na vida. 

7-Facilitar a participación dos pais e nais na vida do centro. 

8- Consolidación do grupo de alumnos e alumnas do Programa “Axuda entre Iguais” e a 

súa formación en mediación escolar. 

 

CONTIDOS 

 

 Planificación do Programa. 

 Acollida e Autocoñecemento. 

 Dinámicas de cohesión grupal. 

 Alumnado acompañante do alumnado novo ou procedente do estranxeiro. 

 Elección dos representantes de grupo e elaboración de normas de funcionamento do 

grupo. 

 Relación cos demais, habilidades sociais e resolución pacífica dos conflitos. 

 Unidades Didácticas e actividades en relación coa Violencia de Xénero. 25 de 

Novembro, Día internacional contra a Violencia de Xénero. 

 Participación en distintas actividades do centro (complementarias e extraescolares). 

 Unidades Didácticas de Educación pola Paz e Tolerancia. Día Internacional de 

Educación pola paz: 30 de Xaneiro. 

 Actuacións cos pais e nais: Xornadas de Acollida aos pais e nais, reunións 

periódicas e entrevistas coas familias. 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

RESPECTO AO PROGRAMA 

 

As accións prioritarias son as que nos van permitir dende o departamento de orientación 

desenvolver e dinamizar o programa de Acollida e Convivencia. 
 

ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓ

N 
Realización de actividades e talleres que favorezan a 

convivencia e resolución pacífica dos conflitos. 

DO 

Titores/as 

Profesorado, 

alumnado e familias. 

Todo o curso. 

Deseño xornada de acollida do alumnado de 6º de Ed.Primaria do Eq. Directivo. 

D.Orientación (DO) 

“Alumnado Axudante” 

3º Trimestre. Xuño. 

Deseño xornada de acollida de pais e alumnado ao comezo do curso. Eq.Directivo. 

DO 

1ºTrimeste. Setembro. 

Elaboración do material a entregar na xornada de acollida. Ep.Directivo. 

DO 

1ºTrimestre 

.Setembro. 
Deseño xornada de Acollida de novo profesorado do centro. Eq.Directivo. 

 

1ºTrimest. Setembro. 

Participación nas actividades iniciais de acollida a alumnado e 

familias. 

Eq.Directivo. 

D.O. 

Titores/as. 

1º Trimestr. Setembro e 

/ou Outubro. 

Deseño e establecemento de actuacións tendentes á integración do 

alumnado no grupo clase 

Xefe de Estudos. 

D.O 

Titores/as 

Profesorado. 

1º Trimestre 

Deseño e aplicación de medidas tendentes a lograr a implicación do 

alumnado nas actividdes do centro, actividades complementarias e 

extraescolares, órganos de goberno, elección delegados) 

Eq.Directivo. 

DO 

Titores/as 

Profesorado. 

 

1º Trimeste 

Seguimento dos procesos de acollida e integración do alumnado a 

través das reunións cos titores/as e equipos docentes. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as. 

Profesorado. 

Alumnado 

acompañante. 

Todo o curso. 

Deseño do proceso de elección de Delegado/a 

(funcións, procedemento, actas) 

Xefe de Estudos. 

DO. 

Titores/as 

1º Trimestre. 

Deseño de accións encamiñadas á elaboración por parte de cada clase 

das súas normas de funcionamento e organización. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as. 

1º Trimestre. 

Organización e funcionamento periódico de reunións entre xunta de 

delegados/as, Equipo directivo e DO (Convocatoria de reunións, 

establecemento orde do día, levantamento de acta, seguimento de 

asuntos abordados…) 

Equipo directivo 

DO 

Titores/as 

Delegados/as 

Todo o curso. 

Organización e posta en marcha de reunións periódicas de 

colaboración entre os pais e nais e o profesorado do centro 

Equipo directivo. 

DO, Titores 

Todo o curso 

Seguimento do Protocolo de Acollida ao alumnado procedente do 

estranxeiro e actividades a realizar ao longo do curso. 

Equipo directivo. 

DO 

Titores 

1º Trimestre. 

Actuacións de integración co alumando inmigrante  conxuntamente 

co profesorado titor 

Profesorado en 

colaboración cos 

Todo o curso 
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servizos sociais do 

Concello 

Actuacións de integración ás familias do alumnado inmigrante 

conxuntamente co profesor/a titor. 

Todo o equipo docente. 

Servizos sociais do 

concello 

Todo o curso. 

Elaboración de pictogramas nas distintas dependencias do centro para 

facilitar a integración do alumnado estranxeiro 

Eq.Directivo. 

DO 

Profesorado 

(Ed. Plástica.) 

Titores/as 

2º ou 3º Trimestre. 

Defusión de Trípticos Informativos sobre o funcionamento do centro 

para alumnado de 1º curso de ESO e alumnado estranxeiro 

(Traducido a diferentes idiomas) 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as 

1ªTrimestre. 

Actuacións dirixidas á participación do alumnado no cumprimento de 

normas e uso da Biblioteca escolar. 

 

Xefe de Estudos 

DO 

Titores/as 

Alumnado e xunta de 

delegados. 

1º Trimestre 

Actuacións encamiñadas a establecer e dotar de funcións ao 

alumnado acompañante do alumnado procedente do estranxeiro, 

alumnado novo ou aquel máis necesitado de axuda para a integración 

e inclusión. Poderán actuar en moitos casos como mediadores de 

conflitos. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as 

Todo  o curso 

Actuacións encamiñadas a dinamizar a participación do alumnado 

nas actividades propostas dende o Comisión Igualdade para 

conmemorar o Día Internacional da Violencia de Xénero. 

Xefe de estudos. 

DO. 

Titores/as. 

Profesorado. 

Concellaría de 

Igualdade. 

1ºTrimestre. 

25 de Novembro. 

Actuacións encamiñadas a dinamizar a participación do alumnado 

nas actividades propostas dende o DO para conmemorar o Día 

Escolar pola Paz. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as. 

Comisión de 

Convivencia. 

2º Trimestre. 

30 de Xaneiro 

Accións da Comisión de Convivencia tendentes á integración do 

alumnado. 

Comisión de 

convivencia 

Todo o curso. 

Relacións sociais entre alumnado e alumnado profesorado. Xunta de delegados. 

Titorias 

Profesorado .E. 

directivo. DO. 

Todo o curso 

Realización de dinámicas de cohesión grupal na titoría co alumnado 

nas diferentes áreas e materias. 

DO 

Titorias 

Profesorado 

1º Trimestre e ao longo 

do curso 

Realizar accións que fomenten a cohesión grupal entre o profesorado Fomentar a 

Aprendizaxe 

cooperativa e Mellora 

de Habilidades de 

Interacción  

Todo o curso. 

Fomentar a convivencia pacífica e o uso e prevención de riscos de 

internet. Plan Director 2022/2023. 

Navega Sen Rumbo. 

Programa para desenvolvemento da Convivencia. Allice.2022/2023 

 

Profesorado 

Alumnado. 

Interveñen axentes 

externos (Garda Civil, 

Servizos da Xunta de 

Galicia) 

Primeiro trimestre. 

Ao longo do curso. 

Accións prioritarias e difusión de información e estratexias de 

intervención no protocolo de actuación do alumnado con TDAH, 

TEA, Prevención da conduta suicida, Prevención do acoso escolar. 

DO 

Equipo directivo. 

Profesorado 

Ao longo de todo o 

curso. 
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Contrato Programa. Liña Convivencia. Axuda entre Iguais 

Prevención da Violencia cara as mulleres. 

Profesorado 

Alumnado. 

Allice ESO e FPB 

Equipo Contrato 

Programa. 

 

Ao longo do curso. 

 

DESENVOLVEMENTO AFECTIVO E EMOCIONAL e DE EDUCACIÓN PARA A 

SAÚDE. 
 

XUSTIFICACIÓN 

 

Os aspectos afectivos e emocionais tiveron tradicionalmente unha consideración educativa 

secundaria, esquecendo en gran medida que para aprender é preciso que o alumnado se 

desenvolva nun clima que lle resulte afectiva e emocionalmente estable. 

Igualmente, os procesos educativos centrábanse máis nos aspectos cognitivos, esquecendo 

os afectivos e emocionais. 

Por isto, parécenos de especial relevancia facer fincapé nesta parte como complemento 

imprescindible para lograr o desenvolvemento integral da persoa que lle permita a 

integración plena na sociedade dun xeito autónomo, crítico e saudable. 

 

OBXECTIVOS  

1- Aquirir un maior coñecemento dun mesmo e un autoconcepto positivo. 

1- Identificar os propios sentimentos, emocións e necesidades, comunicalos aos 

demais, así como identificar e respectar os demais. 

2- Desenvolver unha maior competencia emocional. 

3- Desenvolver a resistencia á frustración. 

4- Asumir positiva e responsablemente o feito sexual humano, aceptando a 

sexualidade como fonte de saúde, pracer e afectividade natural. 

5- Identificar o papel da presión social no inicio no consumo de tabaco, alcohol e 

outras drogas. 

6- Fomentar a adquisición duns hábitos de vida saudables. 

7- Facer visibles as mulleres: a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade, 

facendo uso non discriminatorio da linguaxe, reflexionar sobre a sobrevivencia de 

papeis sociais discriminatorios en función do sexo. 

  

CONTIDOS 

 Planificación do Programa. 

 Os nosos valores e emocións. 

 Programa de Habilidades Sociais para adolescentes. 

 Charlas Informativas sobre Prevención do Tabaquismo. 

 Charlas Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco e outras drogas. 

 Afectividade e Sexualidade.  

 Charlas sobre Afectividade, Sexualidade e diversidade. Cruz Vermella, Quérote, 

Nós Mesmas, Con moito grusto. 

 Educación Emocional. Claves para Aprender a Vivir de xeito positivo. Recoñecer e 

expresar axeitadamente as nosas emocións e sentimentos. 

 Actividades cos pais e nais. 

 Avaliación do programa. 
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ACCIÓNS DO DEPARTAMENTO CON RESPECTO AO PROGRAMA 

 
ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 
Deseño e implementación de actividades que 

fomenten a igualdade e a non discriminación 

por razón de sexo. 

 

 

 Equipo Igualdade 

. 

Todo o curso. 

Especialmente o Día 

Internacional da Violencia 

de Xénero 

(25 de novembro). E o Día 

Internacional da Muller (8 

de Marzo) 

 

 

Organización conxuntamente cos titores/as da 

participación no concurso europeo “Clases Sen 

Fume”. Plan Proxecta. 

Xefe de estudos. 

Profesorado titor. 

DO. 

Concellaría de Sanidade e 

Educación. 

Alumnado. 

De Outubro a Maio. 

Nas sesións de titoría. 

Alumndo de 1º ESO. 

Charla Informativa impartida pola 

coordinadora do Proxecto “Clases Sen Fume” 

na provincia de Pontevedra. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as 

Alumnado de 1º e 2º ESO 

2º Trimestre. 

Organización das Charlas “A Experiencia de 

Educar para a Saúde. Prevención  

Drogodependencias”. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as 

Profesorado 

Alumnado de ESO 

1º e 2º Trimestre. 

Organización das Charlas sobre educación 

afectivo sexual e diversidade sexual 

Quérote, Nos Mesmas. 

 

Xefe de estudos. 

Profesorado titor/a. 

DO 

Poñentes 

Alumnado de 2º e  3º ESO 

FP BÁSICA 

1º, 2º e 3º Trimestre. 

Deseño e organización dunha charla 

informativa aos pais e nais sobre a prevención 

do consumo de alcohol, tabaco e outras drogas 

coa colaboración da ANPA. 

Xefe de estudos. 

DO 

Profesorado titor. 

2º Trimestre. 

Accións cos servizos sociais do concello para 

a integración do alumnado con maiores 

dificultades. 

Xefe de estudos. 

DO 

Titores/as 

Todo o curso. 

Educar as emocións. Claves Para Vivir de 

xeito positivo. Expresar emocións e 

sentimentos. “Emocionario. Di lo que 

sientes”.Palabras Aladas. 

 

DO e titores/as de 3º ESO Todo o curso. 
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4.3 ACCIÓNS ÁMBITO DA ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. 

 

Neste ámbito vanse desenvolver os seguintes programas: 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. 

 

XUSTIFICACIÓN 

 

Na sociedade actual son cada vez máis complexos os cambios de carácter económico, 

social e laboral que se producen, o que xustifica a necesidade da orientación educativa 

como un proceso continuo ao longo de todo o proceso educativo e incluso ao longo da vida 

das persoas, xa que estas se ven na obriga de tomar múltiples decisións que afectan a súa 

situación persoal e formativa. 

 

Este proceso toma especial intensidade en determinados momentos, como é na ESO, cando 

o alumno ou alumna ten que comezar a definir o seu proxecto académico profesional. 

 

Estas necesidades pretenden ser atendidas complementariamente co presente programa no 

que estarán implicados todos os axentes educativos (profesorado, equipo directivo, DO, 

nais e pais, alumando, axentes locais…) e desenvolverase ao longo dos cursos que 

conforman a etapa, pero especialmente en 3º e 4º curso de ESO,  Bacharelato e Formación 

Profesional, coa finalidade de que o alumnado afronte a toma de decisións dun xeito 

responsable e autónomo. 

 

OBXECTIVOS 

 

1- Obter un coñecemento persoal e unha imaxe dun mesmo de xeito axustado e realista.  

 (actitudes, expectativas, valores, capacidades, fortalezas, intereses.etc) 

 

2-Coñecer as posibilidades de estudos posteriores que ofrece o sistema educativo actual. 

 

3-Coñecer o mundo das profesións. 

 

4- Favorecer e realizar unha orientación vocacional non sexista. 

 

5-Coñecer as posibilidades educativas, profesionais e de inserción laboral do entorno. 

 

6-Asesorar as nais e pais sobre as posibilidades formativas dos seus fillos e fillas. 

 

7- Ofrecer información ás familias sobre o sistema educativo actual así como os datos do 

observatorio técnico de emprego máis actuais. 

 

8-Favorecer a autoorientación e a toma de decisións responsable e autónoma. 
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CONTIDOS 

 

 Coñecemento dun mesmo. 

 Coñecemento do sistema educativo. 

 Coñecemento do mercado laboral. 

 Toma de decisións e proxecto persoal de vida. 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RESPECTO 

DO PROGRAMA. 

 

As accións prioritarias sinaladas a continuación son as que van permitir dende o 

departamento de orientación desenvolver e dinamizar o programa sinalado. 

 
ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS/AS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecemento dos intereses e preferencias 

vocacionais do alumnado. 

Equipo docente. 

Titores/as. 

DO 

1º Trimestre. 

Asesoramento sobre itinerarios e 

modalidades en función dos intereses e 

preferencias. 

Titores/as. 

DO. 

2º Trimestre. 

Establecemento e seguimento co 

profesorado titor e co alumnado sobre as 

actividades a desenvolver na orientación 

profesional. 

Xefe de estudos. 

Titores/as. 

DO 

Todo o curso. 

Blog de orientación: 

Información sobre o acceso aos 

Bacharelatos, Ciclos Superiores da FPE, e 

sistema Universitario. 

 

 DO. 

2º e 3º Trimestre. 

Realización e difusión de documentación 

sobre probas de acceso aos Ciclos 

Formativos da FPE. 

DO. 2º e 3º Trimestre 

Elaboración da documentación sobre os 

Ciclos Formativos de Grao Medio. 

DO 2º e 3º Trimestre. 

Elaboración da documentación sobre os 

FP Básica e difusión do folleto coa súa 

oferta educativa e profesional. 

 DO 2º e 3º Trimestre. 

Organización da Charla ás familias sobre a 

orientación académica e profesional. 

DO 2º e 3º Trimestre. 

Participación das actividades que 

conmemora o Día Internacional das 

Mulleres. 

Equipo Igualdade 

DO. 

Xefe de Estudos. 

Profesorado. 

2º Trimestre. 

Organización da visita no IES Politécnico, 

das ensinanzas de FP, información sobre 

os Ciclos de Grao Medio e Superior que se 

imparten nel. 

DO. 

Xefe de Estudos. 

Titores/as 

2º Trimestre. 

Organización das Charlas  onde se 

imparten estudos de FPE e Bacharelatos 

DO. 

Xefe de estudos. 

2º e 3º Trimestre. 
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da zona. 

 

Titores/as 

DO 

 

Organización das Charlas de ex-alumnos, 

que cursan estudos de FPE e/ou 

Universitarios 

DO. 

Xefe de estudos. 

Profesorado 

Ex-alumnos/as 

2º e 3º Trimestre. 

Accións e asesoramento sobre a 

Orientación Vocacional non sexista. 

 

DO. 

Xefe de estudos. 

Profesorado. 

2º Trimestre. 

Reunións periódicas coa profesora de FOL  

encargada do servizo de orientación 

profesional laboral. Planificación se sesión 

informativas conxuntas destinadas a todo 

o alumnado do centro. 

DO 

Orientadoras 

educativas. 

Servizo de orientación 

académico e 

profesional. 

Ao longo do curso. 

Entrevistas individuais co alumnado de 3º 

e 4º curso de ESO, Bacharelatos e  FP coa 

finalidade de orientar a toma de decisións 

na elección de optativas, itinerario 

formativo, ou calquera outra información 

do seu interese. 

 DO 

orientadora educativa 

Orientadora 

profesional laboral. 

 

Todo o curso 

Entrevistas coas familias que soliciten 

información específica do DO. 

DO. 

 

Todo o curso. 

 

 

4.4 ACCIÓNS ÁMBITO DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Neste ámbito actualizaremos o Plan de Atención á diversidade de acordo coa lexislación 

vixente e introduciremos as modificacións que afectan aos seguintes programas: 

 

PROGRAMA DE ESTRATEXIAS DE ESTUDO E APRENDIZAXE. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ÁS NECESIDADES EDUCATIVAS DA ESCOLA 

PLURAL. 

 

-PROGRAMA DE TÉCNICAS E ESTRATEXIAS DE ESTUDO E APRENDIZAXE 
 

XUSTIFICACIÓN 

 

A intervención na disminución do fracaso escolar e o desenvolvemento das competencias 

básicas do alumnado é un dos eixes fundamentais da maioría das políticas educativas que 

se desenvolven na actualidade. 

Trátase dun fenómeno complexo en que se fai imprescindible o desenvolvemento de 

accións coordinadas, coa implicación de todos os axentes educativos. 

Dentro destas accións situamos o presente programa que pretende mediante un traballo 

docente coordinado, a capacitación e adquisición de técnicas e estratexias de estudo e de 

aprender a pensar. 
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No contexto actual os procesos de “aprender a pensar” adquiren especial relevancia, xa que 

ditas probas avalían, cada vez con maior relevancia social, as competencias do alumnado a 

nivel xeral. 

A través deste programa preténdese contribuir ao desenvolvemento das capacidades do 

alumnado para realizar aprendizaxes de forma autónoma e reflexiva, á vez que permiten 

que alcance con éxito o nivel académico. 

 

OBXECTIVOS 

 Desenvolver hábitos e técnicas que permitan un estudo eficaz. 

 Desenvolver estratexias de adquisición, asimilación e recuperación da información. 

 Favorecer o desenvolvemento de mellora de destrezas e habilidades de pensamento. 

 Empregar diferentes formas de pensamento para resolver situacións da vida cotiá. 

 Empregar as linguas como forma de adquisición de novos aprendizaxes. 

 Favorecer a implicación do alumnado nas aprendizaxes escolares. 

 

CONTIDOS 

 Planificación do programa. 

 Motivación. 

 Hábitos e Técnicas de estudo. 

 Estratexias e técnicas de aprendizaxe. 

 Aprender a pensar. 

 Preparación dos exames. 

 Actuacións coas familias. 

 Avaliación 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RESPECTO 

AO PROGRAMA 

 
ACCIÓNS PRIORITARIAS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 
Difusión de distintos Programas de técnicas de 

estudo a través do Blog de Orientacion 

DO 

Titores/as 

1º trimestre. 

Difusión de documentación dirixida ao 

alumnado sobre técnicas de estudo e sobre 

como realizan as súas aprendizaxes. Blog de 

Orientación. 

DO 

Titores/as. 

1º Trimestre 

Cuestionario de principio de curso sobre os 

Hábitos e técnicas de estudo dos seus fill@s 

DO 

Titores/as 

1º Trimestre. 

Elaboración de accións conxuntas do 

profesorado para a introdución transversal de 

técnicas de estudo que favorezan a aprendizaxe 

CCP 

Profesorado. 

Titores/as. 

DO 

Todo o curso 

A Lectura como axente motivador da 

aprendizaxe. En colaboración coa comisión de 

Biblioteca. 

Comisión de Biblioteca. 

Xefe de estudos. 

DO e Titores/as 

Todo o curso. 

Intervención directa co alumando con gran 

déficit no dominio das técnicas de estudo. 

Xefa DO 

PT 

Todo o curso. 
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN ÁS NECESIDADES EDUCATIVAS DA 

DIVERSIDADE. 
 

XUSTIFICACIÓN 

 

É necesario atender á pluralidade das alumnas e alumnos e contribuir de xeito equitativo 

aos novos retos e as dificultades que esa diversidade xera. 

 

Na Circular 18/2007 sinálase como accións prioritarias, actuacións que teñan como 

obxecto a atención á diversidade presente nos centros educativos, que converte nun dos 

eixes fundamentais o referido ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo a 

través da: 

 

a) Identificación temperá de necesidades educativas específicas do alumnado. 

 

b) Revisión e modificación das medidas de apoio que está a recibir o alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaxe e inclusión no sistema educativo, especialmente 

daquel con necesidades específicas de apoio educativo, altas capacidades intelectuais ou de 

incorporación tardía ao sistema educativo español. 

 

c) Proposta de iniciativas que supoñan a optimización dos recursos humanos e materiais 

dos centros no que se refire á organización dos apoios enunciados no punto anterior, para 

avanzar na prevención das dificultades de aprendizaxe e na loita co fracaso escolar. 

 

d) Asesoramento aos departamentos didácticos para que nas programacións se contemplen 

distintos niveis de dificultade que permitan responder á diversidade presente nas aulas. 

 

e) Establecemento de canles de comunicación e coordinación entre orientadores dos 

centros de Primaria e Secundaria, de modo que facilite o tránsito do alumnado entre etapas 

educativas. 

 

A Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, polo que se 

regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da CCAA de Galicia no 

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

educación ( modificada pola Lei orgánica 3/2020, o 29 de decembro, LOMLOE) dispón 

que por atención á diversidade hai que entendr “ o conxunto de medidas e accións 

deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, 

potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións 

sociais e culturais de todo o alumnado.   

Entre as medidas contemplarase medidas ordinarias de atención á diversidade como as 

metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión, adaptación dos 

tempos, dos instrumentos e procedementos de avaliación, reforzo educativo e apoio do 

profesorado con dispoñibilidade horaria, programas de enriquecemento curricular, plan 

específico de reforzo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que permaneza 

un ano máis no mesmo curso, plan de reforzo para o alumnado de educación secundaria 

obrigatoria que permaneza un ano máis no mesmo curso. E como medidas extraordinarias 

as adaptacións do currículo, agrupamentos flexibles, apoio do profesorado especialista en 

pedagoxía terapéutica, flexibilización da duración do período de escolarización na ESO e 



 

27 

 

 

no Bacharelato, Programas de diversificación curricular Como consecuencia, os centros 

terán autonomía para organizar os grupos e as materias de maneira flexible e para adoptar 

as medidas de atención á diversidade máis axeitadas ás características do seu alumnado e 

que permitan o mellor aproveitamento dos recursos de que dispoña. 

 

Por iso parécenos necesario a inclusión dun programa que abarque dunha forma 

coordinada a atención ás necesidades educativas do alumnado do noso centro, desde as 

necesidades máis básicas, ata a atención das necesidades máis específicas e que polo tanto 

requerirán de medidas máis concretas e específicas. 

 

OBXECTIVOS 

 

 Establecer un sistema pedagóxico e organizativo que permita atender ás 

necesidades educativas da maneira máis óptima a través dunha metodoloxía 

cooperativa que conviva coa metodoloxía individualista. 

 Favorecer a comprensión lectora e as habilidades escritas e de argumentación oral. 

 Fomentar o interese do alumnado pola letura, a linguaxe escrita, e a comunicación 

oral, a través das actividades en que están implicados os órganos de coordinación 

docente e departamentos didácticos. 

 Favorecer a autonomía do alumno/a na produción oral e escrita. 

 Favorecer a autonomía do alumno/a na resolución de problemas cotiás. 

 

CONTIDOS 

 

 Planificación do Programa. 

 Medidas de Atención á Diversidade do alumnado con dificultades de aprendizaxe e 

necesidade específica de apoio educativo. 

 Aprendizaxe cooperativo como metodoloxía para dar unha resposta de calidade á 

diversidade. 

 Habilidades de Interacción Social. 

 Medidas co alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo español. 

 Absentismo. 

 Eficacia lectora. 

 Argumentación oral. 

 Expresión escrita. 

 Actuacións coas familias. 

 Avaliación do programa. 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RESPECTO 

AO PROGRAMA. 

 
ACTUACIÓNS PRIORITARIAS Implicados/as Temporalización 
Elaboración e proposta na CCP sobre o uso e 

dinamización de actividades que promoven a 

comunicación oral e a compresión e expresión 

escrita, así como a competencia dixital.   

Comisión de 

órganos de 

coordinación 

docente e 

departamentos 

didácticos. 

1º Trimestre. 

Accións e detección de necesidades educativas do 

alumnado de ESO. 

Xefe DO 

PT 

Profesorado. 

1º Trimestre. 

Criterios de selección para a incorporación do 

alumnado ao Agrupamento Específico. Revisión e 

proposta á CCP 

DO 

Xefe de estudos. 

CCP 

1º Trimestre. 

Reunións co equipo docente do alumnado obxecto 

de ACI. 

Xefe de estudos. 

Xefa DO, PT. 

Equipo docente 

Todo o curso. 

 

Establecemento de accións de coordinación entre 

profesorado para detección necesidades educativas. 

Xefe de estudos. 

DO, profesorado. 

Todo o curso. 

Accións de asesoramento para a introdución nas 

programacións didácticas e no desenvolvemento do 

curso de actividades de fomento da lectura. 

Comisión  

Biblioteca. 

DO. 

Xefe estudos. 

 

Todo o curso. 

Accións de asesoramento sobre a inclusión nas 

programacións de medidas que contemplen as 

dificultades de aprendizaxe. 

CCP 

Xefe de estudos. 

DO 

Todo o curso. 

Deseño de accións de coñecemento dos intereses, 

motivacións e expectativas do alumnado para 

establecer accións significativas. 

CCP 

DO 

1º Trimestre. 

Establecemento de pautas básicas para 

organización dos apoios fóra da aula ordinaria. 

Xefe de estudos. 

D.O 

1º Trimestre. 

Elaboración dossier dirixido ao profesorado sobre 

distintas medidas de atención á diversidade 

Xefe de estudos 

DO 

1º Trimestre 

Entrevista coas familias do alumnado con NEAE, 

obxeto de MADS. 

Xefe de estudos 

DO, Titores/as 

No momento de detección de ditas 

necesidades. 
Elaboración dunha ficha de demanda de actuación 

dun profesor/a para que interveña o DO 

DO Ao longo do curso 

Establecemento de pautas de actuación 

consensuadas para o alumnado que cursa 

Agrupamento, PDC, Adquisición de linguas,  

DO,CCP,Claustro Ao longo do curso 

Informar as familias do alumnado de ACI do seu 

proceso de aprendizaxe a través de reunións 

periódicas e co Informe Individualizado 

trimestralmente acerca do progreso do seu fillo ou 

filla. 

Xefa DO. 

EOE en 

colaboración co 

profesorado 

Ao longo do curso 

Realización de avaliacións e Informes 

Psicopegdagóxicos para a incorporación e 

desenvolvemento de medidas de atención á 

diversidade (MATS): Agrupamentos, Adquisión 

Linguas, G.A.competencia curricular, ACI, PMAR, 

PDC,FP Básica. 

 DO. 

Profesorado. 

Prioritariamente no 1º Trimestre e 

cando existiren necesidades e 

demandas. 

Reunións co profesorado das áreas de 

Agrupamento Específico. 

Xefe de Estudos 

DO 

Profesorado 

Todo o curso 
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Accións de coordinación do profesor de apoio co 

profesorado de área, do alumnado obxecto de ACI 

DO e profesorado Unha vez por trimestre polo 

menos e durante todo o curso. 
Difusión do Plan de Atención á diversidade. 

Criterios de selección alumnado, características das 

medidas de atención á diversidade. 

Comunidade 

Educativa 

Setembro 

Accións de coordinación cos DO dos centros de EP DO. 

 

Todo o curso 

Avaliacións Psicopedagóxicas do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo. 

DO. 

 

1º Trimestre e cando existir 

necesidade e /ou demanda. 
Seguimento personalizado do alumnado que cursa 

Programa de  Mellora de aprendizaxe e rendemento 

PMAR e PDC 

DO 

Persoas Titoras 

Ao longo do curso. 

Intervencións co alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo 

Profesorado. 

DO 

Ao longo do curso. 

Difusión e desenvolvemento do protocolo de 

actuación para a atención das necesidades 

educativas do alumnado de incorporación tardía ao 

sistema educativo español. 

DO.  

Equipo directivo. 

Ao longo do curso. 

Colaboración cos titores na realización de informes 

do alumnado proposto para cursar a FP Básica 

Titores. 

 

DO 

Setembro. 

Proposta  á CCP para a elaboración do Programa de 

Adquisición da Lingua Castelá e/ou Galega, Grupo 

de adaptación da competencia curricular para o 

alumnado de incorporación tardía 

DO 

Eq. Directivo. 

CCP 

Claustro 

Ao longo do curso. 

Difundir materiais para a integración do alumnado 

estranxeiro: Matrícula e Acollida, Avaliación, 

Entrevista, Toma de decisións sobre medidas 

curriculares a aplicar. 

DO 

Eq. Directivo. 

Titores/as 

Alumnado e 

Familias 

Ao longo do curso. 

Accións de asesoramento e intervención 

persoanalizada co alumnado con dificultades de 

integración. Programa de Entrenamento en 

habilidades sociais. 

Titores/as 

Cotitores/as 

Alumnado 

acompañante. 

Profesorado. 

DO 

Ao longo do curso. 

Accións de asesoramento personalizado aos pais do 

alumnado con dificultades de integración 

DO 

Titores/as. 

Ao longo do curso 

Accións de asesoramento e elaboración de informes 

para alumnado con NEAE que solicita bolsas de 

axuda para recibir intervención especializada fóra 

do horario lectivo. 

DO Setembro 

Manter unha comunicación fuída co grupo 

“Alumnado LGTBIQA” e a súa titora, coa 

finalidade de previr o acoso escolar e a homofobia 

 DO Todo o curso 
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5. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS E DE INTERVENCIÓN 

 
Neste apartado detallaremos as estratexias de intervención que nos van permitir 

desenvolver as accións referidas ao departamento de orientación. Igualmente, aínda que o 

desenvolvemento dos distintos programas non son responsabilidade exclusiva do DO 

sinalaremos as estratexias a empregar para desenvolver os distintos programas. 

 

5.1 ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN A NIVEL XERAL 
 

Ademais dos principios teóricos establecidos na introdución, é preciso incluir  pautas que 

permitan clarificar o que se vai desenvolver: 

 

 A totalidade do equipo docente e non só o profesorado titor ou titora é responsable 

de apoiar o alumnado no seu desenvolvemento, orientación e aprendizaxe. 

 Corresponde á xefatura de estudos a coordinación e dirección das actividades de 

orientación e titoría en colaboración co DO e de acordo co plan de orientación 

académica e profesional e plan de acción titorial. 

 O DO apoia e colabora co profesorado no desempeño da acción titorial. 

 O DO traballa co profesorado e coas demáis instancias educativas do centro nun 

contexto de participación e colaboración, buscando o maior grao de sintonía no 

desenvolvemento de cada actuación. 

 O DO solicita e ofrece colaboración ás demandas que presenta o labor educativo. 

 Lévase a cabo unha planificación das actividades orientadoras dirixidas á 

comunidade educativa en xeral e ao alumnado en particular. Esta planificación 

establécese no presente Plan, e vén sendo unha concreción do establecido no PAT e 

no POAP. Esta planificación é susceptible de cambios en función das necesidades 

que vaian xurdindo. 

 No labor orientador considérase a implicación da familia un elemento fundamental 

na acción educativa. 

 

 

5.2 ESTRATEXIAS CO PROFESORADO 
 

Sinalamos a continuación os mecanismos para desenvolver os distintos programas. 

 

 Reunións trimestrais do DO. Establécense reunións trimestrais incluíndo os/as 

xefes dos departamentos de orientación de Educación Infantil e  Primaria coa 

finalidade de acadar os obxectivos formulados, unificar criterios, propoñer 

materiais, e para analizar e avaliar o desenvolvemento das accións propostas. 

 Reunións semanais do DO. Serán estas reunións o punto de dinamización da 

acción orientadora, tendo en conta que logo haberá que elevar estas propostas a 

outros órganos para darlles a configuración definitiva. A través destas reunións  

iranse dinamizando as accións establecidas neste plan, permitindo perfilar e definir 

os distintos programas, a organización e deseño de materiais e actividades, o 

seguimento dos mesmos, o establecemento de criterios organizativos para o 

desenvolvemento dos programas, a proposta de secuenciación dos mesmos, a 
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personalización de intervencións cando for necesario, o establecemento de canles 

de colaboradores externos etc. 

 Reunións Semanais cos titores e titoras. Onde se analiza, propón e valora a 

acción orientadora a desenvolver: O desenvolvemento dos distintos programas e 

actividades, o seguimento da actividade académica do alumnado, o grao de 

integración e participación do alumnado nas actividades de titoría e do centro, a 

idoneidade das actividades propostas. Estas reunións permítennos comprobar 

permanentemente o grao de desenvolvemento das propostas orientadoras. 

 Reunións Trimestrais coa Comisión de Órganos de Coordinación Docente e 

departamentos didácticos voluntarios. Onde se organizan as distintas actividades 

a desenvolver no centro a través das accións recollidas nos Proxectos de: 

Actividades complementarias e extraescolares, Biblioteca, Normalización 

Lingüística, Plan de acción titorial e orientación, Plan Anual para o curso 2022/23 e 

onde se pretende crear un marco de traballo conxunto para a elaboración do Plan de 

Convivencia e Igualdade. 

 Reunións da CCP. Permítennos elevar as nosas propostas, presentar as pautas de 

actuación, informar do seguimento e desenvolvemento dos distintos programas e 

actividades. A CCP tamén marca as directrices, prioridades e propostas de mellora 

do equipo directivo e dos distintos departamentos didácticos. 

 Reunións do Clautro e Consello escolar: Para solicitar autorizacións e aprobar 

aspectos abordados previamente na CCP. No noso caso, aprobación de novos 

programas ou reformulación dos xa existentes para a inclusión no PAT e POAP. 

Autorización para actividades complementarias e extraescolares a desenvolver polo 

departamento. 

 Reunións trimestrais cos equipos docentes. Ao inicio do curso e nas sesións de 

avaliación trimestral reúnense os equipos docentes para facer balance, novas 

propostas, rectificacións sobre o grupo de alumnos e alumnas. 

 Reunións coa xefatura de Estudos. A través da coordinación coa xefatura de 

estudos podemos darlle forma as propostas establecidas dende o departamento e 

propor actuacións ante novas necesidades. 

 Reunións co Equipo de Orientación Específico (EOE). Non podemos asignarlle 

unha periodicidade concreta, xa que dependerá da demanda de asesoramento e da 

dispoñibilidade dos especialistas do EOE. 

 Reunións cos axentes externos ao centro. Reunións que ao longo do curso 

teremos que desenvolver con outras entidades e institucións para concretar 

actividades. (Servizos sociais do concello, Técnico de emprego, , Servizo delitos 

telemáticos da Garda civil, CIM, Unidade de atención ás drogodependencias, 

Policía Nacional, ONG, Asociacións ( Nos Mesmas, Cruz Vermella, etc) 
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5.3 ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN CO ALUMNADO 

 

Consideramos como principios de actuación os establecidos para o proceso de ensino 

aprendizaxe a nivel xeral: 

 

Construtividade 
Referente á necesidade do alumno ou alumna a ser partícipe das súas aprendizaxes, 

reflexionando sobre as mesmas. A construtividade implica: 

a) Funcionalidade: Aprendizaxes aplicables e transferibles. 

a) Significatividade: Partir dos coñecementos previos e busca de contidos 

significativos. 

 

Interactividade 
A necesaria interacción durante o proceso de ensino aprendizaxe. Entendendo a 

aprendizaxe como construción social do coñecemento. Esta interacción ten dous niveis: 

Interacción profesorado- alumnado. 

Interacción alumnado entre si. 

 

Cooperación 
Como principio metodolóxico aprender a cooperar e cooperar para aprender. 

 

Ensinar a Aprender 
Referido á necesidade da ensinanza teña como obxectivo básico a autonomía persoal do 

alumno ou alumna, mediante a adopción dun modelo de profesor facilitador de estratexias 

de aprendizaxe e de facer participar o alumnado de xeito reflexivo sobre o seu propio 

proceso de aprendizaxe (metacognición). 

 

Mediación 
Este principio presenta a necesidade de o profesorado facilitar as aprendizaxes actuando 

como “ponte” entre a estrutura cognitiva do alumnado e os contidos de ensinanza. 

 

É preciso sinalar que será tamén necesario establecer intervencións con carácter máis 

individualizado e personalizado. Estas intervencións caracterízanse por implicar o 

alumnado de xeito activo no proceso de asesoramento e por buscar colaboración do 

profesorado, familias, e doutros axentes cando for necesario. 
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5.4 ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN COS PAIS E NAIS. 

 

Nos distintos programas contémplanse actuacións coas familias. Partimos da necesidade de 

establecer mecanismos favorecedores da participación, como é a información clara e 

funcional e a posibilidade de asesoramento individualizado a través das horas de reunión 

de atención aos pais e nais dos titores/as, xefe de estudos, directora, departamento de 

orientación. 

 

5.5 ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA DESENVOLVER 

OS PROGRAMAS. 
 

As estratexias aquí presentadas pretenden establecer os mecanismos de desenvolvemento 

dos programas, así como clarificar como vai ser o seu desenvolvemento. 

 

 Tal e como indica a Circular, o plan anual do departamento contemplará actuacións 

que desenvolvan a actividade orientadora en todos os cursos que se imparten no 

instituto. Polo tanto a secuenciación que facemos dos programas está feita para 

todas as ensinanzas do centro. 

 Establécense reunións semanais, mensuais e trimestrais do DO para analizar o Plan 

de Orientación Anual, unificar criterios, recibir o material que precisen para o 

desenvolvemento de actividades, apoio técnico, tomar acordos, etc, e que sirva de 

retroalimentación de resultados do trimestre anterior, cando proceda. Quedarán así 

fixadas as actuacións concretas, tendo en conta que dada a complexidade do labor 

titorial, en calquera momento pode acontecer que haxa que reaxustar  actividades 

para atender problemáticas puntuais do grupo. 

 A secuenciación que presentamos é unha proposta marco, onde o profesorado titor 

dedicará a cada bloque o tempo que estimar oportuno en función das características 

do seu grupo clase. Como norma xeral cada contido está pensado para desenvolver 

en 2 ou 3 sesións. 

 Os programas organizámolos en diferentes bloques de contido, e as actividades 

terán un carácter progresivo ao longo dos distintos cursos. Establecemos uns 

criterios de priorización de programas para traballar en cada nivel. Todo isto 

supeditado tamén ao criterio do profesorado titor que pode modificar esta 

organización, por exemplo dedicarlle máis tempo a cada bloque. 

 Cada programa terá ademais de actividades a desenvolver na hora de titoría, 

actividades deseñadas para desenvolver a través dalgunhas áreas do currículo. 

Nalgúns programas hai actividades cun carácter extraescolar ou complementario 

que serán desenvolvidas pola orientadora ou outro profesional alleo ao centro. 

 Algunhas actividades dos programas desenvolveranse nos “días ponte”, que son 

aqueles días posteriores ás avaliacións trimestrais ou previos ás vacacións de Nadal 

e  Semana Santa. 

 Hai bloques de contidos que están relacionados con outros bloques de distintos 

programas (Exemplo o contido Coñecemento dun Mesmo do programa Orientación 

Académica e Profesional e o bloque de contido de Os Nosos Valores e Emocións 

de Educación Afectiva-emocional), isto axudará a darlle maior 

interdisciplinariedade e globalidade ás accións desenvolvidas. 
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6. RECURSOS PERSOAIS, ORGANIZATIVOS E MATERIAIS. 
 

O Decreto 120/98 e Orde do 24 de Xullo asigna ao departamento de orientación un 

conxunto de actuacións relacionadas coa orientación académica, psicopedagóxica e 

profesional no marco da atención á diversidade. O exercicio destas variadas funcións fai 

necesario que o departamento estea formado por distintos profesionais. 

 

6.1 RECURSOS PERSOAIS 
 

Especialistas Materias que imparte Situación 

administrativa 

Hora de reunión  

Profesor ámbito 

Lingüístico. 

 Lingua Castelá. 

 

Definitivo   

Profesora ámbito 

Científico 

 Tecnoloxía Definitiva  

 

 

    Venres  

 

 11:30-12:00 

 

 

    

Profesora de 

Pedagoxía 

Terapeútica 

 Apoio educativo  

ANEAE 

Definitivo 

 

 

Orientadora 

educativa 

Orientación educativa Definitivo  

Xefa departamento 

de orientación 

Orientación educativa Definitivo 

 

 

 

Non podemos deixar de sinalar a todo o profesorado do centro, considerado tanto 

individualmente (a orientación e titoría forman parte da función docente; como de xeito 

colectivo (equipos docentes dos grupos clase, titores/as, equipo directivo, membros da 

CCP). 

Igualmente consideramos a aqueles profesionais que van contribuir ao desenvolvemento do 

presente plan e dos programas, profesionais do ámbito educativo e social cos que 

colaboraremos ao longo do curso (Servizos sociais do concello, Concellarías, Servizo de 

atención ás drogodependencias, Cruz Vermella, Quérote, Allice, Nos mesmas,l 

Especialistas en delitos telemáticos, acoso escolar). 
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6.2 RECURSOS ORGANIZATIVOS 
 

Calendario de reunións: 

 

Reunión DO Venres 11:30-12:00 

Reunión titores/as 1º ESO Xoves 12:00-12:50 

Reunión titores/as 2º ESO 

1ºcursoPMAR 

 

Martes 11:30-12:00 

Reunión. titores/as 3º ESO 

1º curso PDC 

 

Xoves 11:30-12:00 

Reunión titores/as 4º ESO  Martes 12:00-12:50 

Reunións CCP Terceira semana de cada mes. 

 
6.3 RECURSOS MATERIAIS 
 

O DO conta con dous espazos independentes ubicados na planta baixa do instituto, con 

espazo suficinte para desenvolver as súas función e acción prioritarias do departamento de 

orientación, así como manter as reunións coas persoas titoras, departamento de orientación 

e todas aquelas funcións de asesoramento ás familias e alumnado. 

 

Existen ordenadores disponibles para a orientadora educativa e  para a xefa de 

departamento, así como materiais especializados para realizar as avaliacións 

psicopedagóxicas e de asesoramento especializado. 

 

O departamento dispón dun fondo bibliográfico pendente de catalogar. Coa progresiva 

informatización dos fondos bibliográficos dos departamentos, cando estea rematado este 

labor calquera que acceda á biblioteca poderá consultar os fondos dispoñibles do noso 

departamento e solicitalos. 

Será necesario a adquisición de materias de competencia curricular para alumnado con 

NEAE. 

E finalmente mencionar a documentación do centro, así como aquel material elaborado 

polo propio departamento (folletos, cuestionarios, unidades didácticas, etc) 

O orzamento económico é suficiente para cubrir estas necesidades. 
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7. TEMPORALIZACIÓN DOS PROGRAMAS PROPOSTOS 

 

Para facer propostas realizables e realistas para desenvolver os distintos programas será 

preciso establecer criterios de priorización ao longo dos catro cursos de ESO, Bacharelato 

e FP, tendo sempre en conta as necesidades máis significativas de cada momento e curso 

concreto. 

 

8. AVALIACIÓN DO PLAN E PROPOSTAS DE MELLORA 

 

8.1 OBXECTIVOS DE AVALIACIÓN. 
 

O Plan de Orientación será avaliado de xeito continuo e formativo. 

As actividades de avaliación irán encamiñadas a: 

 

 Valorar en que medida imos logrando os obxectivos propostos. 

 Obter máis e mellor información sobre as características do sistema socioeducativo 

en que se sitúan os nosos alumnos e alumnas. 

 Mellorar os deseños de intervención orientadora e psicopedagóxica para ser máis 

eficaces. 

 

8.2 AVALIACIÓN DO PLAN 
 

Partimos dunha avaliación inicial que determinou en parte as necesidades existentes que xa 

detallamos. Así mesmo preténdese obter información durante o desenvolvemento do Plan 

de orientación, de forma continua, para introducir as melloras que se consideraren 

oportunas, e finalmente desenvolveremos unha avaliación do Plan para comprobar o grao 

de cumprimento dos obxectivos e que nos servirá para establecer as propostas de mellora. 

 

8.2.1 AVALIACIÓN DO CONTEXTO E DO PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

Con este tipo de avaliación intentamos detectar as características do contexto, do centro e 

as necesidades. Esta información serviunos para tomarmos decisións de planificación, co 

que determinamos os obxectivos do plan e que xa detallamos na epígrafe, avaliación de 

necesidades. 

 

Para realizar esta avaliación tomamos como referencia: 

 

 Análise doutros Plans. 

 Opinións do profesorado, persoas titoras e membros do departamento de 

orientación e equipo directivo. 

 Opinións do alumnado e familias. 
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8.2.2 AVALIACIÓNS DO PROCESO E DESENVOLVEMENTO DO PLAN 

 

Recollida de información que permita valorar se as accións se están a desenvolver como se 

tiña previsto, se funcionan satisfactoriamente, ou se é necesario introducir melloras ou 

modificacións para acadar os obxectivos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Facilitar a participación dos axentes da intervención orientadora. 

 Comprobar se o apoio do DO é suficiente para o desenvolvemento dos programas. 

 Aplicabilidade do Plan: 

Dificultades na aplicación. 

Discrepancias que están xurdindo entre as accións planificadas e as realizadas. 

Os imprevistos e os obstáculos que van aparecendo. 

 Temporalización: 

Se os tempos están sendo os axeitados para o desenvolvemento dos programas. 

 Implicación : 

Se está habendo participación e interese das persoas que participan no 

desenvolvemento dos programas. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 Análise e valoracións das actuacións desenvolvidas nas reunións de titoría. 

 Análise e valoracións das CCP nas reunións mensuais. 

 Análise e valoracións dos equipos docentes nas sesións de avaliación. 

 Cuestionarios dirixidos aos destinatarios das intervencións. 

 Cuestionarios dirixidos ao alumnado para recoller as valoracións das actividades 

desenvolvidas, 

 Análise da participación mediante control de asistencia ás reunións que se 

convocan. 
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8.3 AVALIACIÓN FINAL 

 

Deberá servirnos para comprobar o grao de consecución dos obxectivos propostos. A 

finalidade é tomar decisións respecto á continuación do Plan o próximo curso. Esta 

avaliación concretárase na Memoria Final. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Nivel de consecución dos obxectivos previstos. 

 Grao de coherencia coa documentación do Centro. 

 Nivel de participación do profesorado. 

 Nivel de participación do alumnado. 

 Grao de participación e implicación das familias. 

 Grao de implicación dos axentes externos (Servizos sociais, técnico local de 

emprego) 

 Recursos dos que se dispuxo. 

 O grao de aplicabilidade do Plan: dificultades, discrepancias, imprevistos e 

obstáculos que apareceron, aspectos mellorables. 

 Se a temporalización foi axeitada. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Cuestionarios 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas. 

 Entrevistas. 

 Reunións co profesorado, alumnado e familias. 

 Avaliación de programas específicos. 

 

As valoracións e suxestións de todos os membros da comunidade educativa serán incluídas 

na memoria final do departamento de orientación. 

 

 

 

Vigo, a 20 de setembro de 2022 

 

A xefa do departamento de orientación. 

IES Politécnico de Vigo 

 

Asdo: Mª Irma Álvarez Diéguez 
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