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PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1.-  INTRODUCIÓN

A orientación educativa é un proceso de axuda que está inserto na actividade educativa,

O seu obxectivo é  contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado, co fin de capacitalo

para  unha  aprendizaxe  autónomo  e  unha  participación  activa,  crítica  e  transformadora  da

sociedade.

Non se pode considerar a orientación como unha actuación periférica, levada a cabo de

forma solitaria polo orientador, xa que tanto na súa planificación como no seu desenvolvemento,

vense comprometidos a totalidade do profesorado e os órganos de goberno do centro.

Entendemos  que  a  orientación  é  un  proceso  de  análise  e  tratamento  de  situacións

educativas, baseándose na axuda e asesoramento a toda á comunidade educativa.

Polo tanto, a orientación deberá propoñer e asesorar sobre repostas educativas adaptadas

ás características e necesidades do alumnado. Este obxectivo será imposible de alcanzar se non

se  establece  un  plan  de  actuación  conxunto  entre  todos  os  sectores  implicados  no  proceso

educativo.

A acción orientadora que se potenciará dende o Departamento de Orientación basearase

nas seguintes premisas:

Ø EDUCAR PARA A VIDA. Os aprendizaxes que realice o alumnado deben ser funcionais,

estar en conexión co entorno e enfocados cara ao futuro que lles espera.

Ø  APRENDER A APRENDER. A sociedade actual está caracterizada pola existencia de perfís

en continuo cambio, o obxectivo prioritario da aprendizaxe vai ser o de ensinar ao alumnado

estratexias para que aprenda autonomamente.  O que vai supoñer priorizar a capacidade de

adaptación sobre os contidos puramente conceptuais.

Ø EDUCAR NA CAPACIDADE PARA A TOMA DE DECISÓNS,  será imprescindible:

- Asesorar sobre diferentes itinerarios e as correspondentes opcións que poidan

emprender.

-  Facilitar  o  coñecemento  das  propias  aptitudes,  capacidades,  intereses,

motivacións, limitacións,... para un axustado e realista autocoñecemento.

- Axustar o proceso de aprendizaxe ás características particulares de cada alumno.
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O  departamento  de  Orientación   actuará  en  tres  ámbitos  interrelacionados:  Acción

Titorial,  a Orientación Académica-Profesional e o plan xeral de atención á diversidade. Polo

tanto en cada un destes ámbitos especificaranse ao menos os seguintes aspectos: obxectivos que

se pretenden, as actuacións a levar a cabo para acadalos e os procedementos para realizar o

seguimento e a avaliación.

2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

2.1. Contexto educativo

Este Instituto é un centro de titularidade pública no cal se imparten as seguintes ensinanzas

regradas:

· Os catro niveis de ESO.

· Bacharelato  con  dúas  modalidades:  Bacharelato  de  Ciencias,  e  Bach.  de

Humanidades e Ciencias Sociais. 

· Ciclo  Formativo  de  grao  medio:  Condución  de  actividades  físico-deportivas  no

medio natural.

Número de unidades en funcionamento:

- 4 grupos de 1º de ESO.

- 4 grupos de 2º de ESO.

- 3 grupos de 3º de ESO.

- 3 grupos de 4º de ESO. 

- 2 grupos de 1º de  Bacharelato.

- 2 grupos de 2º de Bacharelato.

-    1 grupo do Ciclo formativo de grao medio. 

 

Contexto xeográfica

O instituto está apartada do núcleo urbano, motivo polo que case todo o alumnado debe

utilizar transporte escolar. Escolariza a alumnos con gran dispersión xeográfica, pois é o único

Instituto que hai en todo o Concello.

2.2.-Características do alumnado
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A procedencia do alumnado é maioritariamente de Porto do Son e das localidades

limítrofes  pertencentes  ao  Concello,  que  veñen  sumando  unhas  dez  parroquias  De  aí  a

importancia de traballar nos primeiros cursos da ESO  o tema da acollida, a integración no grupo

e as habilidades sociais, sobre todo en 1º pois xúntanse na mesma clase alumnos procedentes  de

distintos núcleos.

A planificación do estudo soe ser baixa, situación que se agrava polas condicións

laborais  da familia  que soen ter   horarios   moi amplos,  dificultando o control  e seguimento

académico dos seus fillos.

Ante a actitude do alumnado cara ao estudo, consideramos importante traballar na

hora de titoría un Programa de Técnicas, métodos e hábitos de estudo,  e de aprender a aprender

nos distintos grupos da ESO e de maneira especial en 1º de ESO.

Outro dato a destacar é a necesidade de levar a cabo un programa de orientación

profesional,  tendo en conta ao alumnado que non ten motivación para continuar  os estudos.

Asesorándoos sobre as medidas de atención a diversidade como reforzo educativos en 1º e 2º de

ESO nas áreas instrumentais básicas,   PMAR  ou derivación de alumnado a un Programa de

Formación Profesional básica. Por outra banda, tamén nos atopamos con alumnos con moitas

dúbidas  cara  ao  seu  futuro  académico  e  profesional,  por  iso  consideramos  imprescindible

traballar en profundidade o Plan de orientación académico- profesional sobre todo nos cursos 3º

e 4º de ESO, pois no Bacharelato xa non teñen hora de titoría presencial e caracterízase por se

unha orientación cun caracter máis puntual e individual.

Neste curso hai un total de 15 alumnos/as da ESO, que asisten as clases de apoio co

profesorado  de  pedagoxía  terapéutica.  Ademais  hai  unha  alumna  escolarizada  de  forma

combinada na aula específica de educación especial e na súa aula ordinaria

Ademais funcionan os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas de  1º e 2º

de  ESO. O alumnado  queda exento  de  cursar  a  segunda lingua estranxeira  e  recibe  reforzo

educativo  nesas  dúas  horas,  unha de matemáticas  e  a  outra  de LC ou LG. Este  ano hai  13

alumnos en 1º coa exención de francés e  19 en 2º de ESO.
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3.- OBXECTIVOS XERAIS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

Os obxectivos xerais que o Departamento de Orientación asume pódense concretar

fundamentalmente nos seguintes:

a. Impulsar e mellorar o funcionamento do departamento de orientación, así coma

dar  a  coñecer  cales  son  as  súas  funcións  e  a  relevancia  que  ten  para  o

desenvolvemento integral do alumnado e para optimizar o proceso de ensinanza-

aprendizaxe.

b. Colaborar no logro dunha boa integración do alumnado no centro educativo e

no grupo de compañeiros/as, sobre todo nos momentos de transición:  chegada ó

centro, no paso dun ciclo a outro...

c. Previr  as  dificultades  de  aprendizaxe  e  contribuír  a  superalas cando  se

produzan, axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumno.

d. Coordinar as accións de orientación e titoría do centro.

e. Resaltar os aspectos orientadores da educación: “ Orientación en e para a vida”,

atendendo ó contexto  real  dos  alumnos e  ó futuro  que poidan proxectar  para sí

mesmos, favorecendo a adquisición de aprendizaxes funcionais.

f. Favorecer  os  procesos  de  madurez  persoal,  de  desenvolvemento  da  propia

identidade e dun sistema de valores.

g. Colaborar  na  toma  de  decisións  relativas  ao  alumnado,  principalmente  no

relativo á promoción a outro nivel/ciclo/etapa educativa; e as medidas educativas

específicas a adoptar a nivel individual o co grupo de alumnos/as determinado.

h. Contribuír  á axustada relación  entre  os  distintos  integrantes da  comunidade

educativa.

i. Planificar, coordinar e desenvolver as actuacións que se organicen no centro

para atender á diversidade do alumnado, tanto as súas capacidades, intereses e

motivacións como nas diferencias que poidan darse entre eles debido a súa orixe

social e cultural.

j. Continuar  co  equipamento  do  departamento de  orientación  con  diferente

material didáctico, bibliográfico e informático para o adecuado funcionamento do

mesmo.

k. Potenciar a colaboración con outros departamentos de Orientación da zona

educativa,  co  Equipo  Específico,  cos  servizos  educativos  e  asistenciais  do
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Concello e con calquera outra institución pública ou privada que poida contribuír á

mellor formación do profesorado, pais e alumnos.

l. Orientar e implicar ás familias na educación dos seus fillos.

m. Promover o centro educativo e as ensinanzas que imparte.

Estes obxectivos abarcan tres dimensións fundamentais do alumno/a:

● Persoal  e  familiar,  entendendo  ao  alumno como a  persoa  individual  insertada  na

familia.

● Escolar e social, entendendo ao alumno como persoa que interacciona con outros e

que debe integrarse na sociedade.

● Vocacional e profesional, entendendo ao alumno como unha persoa que desempeña o

seu propio proxecto de vida e se preparara para a súa inserción profesional.

Para acadar estes obxectivos planificamos o noso traballo tendo en conta as tres líñas

básicas de actuación:

● Plan de atención á diversidade (Especifícase no plan anual)

● Plan de acción titorial.

● Plan de Orientación Académica e Profesional.

4. PLANIFICACIÓN XERAL 

4.1. Constitución do Departamento de Orientación.  

O  Departamento de orientación está formado polos seguintes membros:

Profesora da  especialidade de psicoloxía e pedagoxía e xefa do departamento de

orientación: Elena González González

As profesoras de pedagoxía terapéutica: 

Mª Loreto Nieves González

Rubén Ruzo Nova

A profesora de pedagoxía terapéutica con perfil de audición e linguaxe:

Josefa Lorenzo Conde

O profesora de Formación e Orientación laboral: 

Íñigo Fernández Pérez

O titor do ámbito lingüístico-social 
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María Xesús García Mariño (2º de Bach.):

A titora do ámbito científico- tecnolóxico. 

Beatriz Fontaíña Sampedro como substituta de Gloria Santos Molinos  (1º

de ESO).

4.2. Reunións:

O departamento de orientación reuniranse mensualmente con carácter ordinario, os luns

de 18:00 a 19:00 h.

Ademais manteranse reunións da orientadora cos titores por nivel con carácter quincenal

ou semanal, segundo as demandas. 

5. DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS

As accións prioritarias enmárcanse nos seguintes ámbitos:

5.1.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 

5.1.1. Actuacións respecto ao profesorado.

● Asesoramento ao profesorado nas tarefas educativas e de seguimento do proceso de

ensinanza / aprendizaxe  para dar resposta a diversidade desde a programación da

aula.

● Atención aos departamentos sobre as medidas de atención á diversidade.

● Asesoramento sobre instrumentos e materiais necesarios ao profesorado que imparte

clases aos alumnos con NEAE.

5.1.2. Actuacións respecto aos alumnos.

● Realizar avaliacións psicopedagóxicas para a identificación de necesidades educativas

específicas do alumnado.

● Elaboración ou actualización dos informes para aqueles alumnos que se lle detecten

neae. 
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● Seguimento do proceso educativo do alumnado con dificultades de aprendizaxe ou de

incorporación tardía ao sistema educativo español.

● Revisión   ou  modificación  das  medidas  de  atención  á  diversidade  adoptadas  en

colaboración coas profesoras de PT, titores e profesores do grupo.

5.1.3. Actuacións respecto aos pais/nais.

● Dar orientacións sobre pautas educativas, saídas académicas e  transición ao mundo

laboral dirixidas aos pais dos alumnos con necesidades educativas especiais.

● Implicar aos pais en actividades de reforzo e apoio educativo.

5.1.4. Actuacións respecto aos centro.

- Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa, que favorezan a posta en práctica

de medidas organizativas e curriculares de atención á diversidade que precise o alumnado.

–Asesorar sobre as medidas de atención á diversidade.

–Asesorar e colaborar,  no ámbito da competencia do Departamento de orientación na

elaboración dos plans de convivencia e acción titorial. 

5.1.5. Actuacións respecto a outros organismos.

-Colaboración cos orientadores dos centros de procedencia do alumnado para obter os

datos necesarios para abordar o proceso de ensinanza-aprendizaxe.

-Contacto  e  colaboración  sobre  este  tema  co  Equipo  de  Orientación  Específico

provincial e cos outros Departamentos de Orientación da zona.

--Contacto cos  outros servizos  ou profesionais:  Equipo de menores,  especialistas  en

Medicina,  oficina de información xuvenil, educadora familiar,  Asociacións de pais e nais de

alumnos con discapacidade (Misela), Asociación Renacer, coa universidade...

5.2.- DESENVOLVEMENTO DO PAT

 

5.2.1. Actuacións respecto ao profesorado.
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● Coñecemento  e  concienciación  das  funcións  do  departamento  de  orientación  no

centro e da titoría.

● Establecer en colaboración cos titores os criterios xerais que deberán orientar  traballo

que se realice nas titorías ao longo do curso e segundo as necesidades.

● Incorporación  de  contidos  relacionados  coas  habilidades  sociais,  autoestima,

resolución pacífica de conflitos, dinámica de grupos e a igualdade de xénero

5.2.2. Actuacións respecto aos alumnos.

● Asesoramento e apoio puntual e individual segundo as demandas e necesidades.

● Aplicación de instrumentos  de recollida de información inicial  que permitan  unha

visión xeral do grupo e unha valoración das necesidades coa finalidade de planificar e

priorizar as actuacións educativas.

● Incorporación de contidos relacionados con técnicas de estudo, aprender a aprender,

habilidades sociais, autoestima, resolución pacífica de conflitos, dinámica de grupos e

a igualdade de xénero.

5.3.-  PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS NO CENTRO

 

● Asesorar sobre o novo sistema educativo e as conexións académicas e posibilidades

profesionais. 

● Orientacións  ás  familias  individual  e  colectivamente,  para  que  asuman

responsabilidades na educación dos seus fillos en coordinación cos servizos sociais do

Concello.

5.4.- ASESORAMENTO SOBRE AS SAÍDAS ACADÉMICAS E PROFESIONAIS.

TRANSICIÓN DA FORMACIÓN AO MUNDO LABORAL

– Atención preferente ao alumnado de Bacharelato, 4º de  ESO e Ciclo formativo.

– Contacto  con  diferentes  organismos  de  emprego,  Consellerías,  servizos  de

información á xuventude, universidade, asociacións, etc.
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6.- CONTRIBUCIÓN AS COMPETENCIAS BÁSICAS

Dende  todas  os  aspectos  da  programación  do  Departamento  trátase  de  contribuír  ao

desenvolvemento das competencias básicas, a través dos obxectivos e das actividades propostas.

7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

– Obradoiros sobre a violencia de xénero  para 4º de ESO. 

– Obradoiro de prevención de drogodependencias na ESO a cargo de Renacer coa colabo-

ración do Concello: 2º TRIMESTRE

– 1º de ESO: novas tecnoloxías. 

–  2º de ESO:  uso e abuso de drogas. 

– 3º de ESO: Sexualidade.

– 4º de ESO: uso e abuso de drogas. 

– Charlas impartidos pola Asociación Faraxa: 2º TRIMESTRE

– 1º de ESO:  educación afectivo-sexual en igualdade

–  2º de ESO: Desigualdades e violencia cotiás vinculadas ao xénero.

– 4º de ESO: Educación para a saúde. Enfermidades de transmisión sexual e métodos

de protección

– Uso responsable das novas tecnoloxías: “navega con rumbo” para 2º de ESO. 3º TRI-

MESTRE.

– Charla sobre o xogo on-line, 4º de ESO

– Programa para 3º de ESO sobre Uso seguro dos contornos virtuais (impartido por centro

Quérote, dependente da vicepresidencia da igualdade e do benestar). 2º TRIMESTRE

– Participación a través do  plan proxecta no programa correspondentes 3.0   da consellería

de traballo e benestar, realizando as funcións de voluntariado alumnos de 3º, 4º de ESO e

1º de Bacharelato. Todo o curso

– Encontros con ex –alumnos para explicar a súa traxectoria académica, a visión sobre os

seus  estudos  (universidade,  ciclos..),  a  adaptación  a  nova  etapa…  dirixida  a

Bacharelato..abril

– Visita guíada aos campus do sistema universitario de Galicia,  dirixida ao Bacharelato.

Febreiro

– Visita  a  centros  educativos  de  Santiago  e/ou  da  contorna  que  impartan  ciclos  formativos,

cursos de formación ocupacional e continua. que impartan ciclos formativos ou cursos de

formación ocupacional e continua dirixida a 4º de ESO e Bacharelato. Febreiro
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–  Charla- presentación das Universidades galegas ou sobre información concreta sobre a

ABAU ou sobre estudos da universidade de Santiago, Coruña e Vigo por parte de profe-

sores, dirixida ao Bacharelato.

– Charla  do  orientador  laboral  ou  técnico  de  emprego  do  concello  sobre  servizos  que

prestan, bolsa de emprego, oferta e demanda de emprego... dirixida ao Ciclo. 3º TRI-

MESTRE

– Charla sobre a oferta  dos cursos on-line da aula mentor para bacharelato e ciclos.3º TRI-

MESTRE

– Charla sobre voluntariado a cargo de Paideia dirixida ao Ciclo.3º TRIMESTRE.

Observacións: 

Na medida do posible, as actividades que se desenvolvan no  IES realizaranse nas horas

da titoría ou cando o titor teña clase co grupo.  É posible que xordan ao longo do curso,

outras actividades convocadas por organismos ou entidades e que nos conviden a súa

asistencia. Puntualmente tamén se planificará  e participará noutras actividades que sexan

de interese do alumnado. 

8- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN:

As estratexias de intervención  do departamento de orientación levarase a cabo a través

dos seguintes ámbitos de actuación:

8.1_ PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 

8.2_PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL.

8.3_  PLAN  DE  APOIO  AO  PROCESO  DE  ENSINO-APRENDIZAXE  (este

especifícase no plan anual de atención á diversidade e nas programacións da aula específica e da

programación da aula de apoio que figuran ao final desta programación).
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8.1. – PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (PAT)

 

8.1.1. INTRODUCIÓN

O Plan de Acción Titorial é a planificación específica das actividades que son propias

dos profesores/as-titores/as. 

O desenvolvemento da acción titorial, abordará os seguintes aspectos:

a) Coñecemento e seguimento persoal do alumno (aptitudes e capacidades, intereses e

motivacións, grao de responsabilidade). No caso de alumnos con historia de fracaso

escolar e con problemas de inserción social ou de conduta levaranse a cabo accións

que  posibiliten  que  o  alumno recupere  a  confianza  nas  súas  capacidades  e  nos

demais.

b) Relación co grupo-clase. Deberanse pór en marcha estratexias para lograr un clima

de aula axeitado.

c) Relación  coas  familias.  Intentarase  coñecer  as  expectativas  das  familias  con

respecto os seus fillos, como conciben a educación e o centro.

d) Relación  co  equipo  docente.  Deberase  incidir  na  coordinación  das  respostas

educativas que o equipo docente aporte desde as súas distintas programacións.

 A titoría equivale a unha orientación ao longo de todo o sistema educativo para que o

alumnado  se  supere  en  rendementos  académicos,  solucione  as  súas  dificultades  escolares,

consiga hábitos de traballo e de estudo, de reflexión e de convivencia social na procura dun uso

axeitado da liberdade responsable e participativa.

Por outra banda,  a tarefa de orientación que deben realizar  os profesores/as xunto co

Departamento. de Orientación, consiste na programación e realización das actividades dirixidas

a orientar escolar e profesionalmente ao alumnado, ademais do asesoramento e a coordinación

necesaria co resto de profesores/as e pais/nais para que entre todos preparemos os alumnos/as

para a vida.

A  figura  do  titor  implica  desenvolver  á  acción  titorial  dunha  forma  máis  intensa  e

especializada,  exercendo algunhas tarefas educativas  nas que non pode ser substituído polos
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demais profesores/as, aínda que precisará da coordinación cos diferentes axentes educativos e

especialmente co equipo docente.

8.1.2. – OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:

8.1.2.1.-OBXECTIVOS XERAIS:

Os obxectivos xerais que pretendemos son:

● Impulsar  o desenvolvemento psicosocial dos alumnos.

● Optimizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe.

● Coordinar a acción educativa do equipo docente.

● Orientar aos pais e nais na súa labor educativa.

● Facilitar ao alumnado e ás  familias a toma de decisións sobre as diversas opcións

académicas e vocacionais.

8.1.2.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

Os  obxectivos  xerais  é  necesario  concretalos  en  función  de  varios  factores:  etapa

educativa, curso, características do centro, necesidades educativas, experiencia titorial, etc. Neste

caso para a súa exposición tomamos como referencia as etapas educativas.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS NA ESO :

● Facilitar a integración do alumno na etapa e no grupo.

● Desenvolver a un nivel adecuado o autoconcepto e autoestima.

● Sensibilizar o alumnado ante a  prevención da violencia de xénero e a igualdade de

xénero. 

● Desenvolver a madurez vocacional, asesorando  na toma de decisións tanto a nivel de

optatividade como de que facer ao finalizar a ESO.

● Exercitar habilidades e destrezas para a toma de decisións.

● Adestrar ó alumnado nas diferentes estratexias de procura de emprego e nas técnicas e

recursos básicos que poidan facilitar o seu acceso ó mundo laboral (saber elaborar un

currículo vitae e unha carta de presentación, coñecer as pautas dunha entrevista de

traballo, coñecer os dereitos e os deberes dun traballador, os tipos de contratos, etc).

● Coñecer as características persoais, familiares e socioambientais do alumnado.

● Observar  de  xeito  progresivo  e  sistemático,  a  través  de  rexistros  e  escalas  de

observación,  as  diferentes  condutas,  características  e  estilos  de  aprendizaxe  do
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alumnado. Impulsar a participación dos alumnos nas actividades complementarias e

extraescolares .

● Detectar dificultades nos aprendizaxes instrumentais, especialmente nas técnicas de

traballo intelectual  (T.T.I.) e asesorar nas técnicas de estudo.

● Facilitar estratexias de aprendizaxe que aumente a eficacia do alumnado.

● Facilitar a reflexión dos alumnos sobre os seus propios procesos de aprendizaxe.

● Potenciar que o alumno participe activa e reponsablemente no proceso de avaliación

favorecendo a autorreflexión e o estado crítico sobre o traballo realizado durante os

diferentes períodos de avaliación.

● Coordinar as respostas educativas adecuadas ás dificultades de aprendizaxe que se

produzan no grupo-clase ou nos alumnos considerados individualmente.

● Coordinar o axuste das programacións ás necesidades educativas do grupo-clase ou

alumnos individualmente.

● Fomentar a participación dos pais e nais nas actividades do centro.

● Proporcionarlles información sobre a traxectoria escolar dos seus fillos.

● Asesorar aos pais nos conflitos ou situacións problemáticas que poidan ter cós seus

fillos, así como na súa colaboración no temas de estudo e das actividades de reforzo e

apoio escolar.

OBXECTIVOS  ESPECÍFICOS  DE  BACHARELATO  E  FORMACION

PROFESIONAL:

● Potenciar o autocoñecemento persoal para facilitar a toma de decisións.

● Informar  ao  alumnado  e  ás  familias  sobre  as  diferentes  opcións  académicas  e

profesionais.

● Potenciar  a colaboración con diferentes  entidades  que poidan colaborar  con nos a

nivel de orientación académica e profesional,  a través da organización de charlas,

visitas a diferentes centros académicos e /ou de produción, etc.

● No caso, do alumnado de bacharelato, organizar sesións informativas sobre as probas

finais de Bacharelato e as opcións académicas posteriores. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS POR CURSOS NA ESO :

• Especifícanse na planificación de titorías por cursos
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8.1.3.- UNIDADES DE CONTIDOS 

Englóbanse nos seguintes bloques temáticos:

 Acoller e integrar  (acollida, coñecemento mutuo e das características individuais

de cada alumno/a, coñecemento do Centro e da organización da vida escolar: RRI;

elección de delegados..)

 Aprendendo  a  estudar  e  a  pensar,  aprender  a  aprender  (  técnicas  de  traballo

intelectual)

 Aprendendo  a  informarse,  a  coñecerse  e  a  tomar  decisións  (contido

interrelacionado tamén co POAP)

 Aprendendo a ser persoa, a comportarse e a convivir (programa de habilidades

sociais,  educación de actitudes,  temas  transversais,  desenvolvemento  persoal  e

social...)

Estes contidos reflíctense nas unidades de actuación en cada un dos cursos da ESO no

apartado de actividades.

8.1.4. TEMPORALIZACIÓN

Especificase no apartado das actividades, pois vanse organizando por trimestres. 

8.1.5. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS

8.1.5.1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Durante a implantación do PAT a función do Departamento de Orientación serán

as seguintes:

1. Avaliación de necesidades educativas e de orientación do centro e dos grupos

de alumnos.

2. Deseño de proxectos de Programas de Acción Titorial

3. Elaborar e/ou seleccionar materiais de traballo

4. Coordinación de reunións de titores

5. Intervención cos grupos de alumnos, de maneira complementaria á actuación

do titor
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6. Asesorar ás familias sobre os alumnos con determinado nivel de problemática

escolar ou persoal.

8.1.5.2. O TITOR/A E A COORDINACIÓN DO EQUIPO DOCENTE.

En todo momento,  o  titor/a  informará  ao  equipo  de  profesores  do  grupo de  aqueles

aspectos grupais ou individuais que considere relevantes para o bo desenvolvemento do proceso

educativo.

O  titor/a  como  coordinador  do  seu  grupo  de  alumnos/as  reunirase  co  equipo  de

profesores/as cando se estime oportuno (  por exemplo en asuntos de disciplina,  conflitos  de

grupo, baixo rendemento,  etc) e porá especial interese na toma de decisións conxuntas sobre

atención  á  diversidade  e  apoio  as  necesidades  educativas  especiais  dos  alumnos/as  e  con

problemas de aprendizaxe escolarizados no grupo, fundamentalmente a nivel de adoptar medidas

de  atención  personalizadas,  levalas  a  práctica  se  fose  necesario  coa  colaboración  do

departamento de orientación e realizar o seguimento dos acordos tomados.

Así mesmo, presidirá as xuntas de avaliación,  dirixida a facer unha avaliación inicial e

trimestral  do  proceso  de  ensino-  aprendizaxe,  tratando  os  aspectos  do   rendemento  dos

alumnos/as, do grupo e os aspectos que se recollan na orde de avaliación. 

8.1.5.3.- ATENCIÓN AO ALUMNADO:

O profesor  –titor/a  dedicará  unha  hora  semanal  a  atención  en  grupo  de  alumnos/as,

desenvolvendo  nesta  hora  o  PAT.   Decidirá  atender  individualmente  a  cantos  alumnos  o

precisen. A entrevista pode producirse ben a petición deste, do profesor-titor ou dos pais/nais.

O  titor/a  velará  polo  control  de  asistencia  a  clase  dos  alumnos/as  do  seu  grupo,

interesándose pola causa que motiva a falta de asistencia. Comunicará estas faltas de asistencia

aos pais, así como as de comportamento e ademais cando o alumno sexa derivado á aula de

convivencia.

8.1.5.4.- ATENCIÓN A PAIS / NAIS:

Os profesores –titores/as de  ESO, e Bacharelato convocarán, a principios de curso unha

reunión colectiva cos pais dos seus alumnos/as titorandos, para darlles a coñecer o horario, a

cadro de profesores/as do grupo e as súas horas de visita, o calendario de avaliacións, as normas
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de  organización  interna,  etc.  Constituirá  un  obxecto  fundamental  desta  reunión  favorece-la

colaboración das familias no bo desenvolvemento do proceso educativo.

O titor/a informará aos pais/ nais dos acordos da Xunta de Avaliación que se refiran a

evolución académica dos seus fillos/as,  ou o seu rendemento ou comportamento Así mesmo

facilitarlles o contacto directo cos profesores dos seu fillo/a.

Con ese fin:

a) Os titores/as dedicarán unha hora semanal á atención aos pais/nais. Esta pódese levar a cabo

ben a petición do titor/a ou dos pais / nais, sendo necesario concertala con anterioridade.

b) Todos os profesores do Centro sexan ou non titores/as, poderán atender aos pais/nais que o

desexe, tanto a petición dos propios pais/nais coma dos alumnos/as ou profesores/as, pero

sempre a través do titor/a.

O titor informará ós pais/nais das faltas de asistencia non xustificadas, así como das faltas

de disciplina que poidan cometer os seus fillos/as, ...etc.

Así mesmo,  colaborarase na divulgación das actividades que se organizaran dende a escola de

pais/nais.

8.1.6.  ACTIVIDADES:

A planificación de actividades titoriais dependerá de maneira directa da etapa educativa, do curso

e das características do centro. En cada unha delas terase en conta os obxectivos a acadar,  e os

materiais necesarios para realizar a actividade .Ao principio de curso entrégaselle ao titor un

caderno cunha proposta de actividades a realizar. 

Xúntase a planificación das titorías da ESO por cursos e despois faise unha alusión xeral

ás actividades de Bacharelato e FP.

8.1.7.  PLANIFICACIÓN DAS TITORÍAS DA ESO 

As actividades están estruturadas por cursos e trimestres:
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
PRIMEIRO TRIMESTRE 1º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
SETEMBRO
Actividades de acollida Descubrir a nova etapa.

 

Presentación do 
profesorado, titor/a, equipo 
directivo, orientadora. 
Información dos 
horarios,instalación, etc. 

Integración e convivencia Coñecer o noso grupo. Coñézome/coñecémonos 
para convivir!!!
Gústame/non me gusta
Cuestionario inicial

Revisar o perfil e as 
funcións que debe cumprir
un delegado de grupo.

Elixir o delegado.

Organízome A miña axenda https://www.youtube.com/watch?
v=LOLlQbTMHIE

(canle Nubes baixo ti)
OUTUBRO
Integración e 
convivencia: NOF

Coñecer os dereitos e 
deberes do alumnado.

Dinámicas activas  a partir 
das NOF

Establecer normas para o 
funcionamento interno do 
grupo.

Organizámonos.

Limpeza e respecto polo 
común

Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a convivencia.
Establecer compromisos.
Afianzar o concepto de 
grupo. 

Presentación en pdf con 
imaxes para a reflexión 
(dende Orientación e 
Dirección). Usádeo en 
proxección.
Eliximos os valores da nosa 
clase.
Organización de quendas de
limpeza (xaneiro).

Coordinación coas 
familias

Dar a coñecer as 
características do curso 
aos pais. (Non lectiva)

Primeira reunión cos pais 
14/10.

Integración e convivencia Afianzar o concepto de 
grupo. 
Coñecer os alumnos do 
IES.
Iniciar as bases para o 
traballo por proxectos.

Ruta da auga: 28 de outubro 
(pendente de confirmación 
da organización). 
Posiblemente dende a 2ª 
hora ou inicio do recreo ata o
final da tarde. 

NOVEMBRO
Organización do grupo
1 sesión

Familiarizar nas dinámicas
de grupo relacionadas co 

Debuxando xuntos.
Xogo dos cadrados.
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traballo por proxectos: 
asertividade, tolerancia. 

A balsa salvavidas
A vivenda ideal
Cooperemos para 
organizarnos.
Comezamos a cooperar.
Como podemos mellorar as 
relacións cos/coas 
compañeiros/as?

Prevención da violencia 
de xénero

Educar en igualdade. Dinámicas activas ao redor 
do 25 de novembro, Día 
Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller.

Outras actividades
Escoitamos e traballamos 
cancións como ferramentas 
para traballar a igualdade e a
violencia de xénero. As 
cancións e  a guía da 
actividade podemos atópala 
en:
https://drive.google.com/file/
d/
0B4kxH9HDVZCbaXlrUHBJa
DJOS28/view
(Entrégase tamén en pdf)
Unha opción: escoller 
algunha canción de 
reggaeton e comentar a 
visión que dá da muller 
(obxecto)

Guía en galego sobre  
control non é amor. 
Dispoñible en:
https://drive.google.com/file/
d/
0B7CiB49EbIrsZzBRd1F2Sj
FRb3c/view
(Entrégase tamén en pdf)

Técnicas de traballo 
intelectual

Revisar como estuda o 
alumno para detectar 
posibles erros (consellos 
xerais, test). Planificar o 
estudo. Mellorar a  
motivación. Como  a 
frontar o exame.

Pautas de estudo. Consulta 
en “Aprender a aprender” 
enlazado no blog da
biblioteca, apartados 
específicos do 1 ao 5, 
Ficha: por que e para que 
estudar.
Ficha: como estudar. 
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E os apartados específicos  
9 ao 11.Ficha: como estudar;
Técnica de estudo EPL2R. 
Ficha: preparando os 
exames.

DECEMBRO
Somos iguais, somos 
diferentes

Sensibilizar o alumnado 
sobre a atención á 
diversidade.

Orientar a intervención 
educativa na aula cos 
alumnos con TDAH 
(Trastorno de Déficit de 
Atención e 
Hiperactividade) e TEA 
(Transtorno do Espectro 
Autista). Aplicables a 

Sen determinar datas 
(colaboración de centros o 
asociacións que traballen 
con alumnos con 
necesidades educativas 
especiais).

Visionado de vídeos  
relacionados coa atención a 
diversidade (TDAH; Autismo,
Asperger, a educación 
tradicional....):
http://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/V
%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20atenci
%C3%B3n%20a%20la
%20diversidad

Vídeos sobre TDAH, 
dificultades, exclusión...:
http://
www.ayudaparamaestros.co
m/2015/03/5-videos-cortos-
para-trabajar-la.html

Videos sobre valores.
http://
www.ayudaparamaestros.co
m/

Vídeo das alumnas da aula 
específica do curso 2013/14,
titulado:  Dúas princesas. 
Dispoñible en:
https://vimeo.com/98415366

Dirixido ao profesorado:
Propostas educativas, 
consellos, pautas para os 
exames,  mellorar a 
atención, organización do 
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outros alumnos que 
precisen medidas de 
reforzo educativo na 
procura de mellora a 
atención, a aprendizaxe e 
a motivación. 

Facilitar pautas aos pais 
contra o acoso escolar.

tempo, procedementos de 
avaliación...:
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/2017/11/recopilacion-
de-pautas-para-
profesores.html

Dirixido ao profesorado:
Protocolo de consenso sobre
TEA nos ámbitos educativos 
e sanitarios, protocolo de 
identidade de xénero
http://www.edu.xunta.gal/
portal/Educonvives.gal

Folleto para pais. Dispoñible
en:
https://copgalicia.gal/system/
files/PDFs/xerais/guia_axuda
lle_fronte_ao_acoso_escolar
.pdf
Tamén entrégase en formato
pdf.

Autoavaliación e 
avaliación

Como  autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas 
ao longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

Avaliamos a titoría Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría.

Reunión Orientación cos 
titores por niveis

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar aos 
pais sobre o proceso de 
aprendizaxe. (Non lectiva)

Entrega de notas.
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2018/19
SEGUNDO TRIMESTRE 1º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
XANEIRO
Postavaliación Analizar os resultados 

académicos.
Ficha  con  compromisos
individuais e de grupo 

Limpeza do patio 
(do 13 ao 17 de xaneiro, 
confirmarase)

Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a 
convivencia.

Repartirase o patio en tres 
zonas, unha para cada 
grupo. As bolsas e as luvas 
recóllense en conxersería.
Cronograma na sala de 
profesores.

Educar en igualdade Analizar situacións 
cotidiás sobre o 
igualdade.

Charla de Faraxa: 
Desigualdades e violencia 
cotiás vinculadas ao xénero.

Aportar ideas sobre o tema 
para desenvolver no plan de 
igualdade do centro.

FEBREIRO

Prevención de 
drogodependencias.

Sensibilizar o alumnado 
sobre as consecuencias 
das drogodependencias.

Charlas da Asociación 
antidroga Renacer (dependente
da Consellería de Sanidade). 
Sobre Novas tecnoloxías  
Desenvolverase en 2 sesións 
organizadas en dúas franxas 
horarias seguidas  por grupo.

Motivación e autoestima Desenvolver no alumno o 
autoconcepto positivo  e a
autoestima.

Dinámicas grupais para 
desenvover a autoestima
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/2017/09/actividades-
para-empoderar-y-
motivar.html

Entroido Entender o sentido desta 
festa

Preparación  da Celebración 
do Entroido.

MARZO
Habilidades de Coñecer o noso O noso comportamento
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competencia e 
interacción social.

 (2 SESIÓNS)

comportamento.

Distinguir o 
comportamento asertivo, 
agresivo e pasivo.

Test: a miña conduta.
Tipos  de  comportamento
(asertivo,  pasivo,  agresivo).
Exemplificación  dos  tres
modelos.

Análise  de  vantaxes  e
desvantaxes  de  cada
modelo.
Situacións reais.
Outras situacións.
Comportamento asertivo
Asertividade é…
Vantaxes da asertividade.
Habilidades  asertivas  de
carácter verbal.
Habilidades  asertivas  de
carácter non verbal.
Xeneralización do aprendido.

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas 
ao longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

ABRIL
Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais
sobre o proceso de 
aprendizaxe

Entrega de notas

Semana Cultural Traballar contidos 
curriculares relacionados 
coa sostibilidade.

Incluirá actividades sobre a 
sostibilidade.
Se non cadra unha 
actividade no programa da 
Semana Cultural, podedes 
traballar este tema a partir 
das actividades que se 
proporán
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/20
TERCEIRO TRIMESTRE 1º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
ABRIL
Postavaliación Analizar os resultados. Ficha  con  compromisos

individuais e de grupo.

Avaliamos a titoría e a 
Semana Cultural 

Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría e da 
Semana Cultural. 

Reunión de Orientación 
(recollede as impresións do 
alumnado).

MAIO
Practicamos a empatía
 (3 SESIÓNS)

Desenvolver a 
capacidade de empatía.

Saber  escoitar  e  facerse
escoitar
Óesme ou escóitasme.
A meiga das palabras.

Poñerse na pel do outro
Que lle pasa a María?
Poñerse na pel do outro.

Exprésalle a nosa 
comprensión e os nosos 
sentimentos (con palabras, 
con xestos…). Recoñecer 
emocións e sentimentos 
comúns. Expresamos e 
comprendemos como se 
senten os outros.
Expresamos a nosa 
comprensión e empatizamos

Orientación académico-
profesional

Informar o alumnado 
sobre as materias a 
cursar o próximo curso e 
os itinerarios a seguir.
Elexir optativas 

Charlas por parte da 
Orientadora e Xefatura de 
estudos.

XUÑO
Orientación académico-
profesional

Axudar a toma de 
decisións sobre os seus 
estudos do próximo 
curso.

Material de apoio sobre o 
tema da Asociación 
profesional de orientadores 
en Castilla-a Mancha. (toma 
de decisións, páx 36, 
camppos profesionais páx. 
Dispoñible en: 
https://drive.google.com/file/d/
1uq_2ygd1_oiSayvAh1QKR5
JVg_zuBDL6/view
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Coñecemento de prazos e 
normas (preinscricións, 
matrícula...)  

Autoavaliación e 
avaliación
(1 sesión)

Como Autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre
as dificultades atopadas 
ao longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

Avaliamos a titoría Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría.

Reunión Orientación cos 
titores por niveis

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os 
pais no ámbito 
académico.

Entrega de notas
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
2º DE ESO

   CURSO 2019/2020
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
PRIMEIRO TRIMESTRE 2º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
SETEMBRO
Actividades de acollida Coñecer o alumnado. 

 

Comenza o curso 
Presentación do profesorado,
titor/a, equipo directivo, 
orientadora.Información dos 
horarios,instalación,etc. 

Integración e convivencia Coñecer o noso grupo. Coñézome/coñecémonos 
para convivir!!!
Gústame/non me gusta
Cuestionario inicial.

OUTUBRO
Organización do grupo Revisar o perfil e as 

funcións que debe cumprir 
un delegado de grupo.

Elixir o delegado.

Coñecer os dereitos e 
deberes do alumnado.

Dinámicas activas  a partir 
das NOF

Establecer normas para o 
funcionamento interno do 
grupo.

Organizámonos.

Revisar a marcha do grupo
durante os primeiros 
meses do curso (datos 
para a avaliación inicial).

Como vai o grupo.

Organízome A miña axenda https://www.youtube.com/watch?
v=LOLlQbTMHIE

(canle Nubes baixo ti)
Limpeza e respecto polo 
común

Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a convivencia.
Establecer compromisos.
Afianzar o concepto de 
grupo. 

Presentación en pdf con 
imaxes para a reflexión 
(dende Orientación e 
Dirección). Usádeo en 
proxección.
Eliximos os valores da nosa 
clase.
Organización de quendas de 
limpeza (marzo).

Coordinación coas 
familias

Dar a coñecer as 
características do curso 
aos pais. (Non lectiva)

Primeira reunión cos pais 
14/10

NOVEMBRO 
Integración e convivencia Afianzar o concepto de 

grupo. 
Ruta do Dique ao IES: finais 
de outubro (pendente de 
confirmación da data). 

Prevención da violencia Educar en igualdade. Dinámicas activas ao redor 
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de xénero Sensibilizar o alumnado 
sobre os procesos de 
violencia de xénero.

Desenvolver a cultura de 
igualdade nas diferentes 
relacións humanas. 

do 25 de novembro, Día 
Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller.

Escoitamos e traballamos 
cancións como ferramentas 
para traballar a igualdade e a
violencia de xénero.As 
cancións e  a guía da 
actividade podemos atópala 
en:
https://drive.google.com/file/
d/
0B4kxH9HDVZCbaXlrUHBJa
DJOS28/view
(Entrégase tamén en pdf).

Técnicas de traballo 
intelectual
(o enlace do blog é  completo, 
pero por se falla a rede ou por 
se o preferides, achégansevos
fichas coas que podederes 
traballar estes temas, coa idea
de que poidades seleccionar 
as que vos parezan 
oportunas).

Revisar como estuda o 
alumno para detectar 
posibles erros (consellos 
xerais, test).

Planificar o estudo.
Coñecer técnicas sobre 
memoria.
Mellorar a concentración e 
motivación.
Afrontar o exame con 
éxito.

Pautas de estudo. Consulta 
en “Aprender a aprender” 
enlazado no blog da
biblioteca, apartados 
específicos do 1 ao 5, 
Ficha: por que e para que 
estudar.
Ficha: como estudar. 
E os apartados específicos  
9 ao 11.Ficha: como estudar;
Técnica de estudo EPL2R. 
Ficha: preparando os 
exames.

DECEMBRO
Somos iguais, somos 
diferentes

Sensibilizar o alumnado 
sobre a atención á 
diversidade.

Visionado de vídeos  
relacionados coa atención a 
diversidade (TDAH; Autismo, 
Asperger, a educación 
tradicional....):
http://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/V
%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20atenci
%C3%B3n%20a%20la
%20diversidad
Vídeos sobre TDAH, 
dificultades, exclusión...:
http://
www.ayudaparamaestros.co
m/2015/03/5-videos-  cortos-  
para-trabajar-la.html
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Desenvolver a capacidade 
de comunicación non 
verbal.

Tomar conciencia da 
necesidade de integrar as 
distintas capacidades para
acadar un bo traballo en 
equipo.

Orientar a intervención 
educativa na aula cos 
alumnos con TDAH 
(Trastorno de Déficit de 
Atención e 
Hiperactividade). 
Aplicables a outros 
alumnos que precisen 
medidas de reforzo 
educativo na procura de 
mellora a atención, a 
aprendizaxe e a 
motivación. 

Videos sobre valores.
http://
www.ayudaparamaestr  os.co  
m/
Vídeos sobre TDAH, 
dificultades, exclusión...:
http://
www.ayudaparamaestros.co
m/2015/03/5-videos-cortos-
para-trabajar-la.html

Vídeos de ASPACE 
(Asociación de paralíticos 
cerebrais): EI pequeño 
maestro, Mi PC no es un 
ordenador.

Vídeo das alumnas da aula 
específa do curso 2013/14, 
titulado:  Dúas princesas. 
Dispoñible en:
https://vimeo.com/98415366

Actividade  “Os 
discapacitados”

Dirixido ao profesorado:
Propostas educativas, 
consellos, pautas para os 
exames,  mellorar a tención, 
organización do tempo, 
procedementos de 
avaliación...:
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/2017/11/recopilacion-
de-pautas-para-
profesores.html

Dirixido ao profesorado:
Protocolo de consenso sobre 
TDAH nos ámbitos 
educativos e sanitarios, 
protocolo de identidade de 
xénero
http://www.edu.xunta.gal/
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portal/Educonvives.gal
Autoavaliación e 
avaliación

Autoavaliar o proceso de 
aprendizaxe.  Analizar os  
puntos fortes e débiles. 
Reflexionar sobre as 
dificultades atopadas ao 
longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

Avaliamos Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría 

Reunión Orientación cos 
titores por niveis

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe

Entrega de notas

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
SEGUNDO TRIMESTRE 2º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
XANEIRO
Postavaliación Analizar os resultados 

académicos.
Ficha  con  compromisos
individuais e de grupo.

Formación de usuarios de
biblioteca (reforzo)

Afianzar a formación de 
usuarios.

Biblioteca, fichas de 
formación de usuarios.
Procura de información na 
biblioteca (complementado 
cos deparmentos, en 
especial de ámbito 
lingüístico).

Traballando a Igualdade Analizar situacións cotidiás
sobre o igualdade. Charla de Faraxa: 

Desigualdades e violencia 
cotiás vinculadas ao xénero.

Aportar ideas sobre o tema 
para desenvolver no plan de 
igualdade do centro.

FEBREIRO
Prevención de 
drogodependencias.

Sensibilizar o alumnado 
sobre as consecuencias 
das drogodependencias.

Charlas da Asociación 
antidroga Renacer 
(dependente da Consellería 
de Sanidade), Consumo de 
tabaco, alcohol, canabis e  
habilidades sociais para facer
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fronte a presión do grupo. 
Desenvolverase en 2 sesións
seguidas  por grupo.

Motivación e autoestima Mellorar a autoestima Dinámicas grupais para 
desenvover a autoestima
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/2017/09/actividades-
para-empoderar-y-
motivar.html

Uso responsbale da novas
tecnoloxía.

Aprender normas básicas 
do uso seguro de internet..

Facilitar pautas aos pais 
contra o acoso escolar.

Charla sobr o uso responsa-

ble  das  novas  tecnoloxías:

“navega con rumbo”

Folleto  para pais.  Dispoñible
en:
https://copgalicia.gal/system/file
s/PDFs/xerais/guia_axudall  e_fro  
nte_ao_acoso_escolar.pdf
Tamén entrégase en formato
pdf

Entroido Traballar o sentido desta 
festa

Preparación  da celebración 
do Entroido

MARZO
Prevención do acoso 
escolar
2 sesións

Aprender a identificar unha
situación de acoso entre 
iguais.

Coñecer as diferentes 
formas de acoso entre 
compañeiros.

Desenvolver nos alumnos 
actitudes de rexeitamento 
e denuncia cara ao acoso 
escolar (no caso de seren 
espectadores) e 
estratexias de 
autoprotección (no caso de
seren vítimas).

Desenvolver a capacidade 
de expresión oral e a 
discusión.

1ª Análise dunha situación de
acoso escolar  a partir do 
Visionado dun corto
http://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/Bullying
%20y%20Ciberbullying

Carta dunha alumna 
acosada.
2º Analizar o papel dos 
espectadores nunha 
situación de bullying.

É mellor seguir o rollo?
3ª Aprender a diferenciar 
unha situación de bullying.

Aprendemos a recoñecer 
unha situación de Bullying.
4ª Ensinar estratexias para 
enfrentarse a unha situación 
de bullying.

Que facer ante unha 
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situación de bullying.

Limpeza do patio 
(Do 23 ao 26 de marzo 
pendente de confirmar)

Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a convivencia.

Repartirase o patio en tres 
zonas, unha para cada 
grupo. As bolsas e as luvas 
recóllense en conxersería.
Cronograma na sala de 
profes.

Autoavaliación e 
avaliación

Autoavaliar o proceso de 
aprendizaxe.  Analizo os   
puntos fortes e débiles. 
Reflexionar sobre as 
dificultades atopadas ao 
longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

ABRIL
Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas

Día internacional do 
autismo 2 de abril

Concienciar o alumnado 
sobre este trastorno

Realización dalgunha 
actividade en gran-grupo 
sobre este tema.

Semana Cultural Traballar contidos  
relacionados co tema 
transversal de emerxencia 
climática, migracións, no 
marco da axenda 2030.

Se na hora de titoría non 
esteán previstas actividades 
no programa da Semana 
Cultural, pódese traballar o 
tema transversal co material 
que se aportará. 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
TERCEIRO TRIMESTRE 2º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
ABRIL
Postavaliación Analizar os resultados. Ficha  con  compromisos

individuais e de grupo. 

Avaliamos a titoría e a 
Semana Cultural 

Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría e da 
Semana Cultural 

Reunión de Orientación cos 
titores por nivel (valoración 
do alumnado).

Autoestima e motivación Desenvolver no alumno o 
autoconcepto positivo  e a 
autoestima.

Potenciar pautas para que 

Dinámicas grupais para 
desenvover a autoestima
https://
monicadizorienta.blogspot.co
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o alumno desenvolva a  
seguridade en si mesmo. 

m.es/2017/09/actividades-
para-empoderar-y-
motivar.html

MAIO
Autoestima e motivación Desenvolver no alumno o 

autoconcepto positivo  e a 
autoestima.

Potenciar pautas para que 
o alumno desenvolva a  
seguridade en si mesmo. 

Dinámicas grupais para 
desenvover a autoestima
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/2017/09/actividades-
para-empoderar-y-
motivar.html

A presión do grupo de 
iguais

Fortalecer a asertividade 
fronte a presión do grupo

Cómic sobre como vencer à 
presión do grupo:
https://drive.google.com/file/
d/
0B4kxH9HDVZCbQWFoX0V
YY0xrQ28/edit 

Orientación académico-
profesional

Informar o alumnado sobre
as materias a cursar o 
próximo curso e os 
itinerarios a seguir.

Charlas por parte da 
Orientadora e Xefatura de 
estudos.

Visionado de vídeos 
relacionados co tema.

XUÑO
Orientación académico-
profesional

Informar o alumnado sobre
as materias a cursar o 
próximo curso e os 
itinerarios a seguir.
Axudar na toma de 
decisións sobre os seus 
estudos.
Elixir optativas. 

Charlas por parte da 
Orientadora e Xefatura de 
estudos.

Visionado de vídeos 
relacionados co tema.

Material de apoio sobre o 
tema da Asociación 
profesional de orientadores 
en Castilla-a Mancha:. 
Dispoñible en: 
http://apoclam.org/materiales/
cuadernos-de-  orientacion/  
descarga-los-cuadernos-de-
orientacion/item/cuaderno-
de-orientaci%C3%B3n-de-
2%C2%BA-de-eso

Coñecemento de prazos e 
normas (preinscricións, 
matrícula...)  

Uso responsable das Concienciar o alumnado Charla: Navega con rumbo
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novas tecnoloxías sobre o uso responsable 
das novas tecnoloxías.

(data pendente de 
confirmación).

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas ao
longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

Avaliamos a titoría Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría.

Reunión de Orientación cos 
titores por nivel

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
PRIMEIRO TRIMESTRE 3º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
Setembro
Actividades de acollida Coñecer o alumnado e o 

titor do grupo.

 

Comenza un novo curso: 
Presentación do 
profesorado, titor/a, equipo 
directivo, 
orientadora.Información dos 
horarios,instalación,etc. 

Integración e convivencia Coñecer o noso grupo. Cuestionario inicial
OUTUBRO
Organización do grupo Revisar o perfil e as 

funcións que debe cumplir
un delegado e 
subdelegado  de grupo.

Elixir o delegado  e 
subdelegado.

Establecer normas para o 
funcionamento interno do 
grupo.

Organizámonos

Limpeza e respecto polo 
común

Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a 
convivencia.
Establecer compromisos.
Afianzar o concepto de 
grupo. 

Presentación en pdf con 
imaxes para a reflexión 
(dende Orientación e 
Dirección). Usádeo en 
proxección.
Eliximos os valores da nosa 
clase.
Organizamos quendas de 
limpeza no entorno do 
Centro (Pendente de 
confirmar data). 

Coordinación coas 
familias

Dar a coñecer as 
características do curso 
aos pais. (Non lectiva)

Primeira reunión cos pais 
14/10/2019

NOVEMBRO 
Técnicas de traballo 
intelectual

Revisar como estuda o 
alumno para detectar 
posibles erros ( consellos 
xerais, test).

Planificar o estudo.

Pautas de estudo. Consulta 
en “Aprender a aprender” 
enlazado no blog da 
biblioteca - apartados 
específicos do 1 ao 5, 
Ficha: Por que e para que 
estudar.
Ficha: Como estudar,.

Técnicas de traballo 
intelectual

Coñecer técnicas sobre 
memoria.
Mellorar a concentración e
motivación.
Afrontar o exame con 

Pautas de estudo . Consulta 
en “Aprender a aprender” 
enlazado no blog da 
biblioteca - apartados 
específicos  9 ao 11-.
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éxito. Ficha: Como estudar: 
Técnica de estudo EPL2R. 

Ficha: Preparando os 
exames.

Vídeos sobre como crear 
hábitos de estudo, mellorar a
memoria, a concentración 
estudar para un exame, 
controlar os nervios nun 
exame....Dispoñible en:
http://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/V
%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20t
%C3%A9cnicas%20de
%20estudio

Prevención da violencia 
de xénero

Concienciar sobre a 
necesidade de prevenir a 
violencia de xénero.

Sensibilizar o alumnado 
sobre os procesos de 
violencia de xénero.

 

Ciberviolencia de xénero:
https://mail.google.com/mail/

u/0/#inbox/p8?projector=1

Encuentra el verdadero 

amor. Cap. 3 El telefonillo. 

Dispoñible en: 

https://mail.google.com/mail/

u/0/#inbox/p8?projector=1

Revista Rapazas en   https://  
mail.google.com/mail/u/0/#in
box/p8?projector=1

Escoitamos e traballamos 
cancións como ferramentas 
para traballar a igualdade e 
a violencia de xénero. 
Cancións e  a guía da 
actividade en:
https://drive.google.com/file/
d/
0B4kxH9HDVZCbaXlrUHBJa
DJOS28/view
( Entrégase tamén en pdf).

DECEMBRO
Somos iguais, somos 
diferentes

Sensibilizar o alumnado 
sobre a atención á 

Visionado de vídeos  
relacionados coa atención a 
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diversidade.

Orientar a intervención 
educativa na aula cos 
alumnos con TDAH 
(Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividade). 
Aplicables a outros alumnos 
que precisen medidas de 
reforzo educativo na procura 
de mellora a atención, a 

diversidade (TDAH; Autismo,
Asperger, a educación 
tradicional....):
http://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/V
%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20atenci
%C3%B3n%20a%20la
%20diversidad

Vídeos sobre TDAH, 
dificultades, exclusión...:
http://
www.ayudaparamaestros.co
m/2015/03/5-videos-cortos-
para-trabajar-la.html

Videos sobre valores.
http://
www.ayudaparamaestros.co
m/

Vídeos de ASPACE 
(Asociación de paralíticos 
cerebrais): EI pequeño 
maestro, Mi PC no es un 
ordenador.

Vídeo das alumnas da aula 
específa do curso 2013/14, 
titulado:  Dúas princesas. 
Dispoñible en:
https://vimeo.com/98415366

Propóñense os anteriores 
pero estamos na procura 
doutros que poidan resultar 
de  máis interese.

Dirixido ao profesorado:
Propostas educativas, 
consellos, pautas para os 
exames,  mellorar a tención, 
organización do tempo, 
procedementos de 
avaliación...:
https://
monicadizorienta.blogspot.co
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aprendizaxe e a motivación. 

Facilitar estratexias cara a
recuperación da 
ansiedade e depresión.

m.es/2017/11/recopil  acion-  
de-pautas-para-
profesores.html

Dirixido ao profesorado:
Protocolo de consenso sobre
TDAH nos ámbitos 
educativos e sanitarios, 
protocolo de identidade de 
xénero
http://www.edu.xunta.gal/
portal/Educonvives.gal

Depresión e ansiedade: 
Guías con actividades e 
estratexias:
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/Depresi
%C3%B3n

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas 
ao longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

Avaliamos Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría.

Reunión Orientación cos 
titores por niveis.

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/ 2020
SEGUNDO TRIMESTRE 3º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES

XANEIRO
Postavaliación Analizar os resultados 

académicos.
Ficha  con  compromisos
individuais e de grupo. 

A presión do grupo de 
iguais

Fortalecer a asertividade 
fronte a presión do grupo.

Cómic sobre como vencer à 
presión do grupo
https://drive.google.com/file/d/
0B4kxH9HDVZCbQWFoX0V
YY0xrQ28/edit 

Educación afectivo-sexual Concienciar os alumnos  
sobre a prevención de 
embarazos non desexados,
enfermidades de 
transmisión sexual e 
VIH_SIDA..  Desenvolver 
habilidades para a vida 
relacionada con este tema.

Obradoiro  sobre  educación
afectivo-sexual,  impartido por
Quérote+  (Pendente  de
confirmar datas) 

Prevención de 
drogodependencias.

Sensibilizar o alumnado 
sobre as consecuencias do
consumo de drogas e das 
condutas aditivas.

Charla  sobre  o  consumo  de
drogas e alcohol. 

FEBREIRO

Adiccións Concienciar o alumnado 
sobre as ludopatías  

Charla sobre o xogo on-line

Ciberbulling Traballar o ciberbulling.
Debater cos alumnos sobre
casos.

Actividade:No te enredes en
la red.
https://docs.google.com/file/d/
0B4kxH9HDVZCbbGhtX3FiM
191Nlk/edit

Videos sobre os perigos de 
internet (pantallas amigas)
http://
www.pantallasamigas.net/

Entroido Entender o sentido desta 
festa.

Preparación  da Celebración 
do Entroido.

MARZO
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Celebración do día da 
muller traballadora 

Reflexionar sobre a 
igualdade de xénero.

Actividades propostas na páx.
http://
elorientablog.blogspot.com.es
/2011/03/actividades-para-el-
dia-de-la-mujer.html

Ciberbulling Traballar o ciberbulling.
Debater cos alumnos sobre
casos.

Formar a alumnos, titores, 
e pais contra o 
ciberbullying (web con 
recursos, presentacións, 
vídeos...).

Proporcionar pautas aos 
pais contra o acoso 
escolar, valorárase se é 
preciso

Facilitar coñecementos e 
habilidades aos pais no 
ámbito das TIC. 

Vídeos sobre o ciberacoso
https://
orientaguia.wordpress.com/
competencia-digital/internet/

Recompilación de videos 
sobre perigos na rede 
(grooming, sexting, 
ciberbullying...):
https://sites.google.com/site/
tallerid11/recursos-en-la-web/
videos

Material en:
http://
monicadizorienta.blogsp  ot.co  
m.es/2013/02/recursos-  para-  
trabajar-bullying-y.html

Folleto  para  pais.  Dispoñible
en:
https://copgalicia.gal/system/fi
les/PDFs/xerais/guia_axudalle
_fronte_ao_acoso_escolar.pdf
Tamén se entrega en formato
pdf

“Taller para familias”
http://
www.tudecideseninternet.es/
agpd1/index.php/videos/taller-
para-familias-los-menores-y-
su-cibermundo.html
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Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas ao
longo do trimestre.

Como vai o grupo. Revisamos
o noso traballo.

ABRIL
Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.

Semana Cultural Traballar contidos 
curriculares relacionados 
coa emerxencia climática, 
migracións no marco da 
axenda 2030

Se na hora de titoría non 
están previstas actividades no
programa da Semana 
Cultural, podedes traballar o 
tema interdisciplinar co 
material que se aportará. 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
TERCEIRO TRIMESTRE 3º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES

ABRIL
Postavaliación Analizar os resultados. Ficha con compromisos 

individuais e de grupo. 

Avaliamos a titoría e a 
Semana Cultural 

Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría e da 
Semana Cultural. 

Reunión de Orientación cos 
titores por nivel (valoración do
alumnado).

O centro en xuventude.net Coñecer as actividades que
fan as alumnas 
correspondentes xuvenís. 

Presentación por parte do 
alumnado correspondentes 
xuvenís do seu traballo.

MAIO

Limpeza do patio Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a convivencia.

Repartirase o patio en tres 
zonas, unha para cada grupo.
As bolsas e as luvas 
recóllense en conxersería.
Porase o cronograma na sala 
de profes.
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Orientación académico-
profesional

Informar o alumnado sobre 
as materias a cursar o 
próximo curso e os 
itinerarios a seguir.
Axudar a toma de decisións
sobre os seus estudos do 
próximo curso.
Elixir optativas.

Charlas cos alumnos/as en 
grupo e individuais por parte 
da Orientadora e da Dirección
do Centro.

Visionado de vídeos 
relacionados co tema e sobre 
a toma de decisións.
Ex. : tempo de decidir en 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EwUb4b68sHg
 

Outras actividades dirixidas 
aos alumnos que sirvan para 
desenvolver o seu 
autocoñecemento, os seus 
intereses.... Aplicación de 
probas sobre os intereses 
profesionais.

Servirá de guía o material da 
páx.:
http://www.vitoria-  gasteiz.org/  
we001/was/we001  Action.do?  
aplicacion=wb021&tabla=cont
enido&idioma=es&uid=u_7d3
c2313_1540dd3767b__7ed6#
fabulas

Guía de estudos. 
http://orientapas.blogspot.com
.es/2016/10/guia-de-estudios-
orientate-2016-17.html

Material de apoio sobre o 
tema da Asociación 
profesional de orientadores 
en Castilla-a Mancha:. 
Dispoñible en: 
http://apoclam.org/materiales/
cuadernos-de-orientacion/
descarga-los-cuadernos-de-
orientacion/item/cuaderno-de-
orientaci%C3%B3n-de-
3%C2%BA-de-eso
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Actividades dirixidas aos 
alumnos que sirvan para 
desenvolver o seu 
autocoñecemento, os seus 
intereses.... Aplicación de 
probas sobre as súas 
preferencias profesionais...

Servirá de guía  o material da 
páxina: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/
we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021
&tabla=contenido&uid=u_7d3
c2313_1540dd3767b__7ed8

Así como a guía de estudos: 
http://orientapas.blogspot.com
.es/2016/10/guia-de-estudios-
orientate-2016-17.html

Guía Ti Elixes. Dispoñible en::
https://drive.google.com/file/d/
0B4kxH9HDVZCbZ21zdFIxL
Uh6VUE/view

XUÑO

Continuación da 
Orientación académico-
profesional

Axudar a toma de decisións
sobre os seus estudos.

Informar sobre os prazos e 
normas dos estudos a 
proseguir. 

Selección de actividades, 
usando como material de 
apoio o referenciado 
anteriormente.
Actividades informativas 
sobre os prazos e normas 
(preinscricións, matrícula...)  
por parte da Orientadora e 
Dirección.

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas ao
longo do trimestre.

Como vai o grupo. Revisamos
o noso traballo.

Avaliamos a titoría Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría.

Reunión Orientación cos 
titores por niveis.

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
4º DE ESO

CURSO 2019/2020
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
PRIMEIRO TRIMESTRE 4º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
Setembro
Actividades de acollida Coñecer o alumnado e o 

titor do grupo.

 

Comenza un novo curso: 
presentación do 
profesorado, titor/a, equipo 
directivo, 
orientadora.Información dos 
horarios,instalación,etc. 

Integración e convivencia Coñecer o noso grupo. Cuestionario inicial.
OUTUBRO
Organización do grupo Revisar o perfil e as 

funcións que debe cumplir
un delegado e 
subdelegado  de grupo.

Elixir o delegado  e 
subdelegado.

Limpeza e respecto polo 
común

Repectar o centro  e o 
entorno como espazo 
común para a 
convivencia.
Establecer compromisos.
Afianzar o concepto de 
grupo. 

Presentación en pdf con 
imaxes para a reflexión 
(dende Orientación e 
Dirección). Usádeo en 
proxección.
Eliximos os valores da nosa 
clase..

Coordinación coas 
familias

Dar a coñecer as 
características do curso 
aos pais. (Non lectiva)

Primeira reunión cos pais 
14/10/2019.

Técnicas de traballo 
intelectual

Revisar como estuda o 
alumno para detectar 
posibles erros (consellos 
xerais, test).

Planificar o estudo.

Pautas de estudo. Consulta 
en “Aprender a aprender” 
enlazado no blog da 
biblioteca - apartados 
específicos do 1 ao 5, 
Ficha: por que e para que 
estudar.
Ficha: como estudar. 

NOVEMBRO 
Técnicas de traballo 
intelectual

Mellorar a concentración e
motivación.
Afrontar o exame con 
éxito.

Pautas de estudo. Consulta 
en “Aprender a aprender” 
enlazado no blog da 
biblioteca - apartados 
específicos  9 ao 11-.
Ficha: como estudar: 
Técnica de estudo EPL2R. 
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Ficha preparando os 
exames.

Video sobre o método 
Eplemer:(Examina, 
Pregunta, Lee, Esquematiza,
Memoriza, Expón y Revisa). 
https://
monicadizorienta.blogspot.c
om.es/2015/01/video-sobre-
el-metodo-de-estudio-
eplemer.html

Vídeos sobre como crear 
hábitos de estudo, mellorar a
memoria, a concentración 
estudar para un exame, 
controlar os nervios nun 
exame ...

https://monicadizorienta.blogspot.com.es/
2014/02/minicurso-de-tecnicas-de-estudio-
en-7.html

Vídeo titorial como superar 
os exames:
https://
monicadizorienta.blogspot.c
om.es/search/label/V
%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20t
%C3%A9cnicas%20de
%20estudio

Programa autoaplicado para 
o control da ansiedade nos 
exames:
https://
monicadizorienta.blogspot.c
om.es/2014/11/programa-
autoaplicado-para-el-
control.html

Prevención da violencia 
de xénero

Concienciar sobre a 
necesidade de prevenir a 
violencia de xénero.

Sensibilizar o alumnado 
sobre os procesos de 
violencia de xénero.

Ciberviolencia de xénero:
https://mail.google.com/mail/

u/0/#inbox/p8?projector=1

Encuentra el verdadero 

amor. Cap. 3 El telefonillo. 
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Desenvolver a cultura de 
igualdade nas diferentes 
relacións humanas. 

Dispoñible en: 

https://mail.google.com/mail/

u/0/#inbox/p8?projector=1

Revista Rapazas en: https://

mail.google.com/mail/u/0/#in

box/p8?projector=1

Guía en galego sobre  

control non é amor. 

Dispoñible en: 

https://drive.google.com/file/

d/0B7CiB49EbIrsZzBRd1F2

SjFRb3c/view

(Entrégase tamén en pdf)

Charla sobre as 

consecuencias da violencia 

de xénero. Pendente de 

confirmar data. 

DECEMBRO
Formación de usuarios
(por determinar)

Reforzar  o proceso de 
busca de información.

Coordinado co equipo de 
biblioteca.

Somos iguais, somos 
diferentes

Sensibilizar o alumnado 
sobre a atención á 
diversidade.

Visionado de vídeos  
relacionados coa atención a 
diversidade (TDAH; Autismo,
Asperger, a educación 
tradicional, adolescentes 
transexuais....):
https://
monicadizorienta.blogspot.c
om/search/label/V
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Orientar a intervención 
educativa na aula cos 
alumnos con TDAH 
(Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividade). 
Aplicables a outros alumnos 
que precisen medidas de 
reforzo educativo na procura 
de mellora a atención, a 
aprendizaxe e a motivación. 

Facilitar estratexias cara a
recuperación da 

%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20atenci
%C3%B3n%20a%20la
%20diversidad

Vídeos de ASPACE 
(Asociación de paralíticos 
cerebrais): EI pequeño 
maestro, Mi PC no es un 
ordenador

Vídeo das alumnas da aula 
específa do curso 2013/14, 
titulado:  Dúas princesas. 
Dispoñible en:
https://vimeo.com/98415366

Valorarase a posibilidade de 
ver a película e comentala 
Los campeones de Javier 
Fesser. Inteveñen un grupo 
de actores debutantes con 
discapacidade  intelectual

Dirixido ao profesorado:
Propostas educativas, 
consellos, pautas para os 
exames,  mellorar a tención, 
organización do tempo, 
procedementos de 
avaliación...:
https://
monicadizorienta.blogspot.c
om.es/2017/11/recopilacion-
de-pautas-para-
profesores.html

Dirixido ao profesorado:
Protocolo de consenso 
sobre TDAH nos ámbitos 
educativos e sanitarios, 
protocolo de identidade de 
xénero:
http://www.edu.xunta.gal/
por  tal/Educonvives.gal  
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ansiedade e depresión. Depresión e ansiedade: 
Guías con actividades e 
estratexias:
https://
monicadizorienta.blogspot.c
om.es/search/label/Depresi
%C3%B3n

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas 
ao longo do trimestre.

Como vai o grupo. 
Revisamos o noso traballo.

Avaliamos Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría. 

Reunión Orientación cos 
titores por niveis.

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar aos 
pais sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
SEGUNDO TRIMESTRE 4º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES
XANEIRO

Postavaliación Analizar os resultados 
académicos.

Ficha  con  compromisos
individuais e de grupo 

Educación para a saúde Concienciar sobre os riscos
e prevención das 
enfermidades de 
transmisión sexual. 

Charla impartida pola 
asociación Faraxa.

Prevención de 
drogodependencias.

Sensibilizar o alumnado 
sobre as consecuencias 
das drogodependencias.

Charlas da Asociación 
antidroga Renacer 
(dependente da Consellería 
de Sanidade) sobre: uso e 
abuso de drogas. 
2 sesións organizadas en 
dúas franxas horarias 
seguidas á semana  por 
grupo .

Charla  sobre  o  consumo  de
drogas e alcohol. Pendente de
confirmar data.
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Charlas Programa A Ponte
(sen determinar, 
solicitadas algunhas para 
este mes)

Dependendo da charla 
solicitada por cada 
departamento.

Charlas impartidas no centro. 
esentarán o seu traballo

FEBREIRO

Acoso escolar Concienciar o alumnado 
sobre o acoso escolar.
Debater cos alumnos sobre
casos.

Facilitar pautas aos pais 
contra o acoso escolar.

Vídeos  e cancións: 
https://convivencia.wordpress.
com/category/6-videos-
presen/v-acoso-maltrato/
page/3/

https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/search/label/V
%C3%ADdeos%20y
%20cortos%20bullying%20y
%20ciberbullying

Folleto  para  pais.  Dispoñible
en:
https://copgalicia.gal/system/fi
les/PDFs/xerais/guia_axudalle
_fronte_ao_acoso_escolar.pdf
Tamén se entréga en formato
pdf.

Orientación académico-
profesional

Coñecer a oferta formativa 
de ciclos de grao Medio e 
Superior de FP

Visita a Centros de FP de 
Santiago.

Entroido Entender o sentido desta 
festa..

Preparación  da Celebración 
do Entroido

MARZO

Celebración do día da 
muller traballadora

Reflexionar sobre a 
igualdade de xénero.

Actividades proposta na páx.
http://
elorientablog.blogspot.com.es
/2011/03/actividades-para-el-
dia-de-la-mujer.html

Ciberbulling Traballar o ciberbulling.
Debater cos alumnos sobre
casos.

Actividade:No te enredes en 
la red.
https://docs.google.com/file/d/
0B4kxH9HDVZCbbGhtX3FiM
191Nlk/edit
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Videos sobre os perigos de 
internet (pantallas amigas)
http://
www.pantallasamigas.net/

Vídeos sobre o ciberacoso
https://
orientaguia.wordpress.com/
competencia-digital/internet/

Recompilación de videos 
sobre perigos na rede 
(grooming, sexting, 
ciberbullying...):
https://sites.google.com/site/
tallerid11/recursos-en-la-web/
videos

Formar a alumnos, titores, 
e pais contra o 
ciberbullying (web con 
recursos, presentacións, 
vídeos...).

Facilitar coñecementos e 
habilidades aos pais no 
ámbito das TIC. 

http://
monicadizorienta.blogsp  ot.co  
m.es/2013/02/recursos-  para-  
trabajar-bullying-y.html

“Taller para familias”
http://
www.tudecideseninternet.es/
agpd1/index.php/videos/taller-
para-familias-los-menores-y-
su-cibermundo.html

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas ao
longo do trimestre.

Como vai o grupo. Revisamos
o noso traballo.

ABRIL

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.

Encontro con ex alumnos 
e ponente da facultade 

Orientar o alumnado no 
ámbito académico-
profesional.

Encontro e charla de 
presentación da USC (Salón 
de actos, biblioteca e aulas). 
Pendente de confirmar datas.
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Semana Cultural Traballar contidos 
curriculares relacionados 
coa emerxencia climática, 
migracións no marco da 
axenda 2030.

Se na hora de titoría non 
están previstas actividades no
programa da Semana 
Cultural, podedes traballar o 
tema transversal co material 
que se aportará. 
Incluíranse charlas do 
Programa A Ponte, 
obradoiros, etc. 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. CURSO 2019/2020
TERCEIRO TRIMESTRE 4º DE ESO

ACTUACIÓNS OBXECTIVOS ACTIVIDADES

ABRIL
Postavaliación Analizar os resultados. Ficha con compromisos 

individuais e de grupo.

Avaliamos a titoría e a 
Semana Cultural 

Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría e da 
Semana Cultural. 

Reunión de Orientación cos 
titores por nivel (valoración do
alumnado).

O aprendizaxe ao longo da
vida. 

Previr o abandono escolar.

Evitar a exclusión social de 
grupos desfavorecidos.

Sensibilizar o alumnado 
sobre as segundas 
oportunidades educativas e
profesionais..

Concienciar sobre a actual 
“fuga de cerebros” dos 
mozos e mozas coa mellor 
formación da historia.

Visionado do documental  

“Cruzar la frontera”, no que se

recolla a evolución histórica 

da emigración, a “fuga de 

cerebros” e a inmigración ao 

noso país. 

A continuación, debater sobre
o tema do emprego e a 
emigración.
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Orientación académico-
profesional

Informar o alumnado sobre 
as materias a cursar o 
próximo curso e os 
itinerarios a seguir
Axudar a toma de decisións
sobre os seus estudos do 
próximo curso.
Elixir optativas.

Charlas cos alumnos/as en 
grupo e individuais por parte 
da Orientadora e da Dirección
do Centro.

MAIO
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Orientación académico-
profesional

Informar o alumnado sobre 
as materias a cursar o 
próximo curso e os 
itinerarios a seguir
Axudar a toma de decisións
sobre os seus estudos do 
próximo curso.
Elixir optativas.

Visionado de videos e  
consulta de documentación 
relacionados co tema.
https://drive.google.com/file/d/
1m6GNCtoAxUpnPqNbCNG6
2s1A_Nmk9wQU/view

Que vas  ser o día de mañá? 
http://
orientateenperillo.blogspot.co
m.es/

Cuestionar o criterio a seguir: 
estudar o que me gusta ou o 
que ten máis saída 
profesional 
https://
monicadizorienta.blogspot.co
m.es/2017/09/estudia-esto-
porque-tiene-mas-salida.html

Visionado de vídeos 
relacionados co tema e sobre 
a toma de decisións.
Ex. : tempo de decidir en 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EwUb4b68sHg

Material da Asociación 
profesional de orientadores 
en Castilla-a Mancha:. 
Dispoñible en: 
http://apoclam.org/materiales/
cuadernos-de-orientacion/
descarga-los-cuadernos-de-
orientacion/item/cuaderno-de-
orientaci%C3%B3n-de-
4%C2%BA-de-eso

Actividades dirixidas aos 
alumnos que sirvan para 
desenvolver o seu 
autocoñecemento, os seus 
intereses.... Aplicación de 
probas sobre as súas 
preferencias profesionais..
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https://www.youtube.com/watch?v=EwUb4b68sHg
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https://monicadizorienta.blogspot.com.es/2017/09/estudia-esto-porque-tiene-mas-salida.html
https://monicadizorienta.blogspot.com.es/2017/09/estudia-esto-porque-tiene-mas-salida.html
http://orientateenperillo.blogspot.com.es/
http://orientateenperillo.blogspot.com.es/
http://orientateenperillo.blogspot.com.es/
https://drive.google.com/file/d/1m6GNCtoAxUpnPqNbCNG62s1A_Nmk9wQU/view
https://drive.google.com/file/d/1m6GNCtoAxUpnPqNbCNG62s1A_Nmk9wQU/view
https://drive.google.com/file/d/1m6GNCtoAxUpnPqNbCNG62s1A_Nmk9wQU/view


Servirá de guía  o material da
páxina: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/
we001/was/we001  Action.do?  
idioma=es&aplicacion=wb021
&tabla=contenido&uid=u_7d3
c2313_1540dd3767b__7ed8

Así como a guía de estudos: 
http://orientapas.blogspot.com
.es/2016/10/guia-de-estudios-
orientate-2016-17.html

Guía Ti Elixes. Dispoñible en::
https://drive.google.com/file/d/
0B4kxH9HDVZCbZ21zdFIxL
Uh6VUE/view

XUÑO

Orientación académico-
profesional

Informar sobre os prazos e 
normas dos estudos a 
proseguir. 

Actividades informativas 
sobre os prazos e normas 
(preinscricións, matrícula...)  
por parte da Orientadora e 
Dirección

Autoavaliación e 
avaliación

Como autoavaliar o 
proceso de aprendizaxe.  
Os meus  puntos fortes e 
débiles. Reflexionar sobre 
as dificultades atopadas ao
longo do trimestre.

Como vai o grupo. Revisamos
o noso traballo.

Avaliamos a titoría Analizar o 
desenvolvemento das 
sesións de titoría.

Reunión Orientación cos 
titores por niveis.

Coordinación coas 
familias

Informar e orientar os pais 
sobre o proceso de 
aprendizaxe.

Entrega de notas.
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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_7d3c2313_1540dd3767b__7ed8


8.1.8.  PLANIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES DIRIXIDAS Ó ALUMNADO DE

BACHARELATO E FORMACIÓN PROFESIONAL.

● Acollida do alumnado.

● Elección do delegado.

● Actividades de autocoñecemento.

● Charlas temáticas da Universidade dentro do programa A Ponte entre o Ensino Medio

e a Universidade.

● Actividades  de  información  sobre  o  acceso  á  Universidade,  a  ciclos  de  FP,  as

ensinanzas profesionais de artes plásticas, aos estudos superiores, 

● Actividades de información sobre saídas profesionais e académicas.

● Técnicas de busca de emprego.

● Xornadas de información académica e profesional.

● Charla sobre voluntariado en colaboración con PAIDEIA

8.1.7. RECURSOS

8.1.7.1. RECURSOS EDUCATIVOS 

Empregaranse os recursos materiais, bibliográficos e informáticos para a realización e

posta en marcha deste plan.

8.1.7.2. RECURSOS DO SECTOR 

Centros educativos,  Departamento de Orientación dos CEIP de Sta. Irene, Portosín e

Xuño,  equipo  de  orientación  específico,  Servizos  Sociais,  Universidade,  axentes  laborais,

Servizos médicos ( saúde mental,  especialistas....),  Dirección Xeral de Xuventude e a OMIX

para o desenvolvemento do programa Correspondentes xuvenis3.0

8.1.7.3. TÉCNICAS MAIS USUAIS

Para  o  desenvolvemento  das  actividades  que  figuran  anteriormente,  os  titores  e  o

Departamento  poden utilizar as seguintes técnicas:

- Técnicas de diagnóstico: observación, sociométricas, de grupo, autoinformes, cuestionarios,,,

- Técnicas de información. Entrevista, debates, cuestionarios, mesas redondas...

- Técnicas de estudo e enriquecemento cognitivo

- Técnicas variadas de avaliación
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8.2.-PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL (POAP)

8.2.1. - INTRODUCIÓN

Este plan incorporase ao Plan de acción titorial en todas as actividades de Orientación

académica  e  profesional  que  lle  corresponda  realizar  aos  profesores  titores/as  e  establece  a

coordinación  entre  ambos  Planes  coa  pretensión  da  súa  optimización.  Hai  aspectos  que  se

traballan tanto desde o PAT como desde o POAP ,  como é o caso do  bloques temáticos  do

autocoñecemento  que abarca actividades que se desenvolven nos dous ámbitos.

Desde este  plan,  preténdese apoiar  a orientación  académica  e profesional  dos  nosos

alumnos,  con  especial  incidencia  nos  grupos  de  alumnos  que  rematan  a  súa  escolaridade

obrigatoria,  comezan  unha  nova  etapa  o  teñen  certa  complexidade  na  elección  de  materias

optativas de cara ao curso seguinte.

Conforme o alumnado vai adquirindo maior madurez persoal e vocacional, e obtendo

maior  información,  tomará decisións  de maior  transcendencia,  véndose obrigado a reorientar

decisións anteriores,  ou a realizar outras novas. O proceso constitúe unha situación de busca

permanente de equilibrio, precisando de novas informacións e continuas tomas de decisións.

Queremos  acadar  que  os  alumnos  tomen  a  súa  decisión  o  mais  coherente  coa  súa

personalidade, capacidades, medios socio-económicos e oferta do sistema educativo.

8.2.2.- OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:

8.2.2.1.- OBXECTIVOS XERAIS:

● Axudar ao alumno o coñecemento de sí mesmo, así coma das estruturas do Sistema

Educativo e do ambiente socio-laboral e profesional.

● Proporcionar ao alumno medios necesarios para que acade habilidades de busca e

tratamento de información. 

● Desenvolver de hábitos de análise, reflexión e capacidade crítica para chegar á toma

de decisións que lle conduzan a unha elección madura e responsable de estudio e

profesión.
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● Fomentar  no  alumnado  a  capacidade  de  toma  de  decisións,  analizando  de  forma

crítica a súa situación persoal e valorando as vantaxes e inconvintes de cada unha das

alternativas.

● Loitar  contra  os  estereotipos  sexuais  ou  calquera  outro  tipo  de  discriminación

sociolaboral.

● Facilitar a transición á vida adulta do alumnado, proporcionándolle estratexias útiles

para a inserción na mesma.

● Proporcionarlle ao alumno e a súa familia, informacións sobre a situación actual e

tendencias do mercado de traballo.

● Colaborar cos titores na elaboración do consello orientador.

8.2.2.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

● Axudar ó alumno a coñecer e distinguir as súas aptitudes, preferencias e intereses.

● Proporcionar  información  sobre  as  saídas  da  ESO:  Ciclos  Formativos  de  FP,

Bacharelato e mundo laboral.

● Fomentar o desenvolvemento de habilidades para que analicen as características de

cada profesión, así coma cualidades que se esixen para o exercicio da mesma.

● Axudarlles á adquirir destrezas de busca de emprego e toma de contacto co mundo

laboral.

● Familiarizar  ao  alumno  cos  problemas  que  atopará  na  súa  nova  relación  laboral

(contratos, salarios, etc.).

● Proporcionarlles información básica en relación con oposicións, concursos, creación

dunha empresa, etc.

● Informar ás familias sobre o desenvolvemento do programa e sobre as opcións que se

lles presentan os seus fillos ao rematar a ESO  con ou sen título

8.2.3.-  UNIDADES DE CONTIDOS

Organizaranse en torno a cinco eixos principais:

*   O autocoñecemento, como me vexo e como me ven, que me gusta, que se me da ben,

que quero ser, valores, expectativas da miña familia.

-Aptitudes, habilidades, etc.

-Valores, intereses e  motivacións.

-Personalidade, autoestima, actitudes.
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-Aspiracións, expectativas, proxectos, aficións.

-Situación familiar, socio-económico e cultural.

*   Coñecemento do sistema educativo: itinerarios formativos e axudas.

-Itinerarios académicos e profesionais.

-Probas  de  acceso  libre  para  a  obtención  de  diferentes  titulacións  e  tipo  de

ensinanzas

-Requisitos de ingreso nas diferentes opcións académicas e profesionais

-Bolsas de axuda para o estudo.

-  Encontros con ex–alumnos para explicar a súa traxectoria académica, a visión

sobre os seus estudos (universidade, ciclos..), a adaptación á nova etapa.

 - Xornadas sobre oferta educativa doutros centros que impartan ciclos formativos

ou cursos de formación ocupacional e continua.

- Visita guiada aos campus do sistema universitario de Galicia 

- Charlas sobre estudos universitarios, por parte de profesores da universidade de

Santiago, Coruña e Vigo.

- Xornadas sobre voluntariado para 4º de ESO e ciclo formativo. 

- Charla do técnico de emprego do concello sobre servizos que presta, bolsa de

emprego, oferta e demanda de emprego.

 *   Coñecemento do mundo laboral: 

-Perspectivas  do  emprego,  perfil  profesional,  relacións  laborais  (tipos  de

contratos, lexislación laboral).

-Estrutura dos sectores produtivos, o tecido empresarial, o mercado sectorial de

traballo e as perspectivas de colaboración.

-Profesións, ocupacións, monografías profesionais

-Fontes de emprego, sectores e profesións con maior demanda laboral

*   Toma de decisións

-Factores que inflúen na toma de decisións

-Solución de problemas decisionais

-Técnicas e estratexias para afrontar a incertidume e a complexidade.

*   Procesos de inserción socio-laboral: 
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-Métodos, técnicas e estratexias de busca de emprego.

-Habilidades sociais.

 -Elaboración de documentos profesionais, que se pode presentar na busca activa

dun emprego (instancia, carta de presentación, currículo vitae) 

-Posibles  probas  de  selección  a  superar  para  a  busca  dun  posto  de  traballo

(entrevista de selección, test psicotécnicos, etc.)

-Traballo por conta propia e por conta allea

8.2.4. TEMPORALIZACIÓN

Na implementación deste plan seguirase a seguinte secuenciación:

1.- Ao longo do curso, o Departamento de Orientación dará soporte técnico e asesoramento aos

titores nos aspectos relativos a autocoñecemento dos alumnos e no adestramento para a toma de

decisións e información académico e profesional.

2.-  No  segundo  e  terceiro  trimestre,  o  Departamento  de  Orientación  levará  a  cabo  unha

intervención  directa  mediante  actividades  dirixidas  aos  alumnos,  co  fin  de  levar  a  cabo  un

programa de toma de decisións con alumnos de 4º de ESO  e sesións concretas de orientación

universitaria para alumnos de 2º de Bacharelato e de información sobre modalidades académicas

e optativas para alumnos de 2º, 3º de ESO e 1º de Bacharelato.

3.- O Departamento axudará ao equipo de avaliación na elaboración do consello escolar sobre o

futuro académico- profesional nos cursos da ESO .

4.-  O Departamento  de  Orientación  levará  a  cabo  actividades  de  orientación  académico-

profesional dirixidas ás familias, co fin de facilitar a colaboración das mesmas no proceso de

axuda á toma de decisións dos seus fillos.

8.2.5. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS

A orientación académica e profesional vai a ser unha responsabilidade de todo o equipo

docente e debe levarse a cabo a través das actividades propias de titoría así coma, nas actividades

de ensinanza-aprendizaxe das distintas áreas, materias e módulos. En base a isto as actuacións

englobadas neste ámbito levaranse a cabo a través de:

-O titor, sempre que sexa posible, nas horas destinadas a titoría de alumnos e  pais e

nais.
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-O  Departamento  de  Orientación,  cando  se  trate  de  actividades  especializadas  (por

exemplo, a aplicación de probas estandarizadas.

-Polos profesores de áreas ou módulos profesionais. 

-No bacharelato como non hai hora de titoría presencial, levarase a cabo a través dos

profesores das áreas e titores e da titora sobre todo en momentos puntuais na medida das suas

posibilidades. 

As tarefas básicas do Departamento de Orientación en relación con este plan son as

seguintes:

-Deseño do plan

-Asesoramento a titores e ó resto do profesorado naqueles aspectos máis especializados

(autocoñecemento, adestramento  na toma de decisións…)

-Apoio informativo sobre opcións académicas e laborais.

-Intervención directa co alumnado en actividades concretas como:

-Aplicación de probas de intereses , preferencias vocacionais, aptitudes,…

-Charlas sobre opcións educativas e laborais.

-Organización de visitas a empresas, centros educativos, etc

-Asesoramento individualizado ao alumno e as familias.

-Axuda aos titores para a elaboración do consello orientador 

Todas estas actividades están deseñadas, coa a finalidade de levar ó alumnado a reflexión,

autocoñecemento e valoración das propias capacidades, motivacións e intereses, o coñecemento

de toda oferta educativa e laboral para que poidan facer eleccións óptimas. Tendo en conta tamén

a importancia de que o alumno se faga consciente da gran influencia que sobre a sua decisión

pode ter a realidade sociofamiliar na que se atopa inmerso.

Aínda que a orientación académica e profesional é un proceso que se desenvolve durante

toda a secundaria, marcamos como momentos de especial relevancia:

3º ESO, para axudar nos niveis de elección dos itinerarios de 4º

4º ESO, para axudar na elección de bacharelatos, F.P. ou traballo e se plasmará no

consello orientador de final de etapa,  facendo especial fincapé na determinación do itinerario de

bacharelato e das materias tendo en conta á proba final de Bacharelato así como o acceso a ciclos

formativos de graos superiores. 

2º de bacharelato, para axudar na elección de estudos superiores ou sobre traballo.
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No  ciclo  formativo  de  grao  medio,  traballarase  basicamente  a  inserción

profesional e as opcións académicas, a través de FOL e de orientación,  pero  tamén atenderanse

as demandas dos alumnos sobre o seu replantexamento no estudo.

O Plan abarca a orientación das tres etapas  que se imparten  no IES. Este  ano farase

especial  fincapé  na  etapa  da  ESO,   por  ser  a  que  máis  problemática  aporta  e  porque  estes

alumnos que teñen que tomar  decisións importante cara o seu futuro,  e necesitan por elo  unha

especial atención na súa orientación profesional.

8.2.6.- ACTIVIDADES

8.2.6.1. -  RESPECTO AO CENTRO

● Propoñer  actividades  complementarias,  extraescolares  e  culturais,  que  faciliten  a

información sobre diferentes campos profesionais.

● Actualizar a carteleira coas ofertas de cursos ou de actividades formativas que chegan

ao centro.

● Asesorar o profesorado nas actividades que demanden.

8.2.6.2.-  RESPECTO AOS PROFESORES

● Contemplar  a  dimensión  práctica  das  áreas  e  a  súa  posible  relación  cun  futuro

profesional.

● Coordinar as opinións do equipo educativo e o titor á hora de elaborar o Consello

Orientador. 

8.2.6.3.-  RESPECTO AOS ALUMNOS

· Aprendizaxe do proceso de toma de decisións, busca a e procesamento da información

● Adestramento  en técnicas de documentación e consulta (guías, folletos, publicacións,

etc.).

● Exercitación nos modelos de resolucións de problemas e de toma de decisión.

● Exercicios de resolución de situacións que impliquen toma de decisións.
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● Análise  e  valoración de decisións  adoptadas  por  outros e  observación do proceso

seguido.

· Coñecemento do sistema educativo:

● Documentación da oferta educativa do centro e informe sobre materias optativas.

● Elaboración e análise do organigrama do Sistema Educativo e de posibles opcións ó

término do curso ou etapa.

● Documentación  con  información  sobre  centros  (oferta  educativa,  direccións,

teléfonos, etc.)

● Asistencia a charlas sobre ofertas educativas doutros Centros.

● Charla sobre a proba final de Bacharelato, probas de acceso ós ciclos formativos, as

ensinanzas de réxime especial...

● Visita guiada ao Campus universitario de Santiago.

● Asistencia a charlas sobre estudos universitarios, por parte de profesores do SUG.

● Divulgar máis información no taboleiro do Departamento de Orientación en canto a

orientación  académica  e  en  colaboración  coa  Oficina  Municipal  de  Información

Xuvenil.

· Autocoñecemento:

● Aplicación  de  cuestionarios  de  exploración  de  intereses,  aptitudes,  personalidade,

valores, etc.

● Autoavaliación da propia traxectoria escolar, ver como se percibe o alumno.

● Análise de vantaxes e inconvenientes das distintas opcións educativas e profesionais

examinando as que mellor se axusten ás posibilidades e preferencias persoais.

● Representación gráfica do itinerario persoal a seguir.

● Entrevistas  co  titor/Dpto.  Orientación  no  caso  de  alumnos  con  alto  grao  de

incertidume (indecisos).

● Elaboración de informes persoais de como se percibe o alumno/a e de como outros/as

o ven.

● Xogos grupais que favorezan o autocoñecemento: meu autorretrato. Adiviña quen …

etc?, eu en 15 anos …

● Estudio  dos  propios  gustos,  aficcións  e  intereses  persoais,  aptitudes,  carácter,

actitudes e valores, uso do tempo libre, etc. Agrupa-las distintas respostas en distintas

categorías e establece-la correspondencia coas demandas en cada profesión.

· Coñecemento do mercado laboral:
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● Clasificación de profesións.

● Análise da actividade económica local e rexional (mapas con sectores de actividade,

informes de prensa, etc.)

● Visualización de vídeos con información profesional.

● Contactos con ex-alumnos/as. 

● Aplicación  de  cuestionarios  de  exploración  de  intereses,  aptitudes,  personalidade,

valores, etc.

● Autoavaliación da propia traxectoria escolar, ver como se percibe o alumno.

● Análise  de  vantaxes  e  inconvintes  das  distintas  opcións  educativas  e  profesionais

examinando as que mellor se axusten ás posibilidades e preferencias persoais.

● Representación gráfica do itinerario persoal a seguir.

● Entrevistas  co  titor/Dpto.  Orientación  no  caso  de  alumnos  con  alto  grao  de

incertidume cara o seu futuro.

-  Proceso de inserción socio-profesional:

● Investigación de organismos relacionados ca oferta de emprego.

● Confección de documentos (currículo vitae, instancias, …).

● Simulación de entrevistas de selección.

● Información básica en materia de autoocupación.

● Visionado de vídeos de como se pode crear e xestionar unha empresa propia

8.2.6.4.-RESPECTO AOS PAIS  E NAIS

-     Informarlles da formación que están recibindo os seus fillos no centro.

-   Proporcionarlles información acerca das distintas opcións educativas e profesionais

dos seus fillos.

-     Promover información acerca de como poden asesorar mellor os seus fillos en canto

a sua formación académica e futuro profesional.

8.2.7. RECURSOS 

Ademais dos sinalados no PAT,  os recursos educativos que se empregarían a

maiores  serían  os  necesarios  para  o  asesoramento  sobre  as  saídas   académicas-

profesionais. Manteranse contacto con:

•  Universidades  para  pedir  información  sobre  currículos,  carreiras  e

aspectos de carácter universitario.
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● INEM,  Instituto  galego  das  cualificacións...:  requirirase  documentación

sobre orientación laboral, requisitos de emprego e tramitación de documentación..

● Centros de traballo

● Ademais aplicaranse test sobre intereses profesionais

● Manexo de plans de estudos, páx. Web de universidades e de estudos de

formación profesional...

69



      

8.3. Plan de apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe

 

8.3.1.  Plan  anual  de  atención  á  diversidade. Esta  incluído  na

Programación xeral anual.

8.3.2. Programación aula PT

8.3.3. Programación aula específica
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8.  3.  PLAN  DE  APOIO  AO  ALUMNADO  CON  NECESIDADES

ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 

AULA ESPECÍFICA: curso 2019-2020
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1.-INTRODUCIÓN

Este plan de apoio constitúe o plan anual de actuación para o alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo. Desenvólvese nun instituto  que atende á diversidade do

alumnado baseándose en tres principios fundamentais introducidos pola Lei Orgánica 8/2013, do

9 de Decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) segundo a cal débese

proporcionar unha educación de calidade a través dun esforzo compartido, é dicir, promovendo a

participación de todos os membros da comunidade educativa así como das familias co fin de

lograr unha escolarización equitativa do alumnado.

A súa planificación e deseño parte dunha escola aberta e flexible, co tratamento da diversidade,

baseada nos principios de Normalización e Inclusión e asegurará a non discriminación e a

igualdade efectiva no acceso e a permanencia no sistema educativo; prestando os medios e

recursos necesarios para lograr que a integración escolar sexa funcional, non só física e social.

Para que a resposta educativa sexa o máis integradora posible, é  preciso que a labor do

especialista en pedagoxía terapéutica discorra en concordancia co traballo do resto do

profesorado do centro.  Por elo este plan, ten en conta e asume os obxectivos da Programación

Xeral Anual (PXA), onde se recollen todos os aspectos relativos á organización e funcionamento

do centro.

Por outra banda réxese polas pautas de actuación ao alumnado co NEAE que forman parte do

Plan Xeral de Atención a Diversidade, así como da súa concreción anual. Ademáis englóbase

dentro do Plan de Orientación, no que se reflicten as actuacións a levar a cabo polo

Departamento de Orientación(D.O.) durante o curso.

2.- XUSTIFICACIÓN.

A propia herdanza fainos a cada un persoal e instransferible pero ademais cada un de nós temos

un xeito especial de pensar,sentir e mesmo vivir. O concepto de diversidade é moi amplo e non

debe incluír  soamente aquelas  persoas con algún tipo de discapacidade,  senon outras moitas

comprendidas  nunha  ampla  gama  de  posibilidades  que  abarcan  dende  diferentes  intereses  e

aptitudes ata niveis de concreción e situacións diversas.

Ás diferenzas individuais obrigan ós mestres a ser creativos, a desenvolver distintos métodos e a

permitir diferentes ritmos de aprendixaxe dentro dos obxectivos xerais propostos.
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Ante a nosa realidade escolar onde escolarízase alumnado con distintos intereses, necesidades,

capacidades e ritmos de aprendizaxe, alumnos/as, con necesidades educativas específicas, é

necesario o deseño dun plan de atención á diversidade. A súa finalidade é planificar as medidas

educativas que dean unha resposta axeitada ás distintas necesidades que presentan os nosos

alumnos/as.

De forma xeral e seguindo a Puigdellívol (1999) definimos APOIO “como o conxunto de

accións requiridas para establecer as capacidades de aprendizaxe cando estas se viron

alteradas pola presenza de limitacións ou déficits no desenvolvemento do alumno e alumna, por

dificultades graves de aprendizaxe ou por reiteradas experiencias de fracaso deste”.

Enmarque e referentes lexislativos.

A lexislación actual permítenos entender como se concibe actualmente o Plan de Apoio e

a intervención do mestre de Pedagoxía Terapéutica cos alumnos/as con NEAE.

Considerando  a  evolución  producida  na  lexislación  española  en  materia  de  educación,

convén resaltar a normativa que se cita a continuación:

·   Na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación ( LOE) no Título II aborda os grupos

de alumnos/as que requiren unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar

NEAE e establece os recursos necesarios para lograr a súa plena inclusión e integración.

Polo tanto, aparece este novo concepto, o de Necesidade Específica de Apoio.

·    LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, do 9 de Decembro, para a mellora da calidade educativa),

lei actual na que se ten en conta a atención á diversidade como principio fundamental.

·   Orde do 6 de Outubro do 1995 que regula as adaptacións do currículo nas ensinanzas de

réxime xeral, onde se establece que as medidas de acceso ó currículo son o REFORZO

EDUCATIVO e a ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL.

·   Orde do 28 de Outubro do 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para

a flexibilización de duración de período de escolarización obrigatoria de alumn@s con

NEE asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual.

·  Orde  do  31 de  Outubro do  1996 pola  que se  regula  a  avaliación  psicopedagóxica  de

alumn@s  con  n.e.e  que  cursan  as  ensinanzas  de  réxime  xeral,  e  se  establece  o

procedemento e os criterios para a realización de ditame de escolarización.
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·   Decreto  69/1998  do  26  de  febreiro,  que  regula  a  atención  temperá  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.

·    Decreto  120/1998,  do  23  de  Abril  e  a  Orde  do  24  de  Xullo  de  1998  que  regula  a

Orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Admisión do alumnado:

·   Orde  do  27  de  Decembro  do  2002  pola  que  se  establecen  as  condicións  para  a

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado non universitario

con n.e.e.

·   Decreto 254/2012 do 13 de Decembro que regula a admisión do alumnado nos centros

sostidos con fondos públicos, desenvolvido pola Orde 12 de marzo de 2013.

·   Orde  do  20  de  Febreiro  do  2004  que  regula  medidas  específicas  para  do  alumnado

procedente do estranxeiro.

Reales decretos de ensinanzas mínimas:

·   R.D.1630/2006 do 29 de decembro,  polo que se establecen as ensinanzas mínimas do

segundo ciclo de educación infantil.

·  R.D 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico de educación

primaria.

·   R.D 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico de educación

secundaria obrigatoria e do Bacharelato.

Decretos do currículo:

·   Decreto 330/2009 do 4 de xuño de 2009 polo que se establece o currículo en Educación

infantil na C.A de Galicia.

·  Decreto  105/2014  do  4  de  setembro  polo  que  se  establece  o  currículo  de  educación

primaria na C.A de Galicia.

·    Decreto  86/2015,  do  25  de  xullo,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ordes de avaliación:

·   Orde do 9 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación na educación primaria.
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·   Orde do 6 de outubro do 2010 que recolle a avaliación xeral de diagnóstico regulada na

Loe ( art. 144).

·  Decreto 229/2011 do 7 de Decembro que regula a atención á diversidade.

3.- AULA ESPECÍFICA

O IES de Porto do Son conta cunha aula específica de Educación Especial (Seción III,

Orde 27/12/2002). Dende ela trátase de facilitar a integración do seu alumnado, polo que se

procura a súa maior participación nas actividades que o centro desenvolve.

Este ano académico 2019/2020 á aula asiste unha alumna en réxime de escolarización

combinada entre á súa aula ordinaria de 4º de ESO,  seguindo  medidas  extraoordinarias  de

atención a diversidade. Reciben atención individualizada ademais 6 alumnos/as con necesidades

específicas  de  apoio  educativo  nas  áreas  de  Lingua  castelá  e  literatura,  Lingua  galega  e

literatura, e Matemáticas.

4.- OBXECTIVOS XERAIS E COMPETENCIAS BÁSICAS

OBXECTIVOS XERAIS

● Atender  directamente  a  todo  o  alumnado  que  presente  dificultades  e  proporcionar
tratamento ou reeducación nos posibles trastornos que padecen.

· Favorecer a integración e socialización  do alumnado con necesidade específica de apoyo

educativo (ACNEAE)  dentro do grupo de referencia e no centro educativo.

· Adaptar  o  proceso  de  ensinanza-  aprendizaxe  ás  características  de  todo  o  alumnado

ofrecendo atención específica e individualizada de acordo as necesidades.

· Ensinar a ser .Ensinar a convivir. Ensinar a aprender.

· Desenvolver e afianzar os aprendizaxes básicos.

· Conseguir  o  desenvolvemento  integral  do/a  alumno/a:  cognitivo,  motor  lingüístico,

emocional e social.

· Potenciar ao máximo a personalidade global do educando.
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· Empregar unha metodoloxía que destaque tanto os aspectos cognitivos como emocionais,

respectando en todo momento a atención á diversidade.

· Servir de apoio e orientación ao resto dos/as profesores/as do centro, á hora de realizar as

adaptacións curriculares significativas, así como as avaliacións psicopedagóxicas e os informes

psicopedagóxicos  posteriores  para  poder  ofrecer  así  unha  resposta  educativa  axustada  ás

necesidades educativas do alumnado.

· Implicar  aos  pais  e  demais  membros  da  comunidade  educativa  no  proceso  de  ensino-

aprendizaxe do alumnado con NEAE.

· Informar e orientar aos pais/nais/titores legais en como poden axudar aos seus/súas fillos/as

segundo as súas necesidades educativas especiais.

· Dirixir  os  intereses,  capacidades  e  habilidades  do  alumnado  cara  a  unha  efectiva

participación na comunidade a través dunha aprendizaxe axeitada, na que pais, profesorado e

sociedade deberán participar activamente.

·  Colaborar  coas  familias  en canto a  estratexias  de intervención no fogar,  encamiñadas  a

promover unha continuidade do traballo no seu ámbito familiar.

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Están recollidos nas súas ACS.

 5.- CONTIDOS

Son os que se recollen nas súas ACS.

6.- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

· O ensino eficaz entendido como aquel que parte do nivel de desenvolvemento do alumnado

para facelo progresar a través de aprendizaxes significativas. O alumnado aprenderá partindo

do que coñece, buscando a funcionalidade e xeralización a outros contextos de aprendizaxe

para que lle sexan útiles na súa vida cotiá.

· Favorecerase a experiencia  directa,  a reflexión e a expresión coa finalidade de motivar  o

alumnado para que sintan o desexo e a curiosidade ante as aprendizaxes.

· É moi importante verbalizar as explicacións de cada actividade a desenvolver, para que o

traballo quede clarificado.
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· O material será variado coa finalidade de que non perdan o interese, intentando favorecer a

creatividade a través dos mesmos en función das súas capacidades individuais.

· Potenciarase a busca de fontes de información, así como agrupamentos flexibles, sen olvidar o

traballo individual como garantía de progreso nos procesos de aprendizaxe.

· Empregarase o reforzo social (aloubanzas, felicitacións) e o reforzo positivo, premiando o

alumnado con algo que lle guste (unha actividade que lle sexa grata) empregando, según os

casos, outras técnicas de modificación de conduta.

· A temporalización das actividades será adaptada ás necesidades do alumnado, tratando de

aproveitar o tempo dispoñible para atender se é posible a outro alumnado con necesidades

educativas específicas que se atopen na mesma aula, se as circunstancias o permiten.

· É moi importante a coordinación cos titores/as do alumnado, e cos demais membros do D.O,

así como coas familias e outras entidades sociais.

7.- RECURSOS

A aula específica conta cunha serie de recursos para facilitar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Diferenciamos entre recursos persoais e recursos materiais:

6.1   Persoais  

Esta aula é atendida por un  mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica con dedicación aos

alumnos de 20 horas semanais.

6.2 Materiais

· Cadernos de reforzo daqueles contidos nos que o alumnado presente dificultades.

· Materiais específicos para traballar o desenvolvemento de capacidades cognitivas: atención,

percepción, razoamento, memoria.

· Material para diferentes formas de expresión artística: plástica, dramática, musical.

· Cadernos, libros, contos, fichas elaboradas polo mestre e material didáctico variado de

diferentes editoriais.

· Xogos educativos variados.
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· Ordenador, internet e impresora. Posibilitando o traballo a través de xogos e webs de contido

educativo.

· O material está situado de forma que o alumnado poida acceder a el de forma autónoma e coa

responsabilidade de coidalo e mantelo organizado.

8.- TEMPORALIZACIÓN

A presente programación está proposta para o curso académico 2019/2020. O horario da aula de

apoio é flexible tratando de adaptarse as necesidades que poidan xurdir.

As sesións realizaranse contando con pausas periódicas e descansos para tentar manter a atención

dos alumnos. Tamén se planificaron tempos para a coordinación dos diferentes profesionais e

para a atención ás familias.

A coordinación entre o profesorado e as familias facilítase a través da hora de reunión do

Departamento de Orientación e a hora de titoría de pais, que figuran nos horarios persoais de

cada profesor do Departamento. A hora de titoría do mestre da aula específica é os luns de 10:20

a 11:10H .

Ademais  establecemos  unha  comunicación  directa  cos  titores  e  profesores  das  materias  a

reforzar.  Lévase  control  diario  da  asistencia  a  clase,  da  realización  das  tarefas  académicas,

hábitos de traballo, material,etc…

9.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación  de  devanditas  adaptacións realizarase  nos  períodos  establecidos  para  todos  os

alumnos,  establecéndose  sesións  de  avaliación  trimestrais  coa  participación  de  todos  os

profesores  que  interveñen  co  alumno.  No  boletín  de  información  a  familias  exprésanse  os

resultados nos mesmos termos que para todos os alumnos, reflectíndose a palabra ACS nas áreas

implicadas.  

O seguimento  será realizado polo mestre  de Pedagoxía   Terapéutica  e  polo profesorado das

áreas  do curso de referencia de ESO, coa colaboración do Departamento de Orientación.

Empregarase como instrumento principal de avaliación a observación directa da actividade diaria

do alumno así como probas adaptadas aos contidos traballados.
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As  cualificacións  das  áreas  adaptadas  estableceranse  en  función  dos  criterios  de  avaliación

individualizados reflictidos na Adaptación Curricular Significativa.

10.-  MODELO E INDICADORES PARA O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E

DA PRÁCTICA DOCENTE.

O seguimento da programación  será principalmente en base aos indicadores de obxectivos e

aspectos planificados e os traballados, segundo se recolle na ACS.

Na  avaliación  da  práctica  docente,  terase  en  conta  se  hai  diferenzas  significativas  entre  o

programa deseñado e o seu grao de cumprimento, analizaranse as causas e a  súa adecuación ás

necesidades dos alumnos e as propostas de mellora. Valorarase tamén a satisfación do alumno

no  programa  de  intervención  como  se  o  alumno  rexeita  ou  non  a  axuda,  se  participa  nas

propostas que se lle ofrecen, se ten unha actitude positiva, se manifesta agrado ou desagrado....

O  seguimento  da  programación  e  da  práctica  docente  serán  recollidos  nun  informe  que  se

xuntará na memoria do Departamento de Orientación.
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PLAN DE APOIO AO ALUMNADO CON  NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO
EDUCATIVO

PROGRAMACIÓN AULA DE PT 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DO PLAN DE APOIO (PT)

Especifícase na programación da aula específica.

2.- ALUMNADO  QUE  PRECISA  ATENCIÓN  E  APOIO  ESPECIALIZADO  DE
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

O IES de Porto do Son conta cunha aula de apoio para atender aos alumnos e alumnas

con  necesidades  educativas  específicas.  Tamén  reciben  un  programa  específico  para  a

reeducación das dificultades na linguaxe que presentan algúns alumnos/as.

Este  ano  académico  2019/2020 asisten  á  aula  de  apoio  13 alumnos/as  para  traballar

principalmente  as  áreas  de  Lingua  e  Literatura  Castelá,  Lingua  e  Literatura  Galega,  e

Matemáticas. O tempo que están fóra da súa aula ordinaria correspóndese con algúns períodos

lectivos destas materias ademais das dúas horas semanais da exención de francés.

Tamén reciben apoio en audición e linguaxe 4 alumnos/as.

3.- OBXECTIVOS XERAIS E  ESPECÍFICOS

No caso dos alumnos/as que seguen unha ACS, os obxectivos están recollidos na súa

ACS por materias.

En  relación  ao alumnado que  recibe  apoio  en  Audición  e  Linguaxe,  priorízanse  os

seguintes obxectivos xerais: 

- Realizar un  programa de intervención individualizado para cada alumno/a adecuado á

estimulación da expresión oral ou a reeducación logopédica. 

- Apoiarse máis nas posibilidades que presenta o alumno que nas súas deficiencias.

- Partir sempre dun número limitado de obxectivos de intervención.

- Incrementar os obxectivos a medida que haxa avances nos aspectos traballados.

- Programar os exercicios e os estímulos, partindo sempre da situación real de cada caso.

- Facer  fincapé  naqueles  aspectos  ou  funcións  que  non  adquiriron  o  desenvolvemento

adecuado.

- Posibilitar o máximo desenvolvemento da linguaxe oral. 

En canto aos obxectivos específicos resaltar os seguintes:
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• Realizar exercicios dirixidos á mellora das  funcións que inciden na expresión oral da

linguaxe.

• Realizar  exercicios  para  acadar  mellora  na  articulación  e  a  súa  automatización  ou

integración na linguaxe espontánea.

• Expresarse de forma axeitada.

• Mellorar as dificultades comunicativas.

• Mellorar as interaccións sociais do alumnado.

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS

Están recollidas na súa ACS por materias.

5.- ORGANIZACIÓN XERAL DA ATENCIÓN E APOIOS DE PT.

No  curso  2019-2020 atenderanse,  por  parte  do  profesorado  de  PT,  as  necesidades

específicas de apoio educativo que presentan os alumnos e as alumnas,  proporcionándolle unhas

aprendizaxes significativas e funcionais que lles permitan o seu desenvolvemento na vida diaria

e  lles  posibiliten  unha  maior  autonomía  persoal.  Polo  que  se  levarán  a  cabo  estratexias

encamiñadas a mellorar a interacción e inclusión social e escolar destes alumnos, posibilitando a

súa participación activa nas diversas actividades escolares e compartindo situacións comúns de

traballo cos seus compañeiros de clase.

Na  atención  a  estes  alumnos  teranse  en  conta  os  obxectivos,  contidos  e  criterios  de

avaliación da súa ACS  nas materias de  Lingua Castelá e Literatura , Lingua Galega e Literatura

e Matemáticas.  Tamén se apoiará dentro da aula, nalgunhas sesións, ao alumno con AC nas

materias de Bioloxía e Xeoloxía e Xeografía e Hª.

O  currículo  de  referencia   da  ACS  é  o  curso  no  que  o  alumno  está  escolarizado,

adaptando a programación da aula ou  do curso ao seu nivel de competencia curricular.

Na intervención con estes alumnos planificaranse e priorizaranse as actividades para que

poidan superar a súa ACS.

 6.- CONCRECIÓN DOS APOIOS EN AULA E ESPECÍFICOS FÓRA DA AULA
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- Establecer canles de colaboración entre os diversos profesores que interveñen co alumnado.

- Organizar os tempos de atención aos alumnos/as  en función das  necesidades específicas de

apoio educativo que presenten.

-  Seleccionar actividades axeitadas ao nivel de competencia  do alumno/a.

- Presentar as actividades en graos progresivos de dificultade.

- Dar instrucións claras para evitar confusións nas tarefas.

- Realizar actividades educativas que complementen a acción educativa ordinaria.

-Seleccionar actividades para traballar no ordenador (clic, lim, páxinas web…).

- Formular actividades próximas aos intereses dos alumnos/as para favorecer o autoconcepto e a

autoestima, “que se sintan capaces”.

- Propoñer actividades que favorezan actitudes participativas de comunicación e interacción cos

compañeiros.

- Desenvolver a adquisición de técnicas instrumentais básicas: linguaxe oral, lectura, escritura,

cálculo e razoamento.

- Incrementar progresivamente o nivel de autonomía dos alumnos de xeito que sexan capaces de

lograr hábitos de estudo e de traballo.

-  Traballar  conceptos  cognitivos  básicos para a  aprendizaxe  (atención,  memoria,  percepción,

razoamento lóxico-matemático...).

- Valorar  no alumnado a actitude  positiva  cara ao traballo  na aula,  o  esforzo nas  tarefas,  o

progreso na autonomía e hábitos de traballo e na aprendizaxe.

Os alumnos/as que reciben apoio en audición e linguaxe, seguirán un programa de intervención

individual, segundo as súas necesidades. 

Como  regra  xeral,  iniciarase  cun  tratamento  indirecto  das  funcións  que  inciden  na

expresión  oral  da  linguaxe  como  son:  exercicios  respiratorios  sen  material  e  con  material,

exercicios de relación, exercicios de  imitación sonora, exercicios de percepción e orientación

temporal (velocidade, duración, intervalo...), exercicios de ritmo, de percepción e discriminación

auditiva, exercicios buco-faciais.

Ao mesmo tempo que se traballa de forma indirecta inciarase un tratamento directo, cuxa

finalidade  é  a  correcta  articulación  e  automatización  para  ser  integrada  na  súa  linguaxe

espontánea. Ambos tratamento seguirán un desenvolvemento paralelo, comezando sempre polo
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indirecto. Este tratamento directo son exercicios  articulatorios, utilización do ritmo como medio

da  automatización  da  articulación  correcta,  exercicios  de  repetición,  exercicios  de  expresión

dirixida, de expresión espontánea, de lectura, escritura. 

Outro tipo de estratexias que se desenvolverán son: exercicios para organizar a función

sintáctica e o campo semántico, exercicios morfosintácticos, dende palabras e frase sinxelas ata

outras máis complexas, explicación oral dun parágrafo leído, formación de palabras a partir de

letras soltas e de frases a partir de palabras, ditados.... 

Para estimular a expresión oral partirase dos seus intereses, materiais da rede, materiais

sobre habilidades sociais....

7.- METODOLOXÍA

A metodoloxía que se empregará será comunicativa, activa, participativa e inclusiva, de

maneira que facilite a aprendizaxe e favoreza a adquisición das competencias clave.  Procurarase

en todo momento fomentar  a  motivación con todo tipo de actividades  presentadas  de forma

lúdica na medida do posible.

Prestarase  especial  atención  ao  ritmo  de  traballo  dos  alumnos/as  e  ao  seu  estilo  de

aprendizaxe (visual: anotacións no taboleiro, subliñado de textos, esquemas; auditivo: presentar a

información falando, debates …)

Farase uso dunha continua retroalimentación, retomar conceptos dados con anterioridade

para facilitar a aprendizaxe.

Nas áreas de Lingua Castelá e Lingua Galega incidirase na comprensión e expresión oral

e escrita. Intentarase  propiciar situacións comunicativas para potenciar a súa competencia en

comunicación  lingüística.

Na área de  Matemáticas   o  traballo  debe ir  orientado cara o dominio das operación

básicas e o razoamento matemático que lle permitan resolver problemas relacionados coa vida

cotiá.

A intervención xeral na aula debe seguir os seguintes criterios metodolóxicos:
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• Potenciar as aprendizaxes significativas e funcionais.

• Potenciar as aprendizaxes partindo dos coñecementos previos do alumnado e en ámbitos

naturais.

• Favorecer a xeneralización das aprendizaxes a diferentes ámbitos.

• Introducir  técnicas  de  aprendizaxe  condutistas  (encadeamento  cara  adiante  e  atrás,

esvaecemento de axuda, aprendizaxe sen erro,  modelado e moldeado,…) e cognitivas

(autoinstrucións).

• Adecuar a linguaxe ao nivel comprensivo do alumno. A nosa linguaxe debe ser clara e

sinxela, pero ben estruturada con apoios xestuais ou visuais para facilitar a comprensión.

• Planificar actividades de forma estruturada e en pequenos pasos.

• Reforzar os éxitos acadados, por pequenos que sexan.

En  canto  á  metodoloxía  para  a  reeducación  logopédica  partirase  dunha  reeducación

indirecta das funcións que inciden na linguaxe e despois unha directa sobre o trastorno.

A reeducación das funcións que inciden na linguaxe comezará  cunha serie de exercicios

a  modo  de  xogos,  que  actuarán  indirectamente  para  acadar  o  obxectivo  proposto.  Despois

actuarase sobre o trastorno ou dificultades na expresión oral, sen deixar os exercicios anteriores e

seguindo con ambos nunha marcha paralela de progresión, intensificando uns e outros, segundo

as necesidades de cada caso. 

Entre  os  principios  que  se terán  en  conta  para  o desenvolvemento  das  sesións  serán

tolerancia, motivación mediante o reforzo, non forzando nunca ao alumno. Este debe sentirse

apoiado, comprendido, estimulado e reforzado nas súas aprendizaxes e logros.

8.- TEMPORALIZACIÓN E RECURSOS.

A temporalización  da programación  da aula  de apoio ven marcada  polas  sesións  das

materias de  Lingua  Castelá e  Literatura, Lingua  Galega e  Literatura,  Matemáticas e Francés
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(materia da que están exentos) na aula ordinaria e están recollidas no horario das profesoras de

PT.

 En canto aos recursos diferenciamos entre recursos persoais e recursos materiais:

Recursos persoais:  dúas profesoras de PT  cunha dedicación aos alumnos de 20 horas semanais

cada unha.

Recursos materiais:

-Cadernos de reforzo daqueles contidos nos que os alumnos e alumnas presentan dificultades:

Lectura, comprensión e expresión oral e escrita, ortografía, numeración, cálculo e resolución de

problemas. .

-Materiais  específicos  para  traballar  o  desenvolvemento  de  capacidades  cognitivas:  atención,

memoria, comprensión lectora, etc.

-Libro  do alumno de Matemáticas,  Lingua Galega  e  Literatura,  Lingua Castelá  e  Literatura,

Bioloxía e Xeoloxía e Xeografía e Hª e libros de adaptación curricular..

-Dicionarios.

-Ordenador ( procura de información en Internet, páxinas web educativas …)

-Outros: Encerado, paneis de cortiza, xogos educativos,  crebacabezas, etc.

9.- COORDINACIÓN /COMUNICACIÓN

 

A coordinación entre o profesorado e as familias facilítase a través da hora de reunión do

Departamento de Orientación e a hora de titoría de pais, que figura no horario persoal de cada

profesor do Departamento.

Ademais  as  profesoras  de  PT  manteñen  unha  comunicación  directa  cos  titores  e

profesores das materias que apoian. Lévase control diario da asistencia a clase, da realización das

tarefas académicas, hábitos de traballo, material que traen para o desenvolvemento das clases...

10.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

En función das dificultades máis significativas que ten cada un dos rapaces e tomando

como referencia os contidos que se están a traballar na súa aula ordinaria, desenvolveranse os

programas  para  implementar  a  ACS  na  aula  de  apoio.  No  caso  da  reeducación  logopédica
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desenvolverase  o  programa  de  intervención  individualizado,  potenciando  as  destrezas  e

habilidades que vaian adquirindo.

11.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación das devanditas adaptacións realizarase nos períodos establecidos para todo o

alumnonado,  establecéndose  sesións  de  avaliación  trimestrais  coa  participación  de  todos  os

profesores que interveñen co alumno/a. No boletín de información a familias expresaranse os

resultados nos mesmos termos que para todos os alumnos, reflectíndose a palabra ACS nas áreas

implicadas  ou  RE no  caso  dos  alumnos  que  se  lle  está  a  aplicar.  Anotarase  nas  actas  de

avaliación final, no expediente académico e no libro de escolaridade as decisións tomadas e as

posibles rectificacións.

En canto aos alumnos que reciben apoio por parte do especialista en AL, a súa avaliación

terá  como  referencia  os  obxectivos  propostos  no  seu  programa  de  intervención  individual.

Avaliarase  ao  alumno,  valorando  se  acadou  as  capacidades  expresadas  nos  obxectivos

establecidos,

O seguimento será realizado polas mestras de pedagoxía  Terapéutica  e o profesorado

das  áreas  do curso de referencia de ESO, coa colaboración do Departamento de Orientación.

Empregarase  como  instrumento  principal  de  avaliación  a  observación  directa  da

actividade diaria do alumno así como probas adaptadas aos contidos traballados.

A  avaliación  será inicial,  para  coñecer  as  necesidades  dos  alumnos  (puntos  fortes  e

débiles),  continua  ou  formativa  para  adecuar  o  programa  ás  súas  necesidades,  detectando

avances,  bloqueos,  retrocesos,  e  final,  para  coñecer  o  grao  de  adquisición  dos  obxectivos

propostos.

A avaliación dos alumnos realizarase valorando se alcanzaron as capacidades expresadas

nos obxectivos establecidos, a través dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.

As  cualificacións  das  áreas  adaptadas  estableceranse  en  función  dos  criterios  de

avaliación  individualizados  reflectidos  na  Adaptación  Curricular  Significativa.  Tanto  para  a

avaliación coma a promoción do curso, tomarán como referencia os obxectivos e criterios  de

avaliación fixados na adaptación e os artigos 21-24 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

  Segundo  a  normativa,  se  acada  os  criterios  de  avaliación  e  os  obxectivos  que  se

establecen para cada materia na ACS, superará dita ACS.
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12.-  MODELO E INDICADORES PARA O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E
DA PRÁCTICA DOCENTE.

O  seguimento  da  programación   será  principalmente  en  base  aos  indicadores  de

obxectivos e aspectos planificados e os traballados, segundo se recolle na ACS e no programa de

intervención individual no caso dos alumnos que reciban apoio de AL. Valorarase a adquisición

dos obxectivos traballados e se é o caso, estableceranse as medidas correctoras  na procura de

mellores resultados.

Na avaliación da práctica docente, terase en conta se hai diferencias significativas entre o

programa deseñado e o seu grao de cumprimento, analizaranse as causas e a  súa adecuación ás

necesidades dos alumnos e as propostas de mellora. Valorarase tamén a satisfacción do alumno

no  programa  de  intervención  como  se  o  alumno  rexeita  ou  non  a  axuda,  se  participa  nas

propostas que se lle propoñen, se ten unha actitude positiva, se manifesta agrado ou desagrado....

O seguimento da programación e da práctica docente serán recollidos nun informe que se

xuntará na memoria do Departamento de Orientación.

88



9- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN 

Esta avaliación realizarase durante a implementación do plan e ao final de curso. Débese

dirixir tanto ao proceso de aprendizaxe como o de ensinanza.

Nas reunións do departamento de orientación e das reunións de titores analizarase a posta

en  marcha  do Plan de Orientación  Educativo  a  través  dos  distintos  programas  e  actuacións,

tamén incluíranse reflexións  que nos sirvan para mellorar a posta en marcha do mesmo. Algúns

instrumentos  que  podemos  utilizar  son:  cuestionarios,  entrevistas,  observación,  protocolos,

análise de tarefas,...

Esta avaliación reflectirase na memoria do departamento de orientación e a avaliación do

plan anual de atención á diversidade incorporarase á  memoria anual de centro. 

A memoria do plan de orientación avaliará os logros e dificultades atopadas, así como os

aspectos que incidiron positiva ou negativamente no desenvolvemento do plan de traballo e as

propostas de mellora.  

A memoria do plan anual de atención á diversidade terá en conta os seguintes criterios de

avaliación: 

- Valoración do grao de consecución dos obxectivos do plan.

- Valoración das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade 

propostos no PXAD.

       - Valoración dos mecanismos de coordinación e colaboración internos e externos ao 

centro.

- Valoración do proceso de seguimento e avaliación do plan, así como dos mecanismos 

e indicadores utilizados.

- Valoración global do plan e propostas de mellora.

Porto do Son, 15 de outubro de 2019
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