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1. INTRODUCIÓN 

 

1.1 A Orientación no marco lexislativo 

 

A LOMCE, no seu preámbulo establece que só un sistema educativo de 

calidade, inclusivo, integrador e esixente, garante a igualdade de 

oportunidades e fai efectiva a posibilidade de que cada alumno desenvolva  o 

máximo das súas potencialidades. 

 

De igual xeito, no Título II, Equidade da Educación, remarca a especial 

atención que dentro da ensinanza obrigatoria han de ter as medidas de 

atención á diversidade para, por medio da atención específica ó alumnado con 

especiais dificultades e á dotación de recursos adecuados acadar unha 

atención óptima deste alumnado. 

 

Este lei e o desenvolvemento lexislativo en materia de atención á 

diversidade, van ser,o marco no que se intenta inscribir este plan de 

orientación para o curso presente. 

 

1.2 Marco lexislativo 

 

O marco lexislativo a ter en conta para desenrolar a 

presente programación é o seguinte: 

 Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembre, para la mellora de la calidade 

educativa 

 Lei Orgánica 2/2006 de ordenación da educación. 

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. 

 Circular 10/2010 das Direccións Xerais de Ordenación Educativa e 

Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan  

instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións 

prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das 

ensinanzas escolares de Galicia. 

 Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. 

 Circular 8/2009 Atención a diversidade para o alumnado de ESO. 

 Decreto 229/2007 atención á diversidade 

 Decreto 86/2015 de currículum de educación secundaria e bacharelato 

en Galicia 

 Orde do 15 de xullo de 2015 de materias de libre configuración 

autonómica e se regula o seu currículum. 

 Resolución do 27 de xullo de 2015 de instrucións para a implantación do 
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currículum de educación secundaria. 

 

 Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplia a relación de materias 

de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes 

nas etapas de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato. 

 Resolución do 15 de xullo de 2016 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e innovación educativa pola que se ditan 

instrucións para a implementación, no curso académico 2016/17, do 

curriculo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obrigatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Resolución do 20 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e innovación educativa pola que se ditan 

instrucións para a implementación, no curso académico 2017/18, do 

curriculo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

2.   XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 

O noso centro forma parte do núcleo urbano de Culleredo, no que se atopan 

seis centros de Infantil e Primaria, tres deles adscritos ao noso IES así como 

outro de ESO con Bacharelato e un de Bacharelato con F.P. 

O Municipio situado dentro da Área Metropolitana de A Coruña, con preto de 

30.000 habitantes. Experimentou un crecemento moi rápido a partires da 

década dos 90. Fortemente influído pola súa proximidade á Capital Provincial, a 

maioría das súas parroquias están habitadas por xente nova que desenvolven a 

súa actividade nos polígonos industriais o na cidade. 

Nos últimos anos, fica no Concello poboación de inmigrantes (América 

Latina; MAGREB; Europa do Este), o que fai que este I.E.S. poda acoller 

estudantes de diferentes nacionalidades e de Etnia Xitana. 

 

2.1. Estrutura organizativa do departamento de Orientación. 

 

• Profesora de pedagoxía terapéutica: Elena Peteiro Cancelo 

• Profesor de Pedagoxía Terapéutica: Lucía Barbeito Campos 

• Profesor do ámbitocientífico-técnico: 

• Profesora do ámbitolingüístico-social: 

• Xefa do Departamento do CEIP Sofía Casanova e Vila de 
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Rutis: Alberto VeleiroVidal 

• Xefa do Departamento do CEIP Isaac Díaz Pardo: Paloma 

Rey Rodríguez 

• Xefa do departamento : Susana Paz García 

 

O Departamento de Orientación reunirase mensualmente para establecer 

propostas e coordinacións e establécense no horario reunións semanais de 

coordinación co profesorado de pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe si 

se nomease. 

Celebraranse reunións trimestrais cos centros adscritos, para acadar  unha 

mellor coordinación e Tránsito entre Primaria e Secundaria. 

 

 

2.2.O centro educativo 

 

a) A oferta educativa 

O “IES Rego de Trabe” conta, este curso,  cunha oferta educativa de 

1º, 2º , 3º , 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato de Bacharelato. Polo 

tanto, completa a oferta educativa para o cal foi creado. 

 

b)A oferta educativa no concello de Culleredo 

O concello conta cos seguintes centros educativos: Cinco centros de 

educación infantil e primaria “Sofía Casanova”, “Isaac Díaz Pardo”, “Ría 

do Burgo”, “Tarrio” , un CPR “Ponte Pasaxe” e "Vila de Rutis". 

Dous IES: “Eduardo Blanco Amor” e “Universidade Laboral” . Este 

último imparte tamén ensinanzas de FP. 

 

 

3.   OBXECTIVOS 

 

3.1. Obxectivos xerais 

Os obxectivos xerais que o Departamento de Orientación 

asume pódense concretar fundamentalmente nos seguintes: 

 

- Contribuír á personalización da educación favorecendo o 

desenvolvemento de tódolos aspectos da persoa concreta e 

individualizada. 

- Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se 

produzan, axustando a resposta educativa ás necesidades particulares 

do alumno/a. 

- Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da 

propia identidade e dun sistema de valores artellado. 

- Contribuír na axeitada relación entre os distintos integrantes da 

comunidade educativa. 
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- 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 si mesmos, favorecendo a adquisición de 

aprendizaxes funcionais. 

 

Estes obxectivos abarcan tres dimensións fundamentais do alumno/a:  

 

1. Persoal e familiar, entendendo ó alumno como a persoa individual 

inserido nunha familia. 

 

2. Escolar e social, entendendo ó alumno como persoa que interacciona  con 

outros e que debe integrarse na sociedade e no contorno social no que 

está inmerso. 

 

3. Vocacional e profesional, entendendo ó alumno como unha persoa  que 

desempeña o seu propio proxecto de vida e se prepara para a súa 

inserción profesional. 

 

3.1.-Obxectivos específicos 

 

LIÑAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN PREVISTAS PARA O CURSO 2019-2020 
 

- Asesoramento ó grupo de titores baixo a coordinación da Xefa de estudos. 

- Asesoramento por parte do Departamento de orientación ao profesorado 

que o demande en cantas tarefas educativas e de seguimento do  proceso 

de ensino e aprendizaxe se plantexen,  facilitándolles  criterios  de 

actuación, recursos e instrumentos de traballo, en especial coas medidas 

de atención á diversidade. 

- Facilitar toda a información necesaria respecto ó tema de Atención á 

Diversidade, para que deste xeito se obteña o máximo nivel de éxito en 

canto ó Plan de axuda do proceso de ensino – aprendizaxe. 

- Coordinación e implementación do programa TEI (Titoría Entre Iguais). 

Fundamentalmente se traballarán os seguintes aspectos:  

A/ Actuacións respecto ós alumnos: 

 

- Realizar avaliacións psicopedagóxicas cando sexan demandadas así 

como a elaboración ou actualización de  informes  para aqueles alumnos  

que  se  lle detectan necesidades educativas especiais,seguimento do 

proceso educativo e as medidas de atención á diversidade adoptadas  en 

colaboración cos profesores de pedagoxía terapéutica, titores e 

profesores do grupo. 

- Asesoramento e apoio puntual e individual segundo as demandas e 

necesidades que presenten nalgún momento. 
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- Recollida de información inicial que permita unha visión xeral do grupo e 

unha  valoración  das  necesidades  coa  finalidade   de  planificar  e 

priorizar as actuacións educativas. 

 

Todo este traballo e as reunións co  profesorado realizaranse baixo os criterios 

que determine a Xefatura de estudos do centro. 

B/ Actuacións respecto ás familias: 

 

- O Departamento de Orientación deseñará e desenvolverá accións que 

promovan a cooperación das familias implicándoas no proceso de 

formación persoal e educativo dos seus fillos mediante dous tipos de 

actuacións: 

- Entrevistas individuais, como medio de intercambio de información sobre 

o proceso educativo e relacional dos seus fillos co obxectivo de colaborar 

no seguimento e apoio do proceso educativo e na orientación sobre o 

seu  futuro académico e laboral, así como  sobre  temas  específicos  da 

educación dos seus fillos que lles preocupen. 

- Asesoramento e apoio puntual e individual segundo as demandas e 

necesidades. 

 

C/ Actuacións respecto ao centro: 

 

- Asistencia ás reunións de avaliación dos alumnos 

- Representar  ó  departamento  na  Comisión   de   Coordinación  

Pedagóxica(C.C.P.) 

- Asesorar  sobre  as  medidas   de   atención   á   diversidade   e 

participar na revisión e ou elaboración dos documentos do centro 

seguindo a coordinación da xefatura de estudos. 

- Asesorar e ofrecer recursos que fomenten a tolerancia e a mellora da 

convivencia nas aulas e no centro. 

- Na revisión de criterios de carácter xeral sobre metodoloxía. 

- Colaborar na avaliación da progresión na aprendizaxe do alumno  e  

criterios  de  promoción, propostas de planificación e fomento da 

orientación profesional no centro. 

- Valoración e propostas de mellora dos documentos de planificación e 

xestión do centro. 

 

D/Actuacións con respecto aos centros adscritos. 

 

- Estableceranse   cauces    de    comunicación  efectivos    e continuos co 

responsable de orientación  do  centro  adscrito,  tanto  a través  das  

reunións prescritivas  como  en   todas   aquelas   ocasión   nas que 

sexa necesario. 

- Tratarase  de favorecer o tránsito dende os centros de  primaria   ó IES. 

- Convocarase  unha  reunión  trimestral   de   coordinación   e   
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intercambio de experiencias e aquelas que se estimen pertinentes ó 

longo do curso escolar. 

 

E/ Actuacións respecto aos servizos externos: 

 

- Dende o Departamento de Orientación levaranse a cabo as tarefas de 

coordinación cos distintos servizos externos da zona que estean 

implicados no proceso de formación persoal, escolar, familiar ou social 

do noso alumnado. 

- Colaboración cos profesionais dos Servizos Sociais do Concello de 

Culleredo (Traballadoras Sociais, Educadoras Familiares, Axente de 

Desenvolvemento Local). Contacto con outros servizos da zoa: 

sanitarios, SS.SS....., fundacións e entidades locais ou provinciais de 

desenvolvemento social e educativo. 

- Contacto e colaboración co Equipo de Orientación Específico (E.O.E.) 

provincial    e    con    outros    departamentos     de orientación da 

zona  no que se estime conveniente. 

- Contacto cos distintos organismos de emprego, Consellerías, Servizos 

de Información á Xuventude, Universidade, Servizo Galego de 

Colocación... 

 

4.   CRITERIOS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 

O proceso de avaliación ten un carácter continuo e comprende tres 

funcións básicas, referidas a unha fase concreta ou momento determinado do 

proceso avaliativo: 

 

I. Avaliación inicial: ten lugar antes do comezo do plan ou programa e 

permite coñecer a realidade educativa e as necesidades do contexto do que se 

deriva a intervención. 

 

II. Avaliación Formativa: ten lugar durante  a  implantación de dito 

programa e proporciona información durante o desenvolvemento do proceso 

para efectuar os cambios e axustes necesarios. 

 

III. Avaliación Final: Determina o alcance dos resultados acadados ao 

remate do proceso. A finalidade é medir a funcionalidade o do plan ou 

programa no seu conxunto e as posibles modificacións para conseguir unha 

mellora. 

 

Como criterios de avaliación do plan pódense considerar: 

 

a) Grao de eficacia (relación entre obxectivos propostos e os acadados) e 

grao de eficiencia (xestión de medios aplicados para conseguir os 

obxectivos) 
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b) Grao de comprensividade e pertinencia, é dicir, adecuación do plan ás 

necesidades establecidas. 

c) Grao de satisfacción e suficiencia (relación entre os obxectivos desexados 

e as necesidades existentes) 

d) Coherencia e obxectividade (adecuación e grao de consistencia das 

propostas) 

e) Grao de aplicabilidade ou funcionalidade e utilidade (capacidade de 

solución e grao de aplicación). 

f) Grao de relevancia, é  dicir,importancia  para  cubrir  as necesidades. 

g) Grao de progreso, é dicir, relación entre as prestacións efectivas e as 

previstas. 

h) Grao de actualización, é dicir, capacidade de adecuarse ás situacións 

reais. 

i) Grao de participación e implicación dos diferentes membros implicados 

como son equipo directivo, titores e profesores, alumnado e familias. 

j) Grado de satisfacción dos membros implicados. 

 

 Para realizar a avaliación e seguimento da presente programación teranse 

en conta os datos aportados polos diferentes membros da comunidade  

educativa e de todos os implicados na acción orientadora, en función dos 

resultados acadados e das posibilidades de continuidade e mellora  do proceso 

orientador. 

 

5.   ACTIVIDADES E SAÍDAS 

 

 Durante este curso levaranse a cabo diversas actividades para intentar 

cumprir cos obxectivos plantexados nesta programación así como as saídas que 

se consideren oportunas 

 

Culleredo , a 7 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

Susana Paz García 

Xefa do Departamento de Orientación. 

 


