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        OBXECTIVOS XERAIS 
      
 

A)  CO CENTRO 

 
1. Colaborar na revisión e adaptación do Proxecto Educativo de Centro. 
2. Asesorar tecnicamente en cuestións de adaptacións curriculares, 

intervención psicopedagóxica, programas de desenvolvemento persoal, 
etc. 

3. Contribuír á realización de estudos e análises sobre as necesidades dos 
alumnos/as do centro. 

4. Promover a cooperación entre o centro e as familias para unha maior 
eficacia e coherencia na educación dos alumnos/as. 

5. Aportar unha competencia psicopedagóxica especializada á acción 
educativa do centro. 

6. Conseguir que o centro asuma a responsabilidade da orientación  e 
preparación para a vida  dos alumnos/as. 

7. Favorecer a coordinación do noso centro, cos centros adscritos.  

 
 
 

B)  CO ALUMNADO 
 

1. Potenciar a orientación a todos os alumnos/as. 
2. Axudar aos alumnos/as nos momentos de maior dificultade: ingreso, 

cambios de curso, elección de distintas materias, elección entre distintos 
itinerarios, etc. 

3. Proporcionar unha orientación académica e profesional individualizada e 
diversificada. 

4. Facilitar información sobre o mundo laboral e saídas académicas e 
laborais ás que se pode optar tralos estudos de Secundaria e 
Bacharelato. 

5. Proporcionar reforzo pedagóxico aos alumnos/as que o necesiten: 
adaptacións curriculares, reforzo educativo…e colaborar no seguimento 
dos alumnos/as con materias pendentes na elaboración dos planos de 
recuperación do alumnado repetidor. 

6. Favorecer a adquisición de estratexias necesarias para o 
desenvolvemento  das habilidades sociais e persoais.                                       



 

 

7. Favorecer a prevención. (Drogas, embarazos non desexados, violencia, 
acoso escolar…) 

8. Favorecer o desenvolvemento social e persoal. 
 

 

 

C)  CO PROFESORADO 
 

1. Transmitirlles información acerca da avaliación psicopedagóxica dos 
alumnos/as e, en xeral, sobre as características persoais destes. 

2. Asesoralos en cuestións prácticas de organización e agrupamento do 
alumnado. 

3. Coordinar o traballo de titorías e asesoralos no desempeño da función 
titorial. 

4. Facilitarlles a utilización na aula de técnicas específicas relativas a 
hábitos de traballo, técnicas de estudo, programas de ensinar a pensar, 
dinámica de grupos etc. 

5. Orientalos tecnicamente en relación con actividades e procesos de 
avaliación formativa e orientadora. 

6. Colaborar na detección de problemas educativos, de desenvolvemento 
persoal e/ou aprendizaxe que presenten os alumnos/as e na pronta 
intervención para tratar de remedialos. 

 
 

D)  COAS FAMILIAS 
 

1. Cooperar na relación titores-familias na solución de problemas que 
afectan aos seus fillos menores de idade. 

2. Orientar ás familias de forma individual ou colectiva para que asuman 
responsablemente a educación e orientación dos seus fillos. 

3. Proporcionar información e pautas de intervención relativa ao 
desnvolvemento persoal e emocional dos seus fillos. 

4. Informar dos itinerarios de estudos cara ao bacharelato, universidade, 
formación profesional, mundo laboral etc. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
        ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
 
 

A.  ORIENTACIÓN PARA O   
DESENVOLVEMENTO    DA CARREIRA 

 
 
OBXECTIVO XERAL 
 
Proporcionar ao alumnado información académica e profesional e axudalo no 
proceso de toma de decisións en base ás súas aptitudes, intereses, 
habilidades e personalidade.(último curso de primaria e E.S.O.) 
Trátase, así mesmo, de preparar para a transición á vida activa ( especialmente 
na E.S.O.) 
 
 
 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Potenciar o autocoñecemento do alumnado. 
• Favorecer o coñecemento da contorna. 
• Favorecer a madurez vocacional. 
• Favorecer o coñecemento das distintas saídas académicas e 

profesionais. 
 
 

CONTIDOS 
 

1. Coñécete a ti mesmo 
 

• Habilidades 
• Aptitudes 
• Personalidade 
• Rendemento académico 
• Estilo de aprendizaxe 
• Intereses 

 
 



 

 

2. Información académico-profesional 
 

• Estrutura do sistema educativo 
• A  E.S.O 
• Modalidades do Bacharelato 
• Formación Profesional: grao medio e grao superior 
• A Formación Profesional Básica e a Formación Profesional Dual 
• Coñecendo a Universidade 

 

3. Optatividade 
 

4. Proceso de toma de decisións 
 

• Liberdade e personalidade 
 

5. Aproximación ao mundo laboral 
 

• O currículum vitae 
• Estratexias de búsqueda de emprego 
• O Servicio Galego de Colocación 
• A entrevista de traballo 
• As Redes Sociais 

 
 

ACTIVIDADES 
 
Charlas informativas (profesionais internos e externos) 
Charlas doutros especialistas 
Antigos alumnos/as e país/nais 
Visitas a outros centros 
Utilización de Programas Informáticos. 
 
 
 
 

B. ORIENTACIÓN NOS PROCESOS DE 
ENSINANZA-APRENDIZAXE 
 
OBXECTIVOS 
 

• Favorecer a metacognición 
• Favorecer o uso de estratexias de aprendizaxe 
• Previr dificultades de aprendizaxe 
• Previr fracaso escolar 

 
 



 

 

CONTIDOS 
 

• Habilidades cognitivas: 
Habilidades de comunicación 
Habilidades para o manexo da información 

• Habilidades conductuais 
Actitude fronte ao estudo 
Reducción da ansiedade e motivación 

• Técnicas de traballo intelectual 
Planificación 
Lectura 
Distintos métodos de estudo  
Cómo facer e presentar traballos 
Cómo enfrontarse a exames 

• Hábitos de estudo 
Ambiente de estudo 
Condicións físicas 
Preparación mental 
Hábitos axeitados (sono e alimentación) 

 
 
 
 

C.  ORIENTACIÓN PARA A PREVENCIÓN E        
O DESENVOLVEMENTO 
 
OBXECTIVOS 
 

- Favorecer o desenvolvemento da personalidade íntegra dos 
suxeitos. 

- Previr uns aspectos e desenvolver outros. 
 
 

CONTIDOS 
 
Aspectos a previr: 
-Consumo de alcohol, drogas e tabaco 
-Enfermedades de transmisión sexual 
-Embarazos non desexados 
-Fracaso escolar e profesional 
-Violencia e acoso escolar 
-Estrés 
-Hábitos de alimentación inadecuados 
-Absentismo escolar 
-Uso incorrecto das redes sociais 
  



 

 

Aspectos a desenvolver: 
-Asertividade 
-Autoconcepto 
-Habilidades de vida 
-Aprendizaxe autónoma 
-Habilidades sociais e autocontrol 
-Intelixencia emocional 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
Educar en valores: Os dilemas morais 
Dinámica de grupos 
Charlas de titoría  
Utilizar a interdisciplinariedade 
Participación de profesionais externos 
 
 
 
 
 

D.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
OBXECTIVOS FUNDAMENTAIS 
 
-Colaborar na prevención e detección de problemas e dificultades que presente 
o alumnado. 
-Asesorar e apoiar ao profesorado na atención á diversidade 
-Facilitar ao profesorado técnicas e instrumentos relativos a hábitos de traballo, 
técnicas de estudo, programas de mellora cognitiva ou de habilidades sociais 
-Dar resposta ás dificultades que presenten os alumnos/as. 
-Contribuír ao desenvolvemento das diferentes vías de atención á diversidade 
(adaptacións curriculares, reforzo educativo…) 
 
Atendendo ao Decreto 229/2011 do 7 de decembro : 
 
 

MEDIDAS ORDINARIAS 
 
-Adecuacion da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 
espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 
- Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 



 

 

-Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 
titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 
inclusión 
-Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación.(alumnado TDA-H, Síndrome de Down e alumnado con Trastornos 
do desenvolvemento: (Asperger, Autismo).. 
-Actuacións destinadas á mellora da convivencia. (Programa TEI.Non este 
curso a causa da COVID) 
-Desdobramento dos grupos. 
-Reforzo educativo e apoio do profesorado con disponibilidade horaria. 
-Programas de enriquecemento curricular. 
-Programas de reforzó nas áreas instrumenais básicas. 
-Programas de recuperación. 
-Programas específicos personalizados. 
-Programas de hablidades sociais. 
-Programa ARCO. 
 
 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 
-Deseño de adaptacións curriculares individualizadas 
-Agrupamentos flexibles 
-Apoio do profesorado de Pedagoxía Terapeutica e especialista en audición e 
linguaxe. 
-Flexibilización da duración do periodo de escolarización. 
-Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 
dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 
-Grupo de adapatación das linguas. 
-Grupos de adapatación da competencia curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
     PLAN DE ACCIÓN TITORIAL PARA    
                  SECUNDARIA 
 
 
DEFINICIÓN 
 
Desde a perspectiva educativa a titoría debe incorporar aqueles elementos que 
vaian máis aló do puramente académico. Hai que axudar a desenvolver 
proxectos de vida autónomos e responsables. 
 
Anque todo profesor no seu propio labor docente leva implícita a función titorial, 
esta queda sobre todo representada no titor, que é o que obstenta a 
responsabilidade sobre o grupo e ao que o Departamento de Orientación 
asesora para apoialo nas accións referentes a esta competencia. 
 
A acción titorial podémola definir, polo tanto, como o conxunto de actividades 
especificadas no plan de acción titorial, coa participación de todo o 
profesorado, que se deseñan e realizan para favorecer no alumnado a 
aprendizaxe, a integración de coñecementos e experiencias, a socialización, a 
toma de decisións e o desenvolvemento da personalidade. 
 
 

1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DO PAT:  
 

A. INTERVENCIÓN CO GRUPO-CLASE 
 
OBXECTIVOS 
 

- Favorecer a integración dos alumnos a nivel de centro e aula 
- Previr dificultades de aprendizaxe 
- Orientar académica e vocacionalmente 
- Educar para a vida 
- Dar resposta á diversidade 
- Facilitar a toma de decisións 
- Seguimento do alumnado 
- Educar para a saúde 

 
 
 



 

 

 
 
 

B. INTERVENCIÓN COS ALUMNOS 
CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE 

 
OBXECTIVOS 
 

- Dar resposta ás súas necesidades persoais 
- Favorecer a toma de decisións 
- Favorecer o desenvolvemento da personalidade 

 
 
 
 

C. INTERVENCIÓN CO EQUIPO DOCENTE 
       
 OBXECTIVOS 
 

- Colaborar cos profesores para a detección de necesidades 
educativas especiais 

- Axustar a axuda educativa para os alumnos con dificultades 
- Orientar en canto ás actividades a realizar con alumnos con 

necesidades educativas especiais 
- Asesorar e colaborar no proceso de avaliación dos alumnos 
- Asesorar en canto a variables persoais 

 

 

 

 

2. TEMAS DA TITORÍA 
 

A. ACOLLIDA E INTEGRACIÓN DOS 
ALUMNOS E ALUMNAS 

 
Actividades de acollida: 
 
- Presentación do titor/a 
- Presentación dos alumnos/as 
- Coñecemento mutuo dos alumnos e alumnas 
- Desenvolvemento de plans de axuda ó alumnado inmigrante 
- Sesións de acollida ó alumnado procedente de 6º de Primaria. 



 

 

- Sesións de acollida ós/ás país/nais do alumnado procedente de 6ºde Primaria 
 
Coñecemento do centro escolar:  
 
-O noso centro 
-Dependencias e servicios 
-Estrutura organizativa 
-As aulas 
 
 

B. ORGANIZACIÓN   FUNCIONAMENTO DO 
GRUPO-CLASE 

 
- Recollida de información sobre o alumnado a través dun cuestionario inicial: 

1. Datos persoais 
2. Rendemento escolar 
3. Preferencias vocacionais… 

 
- Organización e funcionamento da aula: 

4. Normas de clase e disciplina 
5. Horarios 
6. Elección do delegado/a de curso 
7. Agrupamento do alumnado 
8. Información aos alumnos sobre os seus dereitos e 

deberes 
9. Asambleas cos alumnos para preparar as sesións 

de avaliación e tomar decisións sobre os 
resultados das mesmas 

10. Sociograma. 
 
 
 
 
 

C. ADQUISICIÓN E MELLORA DE     
HÁBITOS DE TRABALLO 
 
Hábitos básicos: 
 Posturas correctas durante o estudo. 
 Autonomía, orde, planificación e organización 
 
Método de estudo: 

- subliñado 
- esquema 
- resumo 
- repaso 
- toma de apuntes 



 

 

 
Destrezas instrumentais 

- comprensión lectora e lectura productiva 
- técnicas de recollida de información 
- técnicas de mellora para a retención e o recordo 

 
Estratexias de apoio para o traballo e/ou estudo: 

- Planificación do tempo 
- Condicións ambientais mínimas 
- Os mapas mentais 
- Estratexias de focalización da atención 

 
 
 
 
 

D. DESENVOLVEMENTO PERSOAL E 
ADAPTACIÓN ESCOLAR 
 

- Desenvolvemento de temas de interese para os alumnos e 
alumnas 

- Desenvolvemento de habilidades sociais 
- Autoestima 
- Autocontrol 
- A convivencia entre os alumnos e alumnas.  
- Desenvolvemento de programas de intervención específicos en 

función das necesidades detectadas. 
- Programa de intervención en Mediación 
- Programa T.E.I (Titoría entre iguais 1º e 3º ESO) (Non este curso) 
- Educación para a saúde (Educación afectivo-sexual, Prevención 

consumos non desexados..) 
- A Intelixencia Emocional 
- Programa de Igualdade. 

 
 

 

E. ORIENTACIÓN ACADÉMICO-
PROFESIONAL 
 
AUTOCOÑECEMENTO 
 
Supón coñecer as capacidades, destrezas, autoconcepto, madurez persoal, 
estilo de vida e historial académico do alumnado; así como os intereses, 
motivacións, actitudes e valores. 
Actividades a realizar: 
 - cuestionarios de exploración inicial 



 

 

 - cuestionarios autoaplicables e autoavaliables 
 - aplicación de inventarios de intereses 
 - estudo da traxectoria escolar… 
 
 

F. COÑECEMENTO DO SISTEMA 
EDUCATIVO 
 
Trátase de coñecer as distintas alternativas educativas e os distintos tipos de 
itinerarios formativos; así como de desenvolver estratexias de búsqueda de 
información, que inclúe a localización e uso da información e a selección da 
mesma. 
 
Actividades a realizar: 
 - estudo de folletos e publicacións 
 - posibles opcións ao rematar o curso 
 - visitas a centros educativos, de traballo… 
 - charlas de ex alumnos 
 - informe das optativas 
 - consulta de programas informáticos, páxinas web… 
 
 

G. COÑECEMENTO DO MERCADO 
LABORAL 
 
Trátase de coñecer os sectores profesionais máis próximos á súa realidade 
persoal e social, tanto as características xerais, as condicións requeridas, as 
perspectivas de obter un posto de traballo, os centros e direccións ás que 
dirixirse, así como aspectos de lexislación laboral. 
 
Actividades a realizar: 
 -observación de profesións e postos de traballo 
 -estudo sobre as actividades económicas da comunidade (exem.: 
¨Programa batéate”) 
 -recollida, análise e comentario sobre novas en prensa relacionadas coa 
actividade económica e laboral 
 -visulaización de videos con información profesional 
 
 

 

H.  PROCESO DE TOMA DE DECISIÓNS 
 
É un proceso continuo e secuencial, que se realiza ao longo de toda a vida. Nel 
o suxeito é un elemento activo que procesa, elabora e selecciona información 
constantemente, tomando decisións de xeito contínuo. 
 



 

 

No ensino secundario, cando se empezan a desenvolver a madurez vocacional 
e o autocoñecemento, o alumnado xa toma decisións na elección de estudos e 
profesións. Neste momento é cando o autoconcepto comeza a ter influencia no 
seu propio futuro. 
 
 
Actividades a desenvolver: 
 - saber qué é o que quere- desenvolver os intereses educativos e 
profesionais 
 -  saber cómo lograrlo - desenvolver a madurez persoal e profesional 
 -  ter confianza nun mesmo e desenvolver a autoestima 
 -  ter as capacidades necesarias  para  desenvolver itinerarios formativos 
adecuados. 
 
 
 
 
 

I.  SESIÓNS DE AVALIACIÓN COS 
ALUMNOS 

 
SESIÓNS DE PRE-AVALIACIÓN 
 

- Facilitar informacións xerais sobre a avaliación, criterios de 
promoción, datas de avaliación, xuntas de avaliación. 

- Realizar a autoavaliación do alumnado e a avaliación do grupo-
clase 

- Concretar acordos e medidas para remediar os desaxustes e 
problemas detectados e establecer aquelo que o delegado ou o 
titor teña que levar á xunta de avaliación 

 

 
POST-AVALIACIÓN 
 

- Entrega de informes de avaliación 
- Análise e valoración dos resultados 
- Informar ao grupo sobre o desenvolvemento da xunta de 

avaliación, dos acordos tomados, así como das medidas que se 
adoptarán para mellorar a situación 

 

   
Xefa Dpto. De Orientación 
Cristina R. Gómez Iglesias 
Setembro 2020      



 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
   

  
 


