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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 En base á Orde do 24 de Xullo de 1998, pola que se establece a 

organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia, regulada polo Decreto 120/1998, e a 

circular 23/2004, o Departamento de Orientación elabora o seguinte Plan de 

orientación para clarificar as súas funcións e tarefas, e organizar así o seu 

traballo dentro do contexto institucional do centro. 

 

 Entendemos a orientación como un proceso que inclúe a toda a 

comunidade educativa e abrangue a toda a poboación escolar, calquera que 

sexa o tipo de grao de diversidade que presente. 

 

 Pretendemos organizar e estruturar de forma sistemática as medidas e 

respostas que queremos tomar ante unha serie de aspectos relativos ó 

desenvolvemento persoal, ós  procesos de ensino - aprendizaxe e á toma de 

decisións, que consideramos básicos de cara á formación dos  nosos 

alumnos/as, para a súa inserción na sociedade de forma creativa e 

transformadora. 

 

 Partimos dos seguintes principios na elaboración do presente Plan de 

Orientación: 

 

_ Estará baseado no análise da realidade do entorno e do centro, así como 

na avaliación e priorización das necesidades da comunidade educativa. 

 

_ Procuraremos contemplar accións que desenvolvan a actividade 

orientadora en todas as etapas, ciclos e niveis educativos que se 

impartan no centro, favorecendo o principio de continuidade da 

orientación na escolarización do alumnado. 
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_ Concíbese como un plan de acción, destacando a necesidade de relación 

entre o plan e o seu desenvolvemento nas aulas. 

 

_ Pretendemos que sexa un proxecto en continuo proceso de cambio e de 

mellora. 

 

_ O Plan non é un proxecto rematado, irase construíndo e revisando 

continuamente en base as necesidades xurdidas e as inquedanzas 

prantexadas, será  unha guía en continúa revisión. 

 

2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO. 
 

 

 2.1.-CONTEXTUALIZACIÓN.  
 

 O I.E.S. “Valle Inclán” de Pontevedra, situado na Gran Vía de Montero 

Ríos e un Centro de Ensino Público dependente da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 O Centro atende a unha poboación escolar dunhos 800 alumnos en 

réxime de estudios diúrno e nocturno, que proceden prioritariamente de 

Pontevedra capital. 

 

 

 

 2.2.- ENSINANZAS IMPARTIDAS NO CENTRO. 
 

Actualmente impártense no Centro as seguintes ensinanzas: 
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● 1º da E.S.O. (4 grupos) 

● 2º da E.S.O. (4 grupos). 

● 3º da E.S.O. (5 grupos). 

● 4º da E.S.O. (5 grupos). 

● 1º Bacharelato: Ciencias, C. Sociais e Humanidades (5 grupos). 

● 2º Bacharelato: Ciencias e Tecnoloxía, C. Sociais e Humanidades (5 

grupos). 

Na E.S.O. contamos coas seguintes medidas de atención a diversidade de 

carácter organizativo. 

- Aula de apoio. 

- 5 grupos de exención de segunda lingua estranxeira. 

- Agrupamentos flexibles. 

▪ 2 grupos en 1º da E.S.O.  

▪ 1 grupos de 2º da E.S.O.  

- Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento (1 grupo 

en 2º da E.S.O.) 

● Bacharelato para persoas adultas. 

  

3.- O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

 

 Na Orde do 24 de Xullo de 1998, pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998, no que se indica que “ 

os departamentos de orientación han de constituír dentro de cada centro o 
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garante de que a orientación forma parte esencial da actividade educativa e de 

que se establece unha vía de asesoramento permanente ó profesorado, 

alumnado e ás familias.” 

 

 Consideramos necesario que o Departamento de Orientación sexa un 

elemento aberto e integrador no Centro, e na comunidade educativa. As súas 

intervencións deberán estar plenamente integradas no proceso educativo 

xeral e no marco curricular, e o seu labor non deberá ser illada nin paralela. 

 

Celebrarase unha reunión quincenal dos membros do Departamento de 

Orientación, os venres a sexta hora. Nestas reunións realizarase un seguimento 

continuo do Plan de Orientación, unificación de criterios e actuación e análise 

de necesidades ou propostas de mellora que xurdan o longo do actual curso 

académico. 

 

 

  

3.1.- AMBITO DE ACTUACIÓN. 
 

 

 No cumprimento das funcións que o Departamento de Orientación ten 

encomendades elabórase o Plan de actividades do mesmo, en torno os 

seguintes subprogramas claramente interrelacionados: 

- Subprograma de atención a diversidade. 

- Subprograma de apoio o proceso ensinanza - aprendizaxe. 

- Plan de acción titorial. 

- Subprograma de Orientación académica e profesional. 
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As accións a desenvolver nestes ámbitos dirixiránxe a toda a 

comunidade educativa (alumnado, profesorado, pais, ...) e a todas as etapas 

ciclos e niveis educativos que se imparten no Centro. 

 

 

3.2.- FUNCIONS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

 

 A Orde do 24 de Xullo de 1998, establece a organización en 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Esta Orde establece no seu artigo 5º as funcións que desenvolverá o 

Departamento de orientación, que son: : 

 

 

A. Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos 

alumnos, do seu entorno e deseñar, desenvolver e avaliar 

programas específicos de intervención. 

 

B. Elaborar, coordinar e avaliar o Plan de Acción Titorial e o Plan de 

Orientación Académico - Profesional, facilitando o profesorado 

asesoramento e soporte material para o adecuado desenrolo 

destes plans. 

 

C. Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do 

centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e 

pedagóxico para a atención ó alumnado con necesidades 

educativas especiais e nos principios de avaliación formativa, e, 

cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 
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D. Desenvolver accións encamiñadas á atención temperá e á 

prevención de dificultades ou problemas de desenrolo ou 

aprendizaxe (principalmente nas etapas de educación infantil e 

primaria). 

  

E. Facilitar o alumnado e as familiar o apoio e asesoramento 

necesarios para afrontar os momentos escolares mais decisivos ou 

de maior dificultade (ingreso no centro, cambio de ciclo ou etapa, 

elección de optativas, itinerarios formativos, transición á vida 

profesional, ...). 

  

F. Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenrolo 

de posibles medidas de atención á diversidade que se poidan 

implantar no centro. 

  

G. Establecer canles e medidas que favorezan a implicación e 

cooperación das familias co centro educativo. 

  

H. Facilitarlle ó alumnado o apoio e asesoramento necesarios para 

afrontar os momentos escolares mais decisivos ou de maior 

dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa 

e, cando corresponda a elección de optativas ou de itinerarios 

formativos, a resolución de conflitos de relación interpersoal ou a 

transición a vida profesional e a resolución de conflitos de relación 

interpersoal. 

  

I. Informar ó alumnado dos recursos laborais e profesionais ó seu 

alcance e propoñer a realización de actividades de orientación que 

lle faciliten a toma de decisións sobre o seu futuro. 
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J. Cooperar cos membros dos equipos específicos no deseño 

desenrolo – rendemento e avaliación dos programas de 

orientación. 

 

K. Impulsar a participación do profesorado en programas de 

investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a 

hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, 

habilidades sociais, etc. 

 

L. Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos e 

institucións no ámbito das súas competencias. 

 

M. Nos institutos onde se imparte formación profesional específica, 

coordinar a orientación laboral e profesional con outras 

administracións e institucións. 

 

 

4.- OBXECTIVOS. 
 

 

 As acción prioritarias establecidas neste Plan de Orientación Académica 

e Profesional, desenvolveranse a través dos seguintes subprogramas 

claramente  interrelacionados: 

 

 

- Subprograma de atención á diversidade. 

- Subprograma de Apoio o proceso de ensinanza - aprendizaxe. 

- Plan de acción titorial. 
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- Subprograma de Orientación académica e profesional. 

 

 O Departamento de Orientación considera fundamentais e prioritarios 

os seguintes obxectivos en cada subprograma: 

 

4.1.- SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 
 

  

 * CON RESPECTO O CENTRO. 

Asesorar e colaborar a nivel centro a hora de organizar , elaborar 

e poñer en funcionamento medidas de atención á diversidade, 

que na actualidade se están a aplicar no Centro: 

 

A.  Medidas curriculares: 

 

A. Programacións didácticas. 

B. Reforzo educativo. 

C. Adaptación curricular. 

D. Organización opcionalidade mediante a organización 

de asignaturas trancais de opción e específicas. (ESO 

e Bacharelato) 

E. Acción titorial. 

 

B. Medidas organizativas. 

 

A. Agrupamentos flexibles. 
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B. Programas de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento (2º ESO). 

C. Apoio a alumnos de NEE (Aula de Apoio). 

D. Actividades de recuperación de materias pendentes. 

E. Exención da segunda lingua estranxeira. 

F. Reforzos educativos dentro da aula ordinaria, 

impartidos por o profesor da asignatura. 

- Organizar os agrupamentos flexibles para (1º e 2º E.S.O.) (curso 2016 

– 2017). Seguimento e posibles modificacións. 

- Realizar a preselección de alumnos para Agrupamento flexible 2017 – 

2018 (Xuño) 

- Selección, organización e seguimento dos programas de Mellora da 

Aprendizaxe e do Rendemento  (2º E.S.O. curso 2016 – 2017), 

preselección (2º e 3º ESO 2017 – 2018). 

- Facer seguimento e avaliar os resultados das medidas de atención á 

diversidade postas en marcha por o centro, (ACIS, agrupamentos 

flexibles, programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, 

diversificación curricular, actividades de recuperación de áreas 

suspensas, aula de apoio, RE...). 

- Informar, asesorar e colaborar co Centro na organización de 

actividades – clases de recuperación de áreas suspensas de cursos 

precedentes o que os alumnos esten escolarizados. 

- Elaborar e  aplicar posibles programas destinados a prevención e 

detección precoz de dificultades de aprendizaxe. 

 

 * CON RESPECTO ÓS ALUMNOS. 

- Realizar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

problemas ou dificultades de aprendizaxe.  
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- Favorecer a integración e normalización do alumnado no grupo - 

clase e no centro. 

 

- Realizar o diagnostico e as avaliacións psicopedagóxicas oportunas. 

 

- Revisar e manter actualizadas as respostas educativas (medidas de 

atención a diversidade) ó alumnado con necesidades educativas 

especificas e se é necesario a súa modalidade de escolarización. 

 

- Participar na selección do alumnado para Agrupamentos flexibles e 

Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento. 

 

- Participar e prestar asesoramento para a avaliación formativa do 

alumnado, especialmente no caso de alumnado con necesides 

educativas específicas. 

 

- Seleccionar e organizar ó alumnado con exención de francés. 

 

 

 * CON RESPECTO ÓS PROFESORES. 

- Informar e asesorar o profesorado, especialmente os xefes de 

departamento das diferentes áreas, a hora de contemplar na 

programación xeral anual as medidas de atención a diversidade. 

 

- Facilitar información referente as avaliacións psicopedagóxicas 

realizadas ó alumnado, e colaborar no deseño, seguimento e 

avaliación das diferentes medidas de atención a diversidade (R.E., 
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ACIS, Agrupamentos Flexibles, e programas de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento). 

 

- Colaborar co profesorado na prevención e detección de necesidades 

educativas específicas, e asesorar sobre posibles medidas de 

intervención. 

 

- Fomentar no profesorado actividades de RE dentro da propia aula. 

 

- Fomentar accións de coordinación e colaborativas de atención á 

diversidade na aula e centro. 

 

- Asesorar aos departamentos e profesorado en xeral no 

desenvolvemento das concrecións curriculares, das programacións 

de curso, das medidas de reforzo educativo e nas adaptacións 

curriculares. 

 

- Asesorar, no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de 

atención a diversidade (de carácter ordinario e extraordinario) , e 

facilitar os recursos axeitados para mellorar e optimizar dita atención 

a diversidade. 

 

- Asesorar prioritariamente os xefes de departamento da posible 

organización de actividades de recuperación de áreas pendentes. 
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 * CON RESPECTO ÓS PAIS. 

- Informar sobre os resultados das exploracións e das avaliacións 

psicopedagóxicas e intercambiar información para unha maior comprensión 

das condutas dos alumnos, actitudes internas, hábitos de traballo , etc. 

 

- Solicitar consentimento e informar as familias sobre as posibles medidas 

de atención a diversidade implantadas no centro, ou aplicadas o seu fillo/a. 

 

- Demandar colaboración e mantelos informados da evolución do seu 

fillo/a. 

 

 

 * CON RESPECTO A OUTRAS INSTITUCIÓNS OU PROFESIONAIS. 

- Manter comunicación e solicitar a cooperación dos servizos sociais da 

zona (asistente social, educador familiar), cando se considere que a 

problemática presentadas polo alumno poida ter orixe familiar ou 

social. 

 

- Establecer canles de comunicación e solicitar información e 

cooperación de profesionais externos ó centro (psicólogos, 

psicomotricistas, logopedas, etc.) 

 

- Solicitar a colaboración do Equipo Específico para a realización de 

avaliacións psicopedagóxicas, e posibles dictames de escolarización. 

 

- Establecer canles de comunicación fluídos co D.O. dos Centros 

adscritos ou doutros centros. 
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- Reunión a finais do mes de Xuño con orientadores de Centros 

Adscritos, para intercambio de información de novos alumnos, así 

como organización de posibles medidas de atención á diversidade. 

 

 

4.1.1.- AULA DE APOIO. 

 

intervención da profesora de pedagoxía terapéutica. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

A resposta educativa á Diversidade foi evolucionando ao longo do tempo, 

dende medidas segregadoras ata outras máis normalizadas e integradoras 

como as actuais,  recollidas na normativa vixente e que serán o noso referente 

para organizar o plan da aula de apoio: 

• A lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa, modificou en distintos aspectos a lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas que 

permitan seguir avanzando cara un sistema educativo de calidade, 

inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a 

posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao máximo as 

súas potencialidades. 

• Para tal fin, no Artigo 7 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que 

se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese que os 

centros docentes deberán adoptar as medidas necesarias para a 

identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo, e de ser o caso, a intervención educativa derivada 

desa valoración, concretada nas medidas curriculares e organizativas 

necesarias para dar resposta as necesidades detectadas  
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• Asemade , no punto 4 do mencionado Artigo 7, recóllese que as 

adaptacións significativas dos elementos do currículo, coa finalidade de 

atender o alumnado con necesidades educativas especiais que as 

precise, realizaranse  procurando o máximo desenvolvemento posible 

das competencias. A avaliación continua e a promoción tomarán como 

referente os elementos fixados nas devanditas adaptacións. En calquera 

caso, o alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá 

superar a avaliación final para poder obter o título correspondente. 

2.- ORGANIZACIÓN DOS APOIOS 

Para o presente curso académico 2016-2017, distribuímos ao alumnado con 

atención directa da profesora de pedagoxía terapéutica en tres grupos: 

• Dous grupos de apoio en 1º ESO  ( 1º A-B, 1º C-D) nas áreas de  Lingua 

Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. Este alumnado ten o seu horario  

compartido cos demais alumnos dos agrupamentos respectivos, de xeito 

que asisten unha ou  dúas sesións por materia  ao agrupamento e as 

demais  á  aula de apoio.  

1. No  grupo  A- B están integrados dous alumnos que se incorporan 

neste curso á ESO con necesidades específicas de apoio educativo  con 

desfase curricular por problemas de aprendizaxe ou por escolarización 

tardía. E, un alumno que repite 1º ESO e que xa estivo no curso pasado 

integrado nos agrupamentos e en apoio. 

2. No grupo C-D están integrados tres alumnos/as que xa estiveron 

escolarizados en 1º ESO no curso 2015-16. Unha alumna procedente 

de China está recibindo atención individualizada  en ELE para   axudala  

a acadar unha situación escolar normalizada; simultaneamente vaise 

iniciando na adquisición da competencia curricular das linguas. 

Despois de realizada a avaliación inicial, consideramos que  este alumnado  

non precisa de adaptacións curriculares significativas, polo que as actividades 

de ensinanza-aprendizaxe axustarémolas aos mínimos esixidos para o grupo 

clase, con atención individualizada a partires do que xa saben facer. 
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3. Un grupo de apoio de 2º ESO (2º A-D) nas dúas sesións de  exención 

do segundo idioma reciben  atención individualizada 4 alumnos que xa 

asistiron en cursos anteriores á aula de apoio:  dous alumnos 

promocionaron  a 2º con materias pendentes de 1º, despois da 

repetición correspondente, e neste curso están integrados nun PMAR;  

un alumno e un alumna brasileiros que repiten 2º e que aínda 

necesitan afianzamento en LC. Con este grupo desenvolvemos un 

programa de reforzo de Lingua castelá, traballando os  aspectos 

curriculares  nos que presentan máis dificultades e considerados 

básicos para superara asignatura. 

4. Xa iniciado o curso, incorporouse unha alumna de 2º de ESO 

procedente doutro centro. Presenta dificultades xeneralizadas de 

aprendizaxe ao longo da súa escolarización, con baixa competencia 

curricular e actitude negativa . Asiste á aula de apoio nas dúas sesións 

de exención cos seus compañeiros de 2º A, e nas demais sesións 

coincide co alumnado de 1º. Traballamos nas tres áreas con materiais 

adaptados a súa competencia actual, que lle permitan obter resultados 

positivos, para intentar un cambio de actitude. 

 

3.- OBXECTIVOS 

Os obxectivos que perseguimos están baseados nos principios de 

normalización e inclusión, co fin de facilitar o acceso ao currículo ordinario, 

polo que a intervención educativa na aula de apoio  vai dirixida a 

• compensar as dificultades de aprendizaxe que presentan nas áreas 

instrumentais , mediante a adquisición de hábitos, técnicas, habilidades, 

actitudes e destrezas básicas que axuden á mellora do seu traballo, 

reforzando directa ou indirectamente  todas as áreas. 

• Acadar aprendizaxes significativas que lles permitan a adquisición das 

competencias clave. Potenciarase o desenvolvemento da competencia 
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lingüística, da matemática, aprender a aprender e competencias sociais 

e cívicas. 

• Potenciar a inclusión do alumnado con nee no seu grupo de iguais e no 

centro. En todo momento pretendemos servir de axuda e guía  en todos 

os aspectos curriculares e persoais que poidan facilitar a integración do 

alumno/a na dinámica do Centro e no entorno social no que se 

desenvolve, da maneira máis normalizada posible. 

• Fomentar un cambio nos seus patróns de conduta. A maioría do 

alumnado que asiste a aula de apoio presentan falta  de atención ás 

explicacións ou indicacións  do profesorado(non atenden, falan entre 

eles, quédanse pensando nas súas cousas …)    e apatía para a realización 

das actividades (non traballan na clase, non fan os deberes, 

interrompen, molestan aos seus compañeiros …)Polo que nos 

marcaremos como obxectivo básico incrementar nos nosos alumnos a 

motivación e o interese pola aprendizaxe. 

 

4.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

Na aula de apoio trabállanse as áreas de Lingua castelá , Lingua galega e 

Matemáticas. O plan de traballo inclúe unidades de aprendizaxe, establecidas 

en función da competencia curricular de determinado alumnado, así como 

apoio individualizado a certos alumnos que non poden seguir sos as 

aprendizaxes da súa aula de referencia, pero si poden facelo cunha atención e 

un seguimento máis individualizado sen necesidade de modificacións 

significativas do currículo. 

A partir do que  queremos que aprenda o noso alumnado, tomando como 

referencia o currículo establecido para cada unha das tres áreas no DECRETO 

86/2015, seleccionamos aqueles contidos básicos que son máis significativos 

para o desenvolvemento das competencias e os criterios de avaliación que o 

alumnado debe lograr. Para cada criterio especificamos os estándares  moi 
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concretos e axustados aos mínimos necesarios para acadar a avaliación 

positiva. 

5.- DIVERSIDADE NA AVALIACIÓN 

Prestaremos atención á diversidade tanto nos instrumentos (observación 

diaria, revisión das tarefas, rexistros da competencia, probas,…) como nos 

criterios de avaliación (flexibilidade atendendo ás circunstancias persoais). 

Valoraremos especialmente a participación activa na clase, o interese  por 

aprender, o traballo diario e as probas  de avaliación que o profesorado dos 

agrupamentos correspondentes estimen oportunas.  

Isto  implica unha necesaria colaboración e coordinación  dos profesores que 

imparten clases nos agrupamentos  coa  profesora de apoio.Mantemos  

intercambios de información para o axuste da resposta educativa a cada 

alumno/a  e para a toma de decisións sobre a avaliación. 

 

6.- METODOLOXÍA 

• Partimos dos coñecementos previos para adecuar os contidos  ao nivel de 

competencia e de comprensión do alumno. 

• Intervimos individualmente e adaptámonos ao ritmo de cada un, as súas 

habilidades e dificultades. 

• Ofrecemos  unha dinámica de aprendizaxe activa, variada e estimulante con 

materiais  didácticos diversos e con situacións de ensinanza - aprendizaxe 

moi estruturadas  para que o alumno se sinta seguro para actuar. 

• Globalizamos: relacionando os contidos das distintas áreas para favorecer  a 

adquisición eficaz das competencias . E  respectando o carácter integrador 

das linguas de xeito que empreguemos a mesma nomenclatura e evitemos 

a repetición de contidos comúns. 

• Favorecemos a xeneralización das aprendizaxes, que sexan funcionais para 

que os poida empregar na vida cotiá. 
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• Reforzamos positivamente as condutas apropiadas, os acertos nas 

intervencións  e o traballo ben feito. 

• Creamos un clima na aula de afecto e confianza, onde se facilita  que cada 

un amose os seus sentimentos e preocupacións, favorecendo as situacións 

de aprendizaxe interactiva entre o alumnado. 

 

En definitiva , os principios metodolóxicos que marcarán a  nosa  intervención 

serán:, aprendizaxe significativo,  individualización, actividade, globalización, 

funcionalidade, motivación e socialización. 

7.- RECURSOS MATERIAIS 

A aula de apoio dispón de material propio adquirido nos cursos pasados e no 

actual. 

Contamos cunha selección de libros de lectura de distintos niveis, libros de 

texto de primaria e secundaria, libros de adaptación curricular, abundantes 

caderniños de dificultade progresiva, materiais para o  alumnado estranxeiro, 

manuais, material específico de educación especial, dicionarios, ... 

Ademais contamos con dous ordenadores cos que aplicamos diversos 

programas educativos  e descargamos todo tipo de materiais  de reforzo das 

instrumentais básicas e de adquisición das linguas 

De  todos estes recursos,  seleccionamos  e elaboramos os materiais  

específicos para  dar resposta  á atención á diversidade: os materiais  

permitirán concretar as actuacións educativas con cada alumno/a tanto na  

aula de apoio como  na aula ordinaria. 
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4.2.-SUBPROGRAMA DE APOIO O PROCESO DE ENSINANZA-
APRENDIZAXE 
 

 

 

● CON RESPECTO Ó CENTRO 

- Integrar os servizos de Orientación nas actividades educativas do 

centro e fomentar a colaboración entre o Departamento de 

Orientación e os Departamentos didácticos. 

 

- Asesorar sobre posibles programas específicos de apoio e 

recuperación. 

 

- Asesorar e colaborar a nivel centro sobre o contido do proxecto 

educativo, de documentos que o integran, medidas metodolóxicas e 

principios psicopedagóxicos en pro da optimización do proceso de 

aprendizaxe. 

 

- Promover a cooperación entre o centro e a familia. 

 

- Colaborar co Centro e realizar intervencións encamiñadas a 

normalización da conduta do alumnado na aula e no Centro. 

 

- Asesorar o equipo directivo e os equipos docentes sobre aspectos 

psicopedagóxicos, metodolóxicos e normativa lexislativa. 

 

- Asesorar e ofrecer recursos a comunidade que fomenten a tolerancia 

e a mellora da convivencia na aula e no Centro, coa finalidade de 
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acadar unha mellor organización do grupo – clase, que repercuta de 

forma positiva no proceso de ensino - aprendizaxe. 

 

- Participar nas xuntas de avaliación para seguimento do proceso de 

aprendizaxe do alumnado. 

 

- Promover, informar e coordinar medidas tendentes a prevención e 

diminución de absentismo escolar e do abandono temperá dos 

estudios.  

 

- Participación durante o actual curso académico no curso de 

formación sobre “Programacións Didácticas” impartido no Centro. 

 

 

● CON RESPECTO ÓS ALUMNOS: 

- Analizar e avaliar as estratexias de aprendizaxe do alumnado. 

 

- Asesorar os alumnos/as na utilización de técnicas de traballo 

intelectual, hábitos de estudio, de habilidades sociais, etc. 

 

- Participar nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente.  

 

- Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna 

ou alumno, con intervencións inclusivas e orientadas polo potencial 

de aprendizaxe do alumnado. 
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● CON RESPECTO ÓS PROFESORES. 

- Incidir sobre a necesidade e conveniencia da realización de avaliación 

inicial do alumnado, prestarase asesoramento e apoio técnico no 

referente a avaliación inicial dos alumnado e os criterios de avaliación 

formativa. Colaborar no deseño e elaboración de protocolos para a 

realización da avaliación inicial. 

 

- Fomentar as reunións titor - equipo docente, contando cos apoios do 

Departamento de Orientación. 

 

- Asesorar o profesorado na utilización e fomento de técnicas de 

traballo intelectual que melloren o rendemento escolar do alumnado. 

 

- Asesorar o profesorado e materia de avaliación continua e 

integradora dos aprendizaxes dos alumnos/as e dos súas propias 

actividades de ensinanza. 

 

 

● CON RESPECTO ÓS PAIS: 

- Solicitar e facilitar información continua e actualizada ós pais sobre o 

proceso de ensinanza - aprendizaxe dos seus fillos, sinalando 

progresos e atrancos, así como posibles, causas e posibles 

orientacións. 

 

- Establecer cauces para fomentar a implicación das familias no 

proceso educativo dos seus fillos e no centro educativo. 

 



 

I.E.S  “VALLE  INCLÁN” PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                                                                               

 

24  

 

- Concienciar as familias da necesidade de establecer hábitos de 

estudio na casa, e asesoralos para que poidan prestar un maior apoio 

ó proceso formativo dos seus fillos. 

 

   

                                                                                                                                              

● CON RESPECTO A OUTRAS INSTITUCIÓNS OU PROFESIONAIS: 

- Solicitar a colaboración do Equipo de Orientación Especifico a hora de 

establecer posibles estratexias e recursos para desenvolver posibles 

actividades que melloren o clima escolar e a convivencia no centro e 

no grupo - clase. 

 

- Fomentar e dinamizar a participación do centro e profesorado do 

centro en actividades de formación a través do Centro de Formación 

e Recursos de Pontevedra. Participación nun grupo de traballo co 

profesorado do Centro para a elaboración de “Programacións 

Didácticas”. 

 

 

 4.3.- PLAN DE ACCIÓN TITORIAL.  
 

 

● CON RESPECTO Ó CENTRO. 

- Deseñar, elaborar e contribuír o desenrolo do plan de Acción Titorial. 

 

- Asesorar (os equipos directivos, ós titores e o profesorado) no 

desenvolvemento do P.A.T. e aportar criterios para a organización e 

funcionamento das titorías. 
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- Elaborar, difundir e realizar o seguimento de diversos programas para 

desenvolver nas titorías, tendo en conta o contexto do centro, as 

súas necesidades e as demandas prateadas polo profesorado, 

alumnado e familias. 

 

- Facer o seguimento do P.A.T. e velar polo seu cumprimento. 

 

- Realizar propostas que posibiliten as actuacións coordinadas dos 

titores dun mesmo ciclo. 

 

- Deseñar, coordinar e poñer en práctica programas destinados á 

promoción da convivencia e á resolución pacifica de conflitos, 

asesorando na elaboración e posta en práctica do plan de convivencia 

do centro. 

  

 

● CON RESPECTO Ó ALUMNADO 

- Participar nas actividades de titoría cando sexan solicitadas polo titor, 

ou cando o orientador o considere oportuno. 

 

- Prestar o alumnado apoio e asesoramento grupal ( na aula), ou 

individualizado cando sexa solicitado, ou cando o orientador o 

considere oportuno. 

 

- Facilitar a boa integración do alumno/a no Centro e no grupo de 

compañeiros favorecendo a convivencia e o bo clima escolar. 
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- Deseñar programas en base as necesidades do grupo - clase 

(programas de saúde, habilidades de vida, T.T.I., etc.) 

 

- Participar dentro do Plan de Acollida de Novo Alumnado que se 

celebra no mes de febreiro, con alumnos de sexto de primaria de 

centros adscritos. 

 

 

 

● CON RESPECTO ÓS PROFESORES. 

- Asesorar no desempeño da función titorial, facilitando propostas de 

programas e actividades de titoría, así como orientacións para 

impulsar a participación das familias no proceso educativo dos seus 

fillos. 

 

- Asesorar en cuestións prácticas de organización e agrupamentos de 

alumnado, con especial atención ó tratamento flexible á diversidade 

de aptitudes, intereses e motivacións. 

 

- Asesorar na utilización na aula de técnicas específicas. 

 

- Propoñer os titores programas de intervención en T.T.I. 

 

- Asesorar os titores e profesores sobre programas e actuacións que 

melloren as relacións sociais e a convivencia no centro. 

 

- Facilitar información, asesoramento e materiais adecuados sobre 

diversos programas e actividades, para o desenrolo do P.A.T. ó longo 



 

I.E.S  “VALLE  INCLÁN” PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN                                                                                               

 

27  

 

do curso (facilitarase materiais editados coas adaptacións necesarias, 

e materias propios elaboradas polo orientador). 

 

- Asesoramento e colaboración co profesor titor no deseño e 

elaboración dos consellos orientadores. 

 

- Asesorar e facer seguimento das funcións titoriais, (atención os pais), 

por parte do titores. 

 

- Colaborar cos titores na atención ás familias. 

 
● CON RESPECTO ÓS PAÍS 

- Deseñar e potenciar accións que propicien a implicación activa das 

familias no proceso educativo dos seus fillos. 

 

- Propiciar medidas para manter unha relación de cooperación e unha 

comunicación fluída entre titores e familias (contactos telefónicos , 

por correspondencia, entrevistas persoais, reunións informativas do 

titor cos pais do seu grupo - clase, etc.) 

 

- Informar a pais sobre as actividades titoriais a realizar durante o 

curso académico. 

 

● A OUTRAS INSTITUCIÓNS OU PROFESIONAIS. 

 

- Solicitar a colaboración de diversos organismos e institucións, a hora 

de deseñar e programar actividades encadradas dentro do P.A.T. 

(concello, organismos e institucións externas o centro) 
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 4.3.1.- PROGRAMAS E ACTIVIDADES 
 

Nas titorias da ESO entre outras actividades, actuarase por programas 

educativos, normalmente de carcter preventivo e de desenrolo. 

 Para o actual curso académico 2016 - 2017 esta previsto impartir os 

seguintes actividades e programas: 

 

- PROGRAMA DE ACOLLIDA. 

 - Dirixido a alumnado da ESO. 

- PROGRAMA “CLASES SEN FUME”. 

 - Dirixido a alumnado de 1º ESO. 

- PROGRMA “APRENDER A ESTUDIAR” 

-  Dirixido a alumnado de 1º ESO. 

- OBRADOIRO DE “PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS”. 

 - Dirixido a alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º da  ESO. 

- PROGRAMA DE HABITOS ALIMENTICIOS SAUDABLES (ANOREXIA E BULIMIA) 

 -Dirixido a alumnado de 3º ESO. 

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SAUDE : SEXUALIDADE , ITS, VIH E SIDA. 

 - Dirixido o alumnado de 4º da ESO. 

- PRE-PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. 

 - Dirixido ó alumnado de 3º da ESO. 

- PROGRAMA DE ORIENTACINÓN ACADEMICA E PROFESIONAL. 

 Dirixido ó alumnado de 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato. 
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 O longo do curso académico poderase ampliar a citada previsión de 

actividades e programas en base as posibles necesidades xurdidas, demandas 

(por parte do profesorado, alumnado ou pais) ou novas colaboracións con 

diferentes organismos e institucións. 

 

 

4.3.2.- HORARIO DE TITORIAS. 
 

 A titoría e a orientación dos alumnos formarán parte da función docente 

e atribúe a cada grupo de alumnos a atención dun profesor titor. Dito profesor 

titor contemplará no seu horario semanal unha hora de titoría de atención os 

pais, e unha hora de titoría directa co alumnado. 

 

Para o deseño, organización, seguimento e avaliación do P.A.T. , o 

Departamento de Orientación celebrará reunións cos titores. 

 

 

4.4.- SUBPROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADEMICA E PROFESIONAL. 
 

 

• CON RESPECTO Ó CENTRO. 

- Fomentar que o Centro asuma a responsabilidade da orientación 

profesional e preparación para a vida activa dos alumnos. 

 

- Deseñar, facer o seguimento e participar nas actividades e nos 

programas de orientación académica e profesional dirixidos 

especialmente ó alumnado da E.S.O. (3º e 4º) e 1º e 2º de 

Bacharelato (diúrno e nocturno) 
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• CON RESPECTO ÓS ALUMNOS. 

- Realizar actividades que favorezan o autocoñecemento, itinerarios 

educativos e saídas profesionais de forma grupal ( programas de 

orientación académica e profesional, charlas, etc.) , e individual ( 

entrevistas, e asesoramento individualizado), dirixido 

preferentemente o alumnado de 3º e 4º da E.S.O. e de 1º e 2º de 

Bacharelato. 

 

- Axudar e asesorar o alumnado nos momentos de maior dificultade : 

ingresos, cambios de etapa, elección de optativas (finalidade terminal 

ou propedéutica), elección entre diversos itinerarios formativos. 

 

- Informar e asesorar sobre posibles saídas académicas e laborais do 

entorno próximo, ás que pode optar o abandonar o Centro con ou 

sen titulo da E.S.O. (incorporación o mundo laboral, Bacharelato, 

ciclos formativos, formación profesional básica, Educación de 

adultos, ...). 

 

- Asesorar para inserción laboral, marco legal, técnicas de búsqueda de 

emprego, etc. 

 

- Informar sobre ensinanzas de réxime especial e sobre vías non 

formais de cualificación profesional. 
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• CON RESPECTO ÓS PROFESORES.  

- Concienciar o profesorado sobre a necesidade e a importancia da 

orientación académica e profesional en cursos terminais. 

 

- Deseñar programas de orientación académica e profesional, 

facilitando asesoramento e material adecuado os titores para o seu 

desenvolvemento. 

 

- Informar sobre a relevancia que para o futuro profesional e a toma 

de decisións, supoñen os contidos actitudinais, procedementais e 

transversais. 

 

• CON RESPECTO ÓS PAIS. 

- Informar e orientar as familias (en grupo ou individualmente), sobre 

as posibles saídas profesionais ou académica que o actual sistema 

educativo ofrece (información e asesoramento individualizado, 

charlas informativas ós pais, etc.) 

 

- Facilitar información as familias sobre as ensinanzas de réxime 

especial e posibles vías non formais de cualificación profesional. 

 

• CON RESPECTO A OUTRAS INSTITUCIÓNS. 

- Coordinación cos equipos específicos para apoiar a orientación 

académica e profesional do centro. 

 

- Promover a relación e coordinación con outros organismos e 

institucións (empresas, universidades, ...). 
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4.4.1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. 
 

- OBXECTIVOS. 

 

− Axudar a reflexionar o alumnado sobre o seu futuro vocacional e profesional. 

 

− Lograr que o alumnado adquira un maior coñecemento de si mesmo, 
capacidades, rendementos, personalidade, autoconcepto, intereses, etc. 

 

− Coñecer, interiorizar e afianzar os diferentes pasos e estratexias a seguir no 
proceso de tratamento da información. 

 

− Coñecer a estrutura do Sistema educativo, así como a súa interrelación. 

 

− Adoptar unha actitude reflexiva a hora de afrontar o tratamento da 
información. 

 

− Procurar que o alumnado tome conciencia durante este proceso da toma de 
decisións. 

 

− Brindar o alumnado un servizo de asesoramento “permanente” que lle axude 
en aqueles momentos nos que debe enfrontarse con situacións de toma De 
decisións. 

− Evitar falsos estereotipos fomentados en torno os diferentes niveis do sistema 
educativo (Bacharelato, Formación Profesional, estudos medios, estudos 
superiores: humanísticos, tecnolóxicos, sociais ou experimentais) 
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− Preparar ó alumnado mediante o proceso de orientación, e darlle recursos para 
que sexa capaz de afrontar o constante cambio que está experimentando ámbito 
da formación e das profesións. 

 

- CONTIDOS 

3º E.S.O. 

- Estrutura básica do sistema educativo (LOMCE). 

- Criterios de promoción e titulación na ESO 

- Iniciación a modalidades de Bacharelato. 

- 4º da ESO académico e 4º ESO formativo. 

- Correlación entre os itinerarios a elixir en 4º da ESO e a continuación de 

estudos (modalidades de Bacharelato ou ciclos formativos de grao 

medio). 

Contidos impartidos en horario de titorías polo orientadora, previo o prazo de 

reserva de matrícula para 4º ESO. 

 

4º ESO. 

1.- SISTEMA EDUCATIVO: 

− Estrutura básica do sistema educativo (LOMCE). 

− Ensinanzas de réxime xeral ( ESO, Bacharelato, Ciclos formativos de grao 

medio, Ciclos formativos de Grao superior) e esinanzas de réxime 

especial. 

2.- BACHARELATO. 

− Estrutura (duración, repeticións, criterios de promoción e titulación) 

− Modalidades de Bacharelato (ciencias, humanidades e ciencias sociais e 

artes) 

− Estrutura e materias de cada modalidade (troncais, específicas e de libre 

configuración autonómica). 

− Análise das materias de diferentes modalidades de Bacharelato(curos 1º 

e 2º) períodos lectivos. 
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− Acreditación de materias de 1º a 2º de Bacharelato. 

− Vinculación das modalidades e materias de Bacharelato as ensinanzas 

Universitarias de Grao e Ciclos formativos de Grao Superior. 

− Acceso a Universidade (proceso e notas de admisión). 

− Probas de avaliación. 

3.- BOLONIA: Espazo europeo de ensino superior (EEES). 

− ¿Qué é? 

− Obxectivos do EEES 

− Créditos ECTS 

− Acreditacións de títulos. 

− Vantaxas do EEES 

4.- ENSINANZAS UNIVERSITARIAS. 

− Estrutura actual das ensinanzas univesitarias. 

o Grao (estrutura, duración, créditos, titulación, capacitación). 

o Master (estrutura, duración, créditos, titulación, capacitación). 

o Doutorado (estrutura, duración, créditos, titulación, capacitación). 

− Comparativa entre o actual sistema universitario e o antigo. 

− Titulacións oficiais implantadas no Sistema Univesitario de Galicia por 

Universidades e áreas. 

− Notas de corte. 

− Títulos propios. 

− Páxinas web das univesidades españolas (públicas, privadas, non 

presenciais e internacionais). 

5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. 

− Formación profesional de grao medio. 

o Acceso 

o Estrutura. 

o Familias profesionais. 

o Módulos formativos. 

o Duración . 

o Titulación. 

− Formación profesional de grao superior.  
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o Acceso (prioridade de acceso) 

o Estrutura. 

o Familias profesionais. 

o Módulos formativos. 

o Duración . 

o Titulación. 

o Acceso a estudios universitarios dende os ciclos formativos de 

grao superior.  

*Contidos impartidos en horario de titorías por orientadora ou titor de grupo 

(mínimo 4 sesións). 

1º BACHARELATO. 

1. Repaso punto 2 (4º ESO).Incidindo en aspecto como: 

a. Promoción e titulación. 

b. Elección de materias de 2º de Bacharelato con vinculación os 

estudos Universitarios ou Ciclos de Grao Superior que queiran 

cursas. 

2. Repaso punto 3 (4º ESO). 

3. Repaso punto 4 (4º ESO).Incidindo es aspectos como: 

a. Posibles modificacións de titulación. 

b. Actualización de notas de corte. 

c. Prazas ofertadas nos graos estudos de (Grao). 

4. Repaso punto 6 (4º ESO). Solo formación profesional de grao superior: 

a. Oferta de CFGS. 

b. Modalidades e materias preferentes. 

*Contidos impartidos por a Orientadora en horas cedidas por profesorado, ou 

en horas que faltan. 

2º BACHARELATO. 

1. Repaso e dudas de temas tratados en cursos anteriores. Ampliando os 

seguintes contidos: 

a. Actualización notas de corte. 

b. Actualización parámetros de ponderación. 
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c. Probas de Avaliación: 

i. Convocatorias 

ii. Calendarios das probas de acceso 

iii. Estrutura da proba 

iv. Sistemas, cualificación e notas de admisión. 

v. Aplicación informática NERTA. 

vi. Reclamación e/ou segunda corrección. 

vii. Procedemento de Admisión a titulacións universitarias 

(Galiza e fora de Galiza) 

viii. Calendario de preinscrición. 

ix. Procedemento para matricularse en titulacións 

universitarias. 

x. LERDS ( Lugares de entrega e recollida de documentación) 

xi. Relación de servizos de información de preinscipción 

universitaria das Universidades de España. 

2. Información Xeral sobre o proceso de solicitude e posibles prazos de: 

a. Becas 

b. Residencias Universitarias. 

3. Charla informativa sobre a Universidade de Santiago de Compostela 

(Impartida por profesorado de dita Universidade). 

4. Ciclos formativos de Grao Superior. 

a. Oferta de ciclos superiores en Galicia. 

b. Acceso e admisión. 

c. Prazos de reserva e matrículas. 

d. Procesos de solicitude. 

*Contidos impartidos por a Orientadora en horas cedidas por profesorado ou 

en horas que falta. 

OBSERVACIÓNS: 

− A información impartida nas aulas fai referencia basicamente o SUG. Si 

algún alumno precisa información diferente, complementaria ou 

individualizada, pode e debe acudir ó Departamento de Orientación. 

OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS COA ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 

PROFESIONAL. 
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− PROBAS DE ACCESO A CFGM E A CFGS. 

o Calendario de probas. 

o Partes da proba. 

o Información xeral sobre o proceso das mesmas. 

− FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

o Destinatarios. 

o Requisitos de acceso. 

o Estrutura. 

o Modalidades ofertadas. 

o Perfís profesionais. 

o Prazos de reserva e matrícula. 
 

 

5.- PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS 

PRIORITARIAS. 
 

 

 Os subprogramas  anteriormente mencionados iranse desenrolando o 

longo do ano, en base a planificación e temporalización específica establecida 

no seu deseño no primeiro trimestre do curso, e as necesidades que poidan 

xurdir o longo do ano académico. 

 Seguidamente indico a temporalización das accións prioritarias a levar a 

cabo polo Departamento de Orientación , para poder dar resposta ós principais 

obxectivos establecidos en cada subprograma : 
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ACCIÓNS PRIORITARIAS TEMPORALIZACIÓN 

Constitución do Departamento de Orientación Setembro 

Deseño e elaboración do Plan Anual do Departamento de Orientación Setembro 

Deseño e elaboración do Plan de Acción Titorial Outubro/Novembro 

Revisión do historial académico, informes psicopedagóxicos, e recollida xeral de 

información de alumnos/as con necesidades educativas especiais 

Setembro / Outubro 

Exploración e avaliación psicopedagóxica Todo o curso 

Orientación, asesoramento e colaboración con centro Todo o curso 

Orientación e asesoramento a alumnado ( en grupo ou individualmente) Todo o curso 

Orientación e asesoramento o profesorado  Todo o curso 

Orientación e asesoramento ós pais Todo o curso 

Orientación académica e profesional  

(E.S.O., Bacharelato, Adultos) 

Todo o curso (preferentemente 3º 

Trimestre) 

Seguimento e avaliación do P.A.T. Todo o curso 

Seguimento do alumnado con necesidades educativas especiais e das 

intervencións deseñadas en cada suposto ( reforzo educativo, adaptación 

curricular, actividades de recuperación ...). 

Todo o curso 

Seguimento e revisión  das medidas de atención a diversidade. Todo o curso 

Informes e organización, programas de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento 

Xuño - Setembro 

Informes e organización Agrupamentos Flexibles Xuño - Setembro 

Exención de segunda lingua estranxeira e organización medidas de reforzo Setembro 

Plan Acollida Setembro 2016 e  

Febreiro 2017 

Preselección de alumnado para medidas de atención a diversidade curso 2017 – 

2018 

Xuño 

Selección e Información ó alumado e familias así como preparación da 

documentación necesaria para a incorporación á FP Básica. 

Xuño Setembro 

Elaboración memoria D.O. Xuño 
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6.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN. 
 

 Dente o Departamento de Orientación partimos da concepción da 

orientación como intervención, e procuraremos en todo momento adecuar o 

modelo ou estratexias de intervención as necesidades prantexadas no centro 

para poder acadar os obxectivos enumerados neste plan. 

 

 Para o desenrolo de dito plan basearémonos en diferentes posibilidades 

de intervención que non son excluíntes, senón complementarias: 

 

- Intervención directa e individualizada (asesoramento) 

 

o O obxectivo prioritario será o de satisfacer as necesidades 

específicas que precisan dunha axuda personalizada. 

Manteremos unha actitude flexible e de observación 

participante (informar, asesorar, suxerir, sinalar e interpretar). 

 

- Intervención directa grupal (modelo de programas). 

 

o Partimos da necesidade de intervención por programas, o ser o 

único modelo que admite os principios orientadores de 

prevención, desenrolo e intervención social, tamén 

proporciona una carácter educativo á orientación e implica ós 

diferentes axentes educativos e da comunidade. 

 

- Intervención indirecta e/ou grupal (modelo de consulta). 
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o Para cubrir as necesidades que xordén das funcións específicas 

do profesorado, pais e organización educativa, o orientador 

pretende lograr novas perspectivas e roles, como son as de 

consultor de profesores, consultor de pais como educadores 

principais do proceso orientador dos seus fillos e, como 

consultor na organización do centro, partindo da necesidade 

de establecer unha boa coordinación entre estes axentes. 

 

7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN.  
 

 Entendemos por avaliación do Plan de Orientación educativo, o 

conxunto de accións que nos permiten recoller información para a 

argumentación crítica sobre o contido de mellora (o desenrolo do Plan de 

orientación educativa), a actitude de mellora e o procedemento de mellora 

utilizado. 

 Para a avaliación do Plan basearémonos nos datos subministrados por: 

- As persoas implicadas directamente no deseño e desenrolo de dito 

plan (membros do Departamento de orientación, titores e 

profesores). 

- Os destinatarios (alumnos, profesores e pais). 

 Para a recollida de datos da avaliación propóñense os seguintes 

instrumentos: 

 

o Cuestionarios. 

o Entrevistas. 

o Intercambios orais. 

o Sesións grupais de avaliación. 

- A avaliación farase en base ós seguintes criterios: 
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o  Eficacia:  Relacións entre o desexado (obxectivos, resultados, 

etc.) e o acadado. 

o Eficiencia: Relación entre o acadado (obxectivos, resultados, 

etc.) e os  medios aplicados. 

o Comprensividade: Relación entre as ganancias acadadas e a 

poboación afectada. 

o Suficiencia: Relación entre o programado e as necesidades 

detectadas. 

o Coherencia: Grao de consistencia dunha proposta ou dunha 

execución. 

o Funcionalidade: Capacidade de solucionar situacións concretas. 

o Utilidade: Grao no que pode ser aplicado. 

o Relevancia: Grao de importancia para cubrir necesidades 

individuais e sociais. 

o Actualización: Grao de adecuación a situacións reais. 

 O Plan Anual, unha vez avaliado quedará plasmado, na Memoria anual 

do Departamento de Orientación, onde se reflexaran os logros e dificultades 

atopadas, así como as diferentes propostas de mellora para o vindeiro ano 

académico. 

Pontevedra a 4 de Novembro de 2016 

 

 

 

Asdo. A Xefa do Departamento de Orientación 

 

 

María Begoña González González. 


