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PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 1.1.- MARCO TEÓRICO 

A orientación educativa e profesional é entendida no sistema educativo actual, como un  proceso 

de axuda que está inserto na actividade educativa, e que ten como obxectivo o de contribuir ó 

desenvolvemento integral do alumno/a, 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/a, xa que tanto na súa planificación como no seu desenvolvemento, 

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

Entendemos que a orientación consistirá  nun proceso de análise e tratamento de situacións 

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

Este proceso para ser eficaz ten que ser sistemático e planificado estando dirixido a tódolos 

sectores da comunidade educativa, xa que todos eles forman un sistema no cal as relacións 

establecense entre os seus membros (pais/nais, alumnos/as, profesores/as e persoal non 

docente), influíndo en tódolos demáis e en sí mesmos. Coordinar tódolos esforzos e asumir a 

responsabilidade de cada un dos membros do sistema educativo faise máis que necesario, 

imprescindible. 

Polo tanto, a orientación deberá propoñer solucións educativas adaptadas ás características e 

necesidades do alumnado. Este obxectivo será imposible de conseguir se non se establece un 

plan de actuación conxunto entre tódolos sectores implicados no proceso educativo. 

Os principios de prevención, desenvolvemento, e intervención social, (Mª Luisa Rodríguez 

Espinar) sobre os que se fundamenta o concepto e as funcións da orientación, son coherentes cos 

de comprensividade e diversidade que preconiza a L.O.E., e os de inclusión e normalización 

que propón a LOMCE e fan referencia a unha tarefa: xeralizada, continuada, preventiva, integrada 

na función docente, potenciadora da intervención social e respetuosa cá orixinalidade do 

alumnado. 

A nivel legal, a orientación educativa e profesional na ensinanza secundaria queda vertebrada e 

desenvolta nos tres niveis que estructuran a organización escolar: 

 

- na aula, a Acción Titorial. 

- no centro, o Departamento de Orientación. 

- servicios externos, Equipos de Orientación Específicos. 

 

Todo esto baixo unha formulación sistémica de intervención, é dicir, orientación como proceso e 

responsabilidade compartida por todo o equipo docente, coordinada polo orientador/a e polos 

servicios externos de apoio. 
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1.2.- MARCO LEGISLATIVO 

• Lei orgánica 8/2013, de 09 de diciembre, para a mellora da calidade educativa 

LOMCE (10 de dicembro de 2013). 

• Lei orgánica 2/2006 de Educación  LOE (4 de maio de 2006). Atendendo ao 

calendario de implantación de lei orgánica actualmente en vigor. 

• 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. 

• RD Lei 5/2016, 9 decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario 

de implantación da LOMCE, así como o RD 562/17, polo que se regulan as condicións 

para a obtención dos títulos de graduado en ESO e Bac e a Resolución 9 de xuño 

pola que se dictan instruccións para implación do RE 562/17. 

• Decreto 114/2010 , do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación  xeral da 

formación profesional. 

• Orde 12 xullo 2011, pola que se regulan o desenvolvemento , a avaliación e a 

acreditación académica do alumna das ensinanzas de formación profesional inicial. 

• Orde 13 de Xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación 

profesional básica. 

• Orde 20 marzo 2018, pola que se regula a educación de persoas adultaas e se 

establece o seu currículo. 

• Resolución 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de educación e Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profeisonal no curso 2020-21. 

• Resolución do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación e 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas 

que se deben adoptar no curso académico 2020-21, nas ensinanzas de educación 

infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

• Decreto 120/1998 do 23 de abril (DOG do 27), polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde 24 de xullo 

(DOG do 31) que o desenvolve, xunto coas circulares anuais, regulan e dan coherencia 

á organización e funcións dos servicios de orientación na nosa comunidade. 

• Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Circular 8 de 2009 da Dirección Xeral de E, Formación Profesional e innovación 

Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o 

alumnado de Educación Secundaria obligatoria.  

• Circular 10/2010 considera prioritarias que as actuacións da orientación educativa e 

profesional se enmarquen dentro dos seguintes ámbitos profesionais:  

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

educativa. 

• O Decreto 8/2015,do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve dita Lei de convivencia. 
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2.- XUSTIFICACIÓN BASADA NO CONTEXTO. 

Tanto para a planificación coma para levar a práctica un plan de orientación educativo 

contextualizado é necesario facer unha análise da entorna na que imos a desenvolver a nosa 

actividade, de cara a determinar as necesidades prioritarias do ámbito educativo e da orientación 

en particular en que nos desenvolvemos. 

 

2.1.- Contexto socioxeográfico e cultural 

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado no lugar a A Salgueira, na parroquia de Vilalonga, no 

Concello de Sanxenxo. A actividade turística transforma por completo, nos últimos anos, a 

fisionomía deste concello, converténdoo nos meses do verán no foco turístico mais importante 

das Rías Baixas. A poboación escolar básica é do Concello de Sanxenxo, aínda que tamén 

contamos con alumnado dos concellos de Meaño, O Grove, Cambados, Meis e Ribadumia. 

Unha das características mais significativas do centro é a convivencia de diferentes etapas e 

niveis educativos, coa conseguinte diversidade de alumnado (características, idades, necesidades 

intereses e motivacións).  

 

2.2 .-Contexto Educativo 

Actualmente impártense no Centro as ensinanzas correspondentes a Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior na modalidade ordinaria 

e por adultos, FP Básica e Ensinanza nivel III de Adultos para obtención do Título de Graduado 

en ESO, distribuídos do seguinte xeito: 

· 1º da E.S.O. (3 grupos):  70 alumnos/as. 

· 2º da E.S.O. ( 3 grupos):  64 alumnos/as. 

· 3º da E.S.O. (3 grupos):  61 alumnos/as. 

· 4º da E.S.O. (3 grupos): 66 alumnos/as. 

. 1º Bacharelato (5 grupos): 119  alumnos/as das modalidades de Ciencias e de C.Sociais e 

Humanidades. 

. 2º Bacharelato (5 grupos):106 alumnos/as de Ciencias e Tecnolóxia e de C.Sociais e 

Humanidades. 

· C.F.G.M. de Xestión Administrativa:  22+ 16  alumnos/as en dous cursos. 

· C.F.G.M. de Electromecánica de vehículos: 23+14 alumnos/as en dous cursos. 

· C.F.G.S. de Administración e Finanzas:  30 + 15  alumnos/as en dous cursos. 

· CBTMV01º 2º Mantemento vehículos: 18 + 13  alumnos/as en dous cursos. 

· CBAD601º 2º Servizos administrativos: 7 + 19  alumnos/as en dous cursos. 

· Adultos (Múdulos III e IV):  12 alumnos/as ( M-III) + 0  alumnos/as (M- IV). 

. (A)- Xestión Administrativa: 8 alumnos/as 



 6 

Con relación ao alumnado escolarizado no noso centro que presenta N.E.A.E destacamos as 

seguintes necesidades: 

NEAE CURSO Nº ALUMNOS/AS APOIOS 

Discapacidade 

Intelectual 

1ºFPBásica 1  Reforzo educativo na aula 

1º ESO 1 Reforzo educativo na aula/ aula PT 

1º BAC 2 Reforzo educativo na aula 

TEA 

1º CMADO 1 Reforzo educativo na aula 

1ºESO 2 Reforzo educativo na aula/ AC/ aula PT 

2ºESO 3 Reforzo educativo na aula 

3ºESO 3 Reforzo educativo na aula 

FPbásica/cm 6 Reforzo educativo na aula 

TDAH 

BAC 2 Reforzo educativo na aula 

ETAPA ESO 8 2 AC / Reforzo educativo ( PT/ aula 

ordinaria / aula PT) 

D.A. 

BAC- FP 3 Reforzo educativo na aula 

 

2.3 Constitución do Departamento de Orientación. 

Seguindo as directrices establecidas no artigo 3 do Decreto 120/98, 23 de abril (DOG 27 de 

abril). formarán parte do departamento de orientación do Instituto: 

a. A orientadora do I.E.S. e xefa do departamento: Dna. Natalia María Rodríguez Camino 

b. A profesora de pedagoxía terapéutica do IES: Dna. Carmen de la Maza Barros 

c. O titor de 4º do ámbito científico-tecnolóxico: Dn Gutier Fernández Villar 

d.  O titor de 2º do ámbito socio-linguístico: Dna Gloria González Camiña 

e. A profesora de F.O.L.: Dna María de los Ángeles Pacios Martínez 

e.    Os orientadores/as dos C.E.I.P.s adscritos ao IES de Vilalonga. 

 - CEIP de Nantes 

 - CEIP de Noalla 

 - CEIP de Vilalonga 

O departamento de orientación solicitará nos casos nos que considere necesario, a colaboración 

dos especialistas do Equipo de Orientación Específico (EOE) así como outros servizos externos ao 

centro. 

� Reaizaranse reunións de coordinacións cos membros do dpto. de orientación do propio 

centro. 

� As reunóns de coordinación cos dpto. de orientación dos centros adscritos serán 

trimestralmente. 

� A orientadora terá a hora de atención ás familias o martes pola tarde entre as 16.15 e 

17.05h preferentemente vía telefónica ou presencial con cita previa,  este horario poderase 

adaptar ás necesidades das familias. 
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3.- AVALIACIÓN DE NECESIDADES  

Calquera intervención educativa en xeral, e desde o departamento de orientación  en particular, 

debe partir dunha análise previo das necesidades do contexto no que se vai a intervir. Polo que, 

dende o departamento de orientación, tal e como se recolle nas funcións propias do mesmo 

reguladas no decreto 120/98 polo que se regula a orientación educativa e a Orde do 24 

de xullo, realízase un análise do contexto, a través dos medios e recursos tanto cuantitativos 

como cualitativos cos que contamos.  

Para a realización da avaliación de necesidades se deberá levar a cabo un contacto fluído e 

planificado cos distintos membros da comunidade educativa (profesorado, familias e 

alumnado)así como, ter en conta  diferentes instrumentos e técnicas de recollida de 

información: 

- Memorias dos departamentos didácticos e do propio D.O. 

- Reunións de coordinación CCP 

- Claustros 

- Reunións do departamento de orientación 

- Actas de avaliacións do curso anterior 

- Avaliación dos documentos do centro 

- Reunións formais e informais. 

A nivel xeral as necesidades do centro poderían sintectizarse para o presente curso nas 

seguintes: 

• Actuacións en relación á promoción da convivencia e a resolución pacífica  de 

conflictos que melloren a convivencia entre todos os sectores da comunidade educativa. 

o Fomentar a Cohesión do grupo no ámbito da titoría coordinada cós diferentes 

titores/as das diferentes etapas educativas. 

o Adaptar as actuación do Programa TEI e Mediadores Escolares que se ven 

desenvolvemento ao longo dos últimos curso en relación á situación de COVID.  

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

a solidariedade a través de campañas de acción solidarias entre o alumnado. 

o Potenciar accións que impulsen a inclusión, igualdade e no discriminación no trato e 

en especial no referente ao alumnado con discapacidade. 

• Actuacións que dinamicen e actualicen as líneas xerais do Plan de acción titorial do 

centro:  

o Colaborar co profesorado titor no desenvolvemento das medidas contempladas no 

PAT, incluíndo Programas de Educación Emocional e benestar en relación coa 

situación COVID. 

o Establecer unha liñas de actuación de continuidade e coordinación entre as 

diferentes titorías, en coordinación coa Xefatura de Estudos. 

o Manter contacto coas familias e os titores/as do alumnado do centro con relación 

aos recursos e posibildades de TICS no ámbito familiar. 

• Actuacións que teñen como obxecto a atención á diversidade 
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o Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 

documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á 

diversidade e a acción titorial. 

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

de dificultades de aprendizaxe. 

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

intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do alumnado. 

Utilización da aula virtual e medios telemáticos que favorezan a competencia dixital 

entre o alumnado NEAE. 

o Asesorar aos departamentos nos procesos de axuste e desenvolvemento das 

concrecións curriculares, das programacións de curso e das medidas de atención á 

diversidade, integrando unha metodoloxía de diseño universal do aprendizaxe. 

o Facilitar asesoramento a toda a comounidade educativa sobre as diferentes 

medidas e recursos para a atención do alumnado con NEAE. 

� Protocolos das medidas de atención á diversidade. 

� Establecemento de colaboración cos centros adscritos de educación primaria 

da zona, favorecento o tránsito entre unha etapa e outra. 

� Avanzar na prevención das dificultades de aprendizaxe e o fracaso escolar. 

• Actuacións que promovan a participación e implicación das familias na vida do centro. 

� Coordinar reunións de seguemento coas familias. 

� Informar de todas aquelas actuacións do centro en relación ao proceso de 

ensino e aprendizaxe. 

� Potenciar os medios de comunicación telemáticos ( abalar móbil, correo 

electrónico, aula virtual...) 

• Actuacións referentes a orientación vocacional e profesional. 

� Coordinar actuacións cos diferentes servizos da zona. 

� Favorecer a coordinación cos centros adscritos. 

• Actuacións que dinamicen e actualicen o plan de orientación, co plan anual e a 

memoria. 

• Todas estas actuacións adaptaranse ao establecido no Protocolo COVID. 

 

4.- OBXECTIVOS XERAIS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Os obxectivos xerais que o Departamento de Orientación asume pódense concretar 

fundamentalmente nos seguites: 

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

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

integral do alumnado e para optimizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
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b. Continuar co equipamento do departamento de orientación con diferente material 

didáctico, bibliográfico e informático para o adecuado funcionamento do mesmo, potenciar 

o uso da aula virtual para o traballo directo e información de todo o alumnado. 

c. Contribuir á personalización da educación favorecendo  desenvolvemento de tódolos 

aspectos da persoa concreta e individualizada. 

d. 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 dunha etapa a outra... 

e. Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuir a superalas cando se produzan, 

axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumno. 

f. Coordinalas accións de orientación e titoría do centro. 

g. 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. 

h. Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade 

e dun sistema de valores. 

i. Colaborar na toma de decisións relativas ó alumnado, principalmente no relativo á 

promoción a outro nivel/etapa educativa; e as medidas educativas específicas a adoptar a 

nivel individual o co grupo de alumnos/as determinado. 

j. Contribuir á axustada relación entre os distintos integrantes da comunidade 

educativa. 

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

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

motivacións como nas diferencias que poidan darse entre eles debido a sua orixen social e 

cultural. 

l. Promover a adecuada integración, especialmente na acollida, ao novo alumnado do 

centro, así como a comunidade educativa en xeral. 

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

educativa, co Equipo Específico, cos servicios educativos e asistenciais do 

Concello e con cualquera outra institución pública ou privada que poida contribuir á 

mellor formación do profesorado, pais e alumnos. 

n. Orientar e implicar ás familias na educación dos seus fillos/as. 

Estes obxectivos abarcan tres dimensións fundamentais do alumno/a: Persoal, a Escolar e unha 

dimensión Vocacional. 

Para conseguir estes obxectivos planificamos o noso traballo en tres líneas básicas de 

actuación: 

• Plan de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

• Plan de acción titorial. 

• Plan de Orientación Académica e Profesional 
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5. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS PARA O CURSO 

2020-21. 

As estratexias de intervención que se propoñen dende o Departamento de Orientación, son: 

• Integrar o plan de orientación na actividade xeral do centro, afondando na coordinación entre 

o profesorado e o departamento de orientación, contextualizado nel a situación actual na que 

nos atopamos de emerxencia sanitaria (Instruccións 30 xullo 2020 de medidas educativa a 

adoptar no curso 2020-21) 

• Intervir sen aplicación de medidas extraordinarias salvo en casos extremos, tomando como 

referencia o principio de normalización e inclusión. 

• Promover actuacións preventivas e recuperadoras se son precisas, partindo sempre do 

principio de prevención atendendo á diversidade en canto a diferentes modos de aprendizaxe 

axustando os medios, os tempos , os instrumentos e / ou procedementos de avaliación, ás 

circunstancias. 

• Traballar en coordinación co equipo directivo e en coordinación cos titores/as e no 

asesoramento e seguimento das familias. 

• As actuacións que neste Plan de Orientación se recollen serán contextualizada e seguirán as 

indicación establecidas no Protocolo Covid 19. 

 

5. 1. ACTUACIÓNS PRIORITARIAS ( en relación á Circular 10/2010) 

Para a concreción das accións prioritarias, terase en conta a circular 10/2010 que establece as 

instruccións para a labor orientadora desde a Consellería de Educación, contextualizándoas ás 

caracterísiticas do noso alumnado e da comunidade educativa en xeral. As seguintes accións 

prioritarias estructúranse en relación aos diferentes membros da comunidade educativa ( centro, 

profesorado, alumnado e familias). Estas actuación adaptaranse ao contexto actual priorizando 

os aspectos emocionais, e de recursos que permitan adoptar diferentes medios e recursos de 

ensino-aprendizaxe. 

5.1.1. Actuacións respecto ao profesorado. 

• Colaborar, diseñar e implementar actuacións cos titores/as sobre o traballo que se realice 

nas titorías ó longo do curso e según as necesidades de cada grupo de alumnos/as. 

• Asesoramento ao  profesorado que o demande en cantas tarefas educativas e de 

seguimento do proceso de ensinanza / aprendizaxe se plantexen, facilitándolles os criterios de 

actuación, recursos e instrumentos necesarios. 

• Asesorar e colaborar cos departamentos didácticos  que o demanden na elaboración das 

súas programacións didácticas e sobre aspectos referidos ás medidas de atención á diversidade. 

• Asesoramento e facilitación de instrumentos e materiais necesarios  ao profesorado 

implicado na elaboración de Adaptacións Curriculares, Reforzo Educativo dos alumnos con 

necesidades educativas así coma outras medidas de atención á diversidade que se desenvolvan 

en cada unha das etapas educativas que imparte o centro. 

5.1.2. Actuacións respecto ao alumnado. 
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• Elaboración ou actualización dos informes para aquel alumnado que se lle detecten n.e.e. 

e seguimento do proceso educativo e as medidas de atención á diversidade adoptadas en 

colaboración coa profesora de PT, titores/as e profesorado do grupo. 

• Deseño e desenvolvemento das actividades recollidas na programación do departamento 

de orientación relativas á orientación persoal, escolar, vocacional e profesional do alumnado, así 

coma  o seu proceso de inserción e participación no grupo, na dinámica xeral do centro, a través 

do Plan de Apoio ó proceso de ensinanza – aprendizaxe, PAT e POAP. 

• Asesoramento e apoio puntual e individual según as demandas e necesidades que vai 

xurdindo ao longo do curso. 

• Realización das Avalicións Psicopedagóxicas cando sexan demandadas emitindo o 

conseguinte Informe Psicopedagóxico. 

• Aplicación de instrumentos de recollida de información inicial (revisión de expedientes, 

avaliación inicial, cuestionario inicial) que permitan unha visión xeral do grupo e unha valoración 

das necesidades coa finalidade de planificar e priorizar as actuacións educativas. 

• Participar nas avaliacións ordinarias e inicias e colaboración cos titores/as e aportando 

información precisa do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. 

• Asesorar en aspectos vocacionais, académicos e persoais a todo alumnado favorecendo a 

adaptación ao centro. 

• Favorecer e acompañar na adaptación do alumnado que comenza novo no centro. 

5.1.3. Actuacións respecto ós pais/nais 

- Orientación sobre alumnos con necesidades educativas especiais e informar sobre as 

diferentes medidas de atención á diversidade do centro. 

- Facilitar por medio de cartas, charlas, etc. o coñecemento do novo sistema educativo e 

futuras conexións académicas e posibilidades profesionais. (Charla informativa aos pais dos 

alumnos sobre optativas e modalidades de Bacharelato, oferta de FP, así como das novidades 

que se produzan en materias educativa e que afecten ao orientación académica e profesioanal 

dos sus fillos/as. 

-  Citacións ás familias individual e colectivamente, para que asuman responsabilidades na 

educación dos seus fillos/as en coordinación cos sevicios sociais do Concello. 

- Implicar ás familias no desenvolvemento educativo do seus fillos fomentando hábitos 

favorables dende o ámbito familiar. 

5.1.4.  Actuacións respecto ao centro 

- Asesorar e participar na revisión e actualización dos documentos do centro PE, PAT e Plan de 

convivencia. 

- Colaborar e participar na constitución da Comisión de Convivencia constituída no centro. 

- Representar o departamento na Comisión de Coordinación Pedagóxica, asesorar sobre as 

medidas de atención á diversidade. 

- Asistencia ás sesións de avaliación ordinarias e extraordinarias e colaborar no Cosello 

Orientador ao final do curso. 
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- 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 e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan a tolerancia e a mellora da 

convivencia.   

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 co Equipo de Orientación Específico provincial e cos outros 

Departamentos de Orientación da zona. 

- Contacto con diferentes organismos de empleo, Consellerías, servicios de información á 

xuventude, universidade, asociacións, etc 

- Colaboración e coordinación cos Servizos Universitarios das Comunidade Galega e diferentes 

Universidades USC (Campus de Lugo ), UDC (Campus de Ferrol), Universidade Vigo (Campus 

de Ourense, Vigo e Pontevedra). 

- Contacto cos outros servicios da zona: Centro de saúde, Cruz Vermella, Centro de 

Información á Muller (CIM), Servizos Sociais e Educadora Familiar do Concello, Equipo de 

Prevención de Drogodependencias (SPAD), Asociacións e organizacións externas ao centro, 

Oficina de información xuvenil, Consello de Xuventude de Galicia, outras asociacións etc 

 

5.2. PLANIFICACIÓN XERAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

5.2.1 PLAN DE APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE E ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 
5.2.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO – PROFESIONAL 
5.2.3. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
 

PLAN DE APOIO Ó PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE  E ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

No plan de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe recóllense e desenvolven as propostas 

relativas á atención á diversidade. 

Atender e adaptarse a unha maior heteroxeneidade de capacidades, motivacións e intereses, ou o 

que é o mesmo, dar unha resposta educativa persoal e adaptada a cada un dos alumnos/as que 

se escolarizan nos diferentes grupos; constitúe a finalidade á cal encamiñanse as medidas de 

apoio recollidas neste plan. Dende o Departamento de Orientación tratarase de proporcionar un 

asesoramento directo ó profesorado para o desenvolvemento das correspondentes medidas de 

atención á diversidade e das estratexias a empregar. 

Neste centro á atención á diversidade, ao longo deste curso, e debido a ter que respectar as 

indicacións establecidas no Protocolo COVID, concrétase nos seguintes ámbitos tanto de carácter 

ordinario como extraordinario: 
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• OPTATIVIDADE ao longo da etapa da ESO. 

- En 1º e 2º de E.S.O. poderase escoller unha das seguintes materias de libre 

configuración do centro: Afondamento en francés, Paisaxe e sustenabilidade, Promoción 

de vida saudables e Oratoria para 1º e Afondamento en francés, Reforzo en língua galega, 

Educación financieira e Igualdade de xénero para 2º curso. Tendo en conta a situación 

actual este curso suspéndese dita optatividade co obxecto de manter no posible os 

mesmos grupos de alumnos/as en todas as materias posibles. Sustituíuse por unha hora 

de reforzo no ámbito das linguas. 

- En 3º de E.S.O. poderase escoller unha das seguintes optativas: 2ª lingua Estranxeira 

(francés), ou Cultura Clásica así como a alternativa nas matemática: Matemáticas 

académicas ou Matemáticas aplicadas. 

- En 4º de E.S.O. poderase escoller entre doús itinerarios educativos: 

• A_  ENSINANZAS  ACADÉMICAS     

• B_ ENSINANZAS APLICADAS 

- Bacharelato de Ciencias e Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. Coas diferentes 

materias de modalidade, opción e específicas.   

• Organización de  APOIOS EDUCATIVOS a orientadora e a profesora de Pedagoxía 

Terapéutica (P.T.), distribúen as horas disponibeis tendo en conta ás necesidades do alumnado 

do centro priorizando á etapa de E.S.O 

Para isto é preciso obter a información precisa sobre as necesidades do alumnado a través de 

diferente fontes de información: expedientes académicos, información dos informes da etapa 

anterior, rexistro de recollida de información con diversos cuestionarios e aplicación de probas 

psicopedagógicas durante os primeiras semanas do centro, resultados da avaliación inicial, co que 

se elaborará unha proposta á dirección do centro, priorizando o apoio educativo dentro da aula e 

son nos casos de medidas extraordinarias o apoio fóra da aula. 

Ao longo deste curso, de forma temporal e con carácter extraordinario, adaptándonos á situación 

sanitaria, priorizarase a atención do alumnado fóra da aula para atender aquelas medidas máis 

extraordinarias e sempre con consentimento familiar reforzar aspectos específicos de carácter 

máis ordinarios do ANEAE, e se apoiará dentro  

da aula sempre que a situación sanitaria o permita.  

- No grupo de 1ºB e 1ºC co alumnado NEAE 2 sesións semanais distribuídas entre as materias 

instrumentais (língua castelá, língua galega e/ou matemáticas). 

- Nos grupos de 2ºB, 2ºC co alumnado NEAE 2 sesións semanais distribuídas entre as materias 

instrumentais (língua castelá, língua galega e/ou matemáticas). 

• EXENCIÓN DA 2ª LINGUA ESTRANXEIRA: 

O alumnado que están exentos de Francés serán atendidos e apoiados pola profesora de lingua 

galega para reforzar os aspectos nos que presenten dificultades académicas dentro do ámbito 

lingüístico, previo informe do titor/a da etapa anterior ou por proposta do equipo docentro en 

vista dos resultados da Avaliación Inicial. 
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Durante este curso contamos cun total de 19 alumnos/as que reciben Reforzo nas Linguas a 

través da Exención da 2ª Lingua Estranxeira en 1º curso de ESO un total de 8 alumnos/as, e 

continuan recibindo esta medida en 2º curso de ESO un total de 11 alumnos/as. 

• REFORZOS EDUCATIVOS (RE) por parte do profesorado nas propias materias que 

imparten co alumnado na aula, adaptación dos tempos e instrumentos de avaliación, grupos 

heteroxéneos, aprendizaxe por proxectos, titoría entre iguais, aplicación dos protocolos en 

relación a ANEAE (TDAH, TEA, Trastorno de dificultades específco, Altas capacidades, 

DISCAPACIDADE INTELECTUAL, Déficit auditivo), estes reforzos será levados a cabo polo propio 

profesorado da meteria previa información ao titor/a e comunicado ás familias. Quedará 

constancia da medida no Expediente Académico a través de (RE). 

• ADAPTACIÓNS DO CURRICULO (AC). Durante este curso prevese desenvolver A.C. no 

1º e 2º  cursos de ESO, para aquel alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe e 

posúe un desfase curricular significativo en relación ao  seu currículo de referencia. Dita 

medida extraordinaria previa información á familia, será autorizada pola Inspección 

Educativa, quedará constancia no Expediente Académica a través de (A.C.) 

• PROGRAMAS DE INDIVIDUALIZADOS PERSONALIZADOS destinado ao alumnado que 

promociona de curso con materias pendentes de cursos anteriores.  

• AULA DE CONVIVENCIA, para aquel alumnado que interumpe reiteradamente o normal 

funcionamento na aula ordinaria, ao longo deste curso traballarase  reflexión e a 

aducación emocional, a través da adaptación ao protocolo COVID. 

• PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS, dirixido aquel alumnado que asiste a aula de 

convivencia. 

• PROTOCOLOS da Xunta de Galicia (educaconvives.gal) para darlle respostas 

educativas a aquel alumnado no centro que presente ditas dificultades así como o 

asesoramento ao profesorado. 

• PROGRAMA INDIVIDUALIZADO REFORZO E RECUPERACIÓN para o alumnado da 

ESO, BACHARELATO, CICLOS FORMATIVOS. 

5.2.1.1  OBXECTIVOS 

  OBXECTIVOS XERAIS 

- Optimizar os procesos de Ensinanza-aprendizaxe. 

- Proporcionar ó alumnado estratexias de aprendizaxe para que poida aprender por sí so e 

se fomente o autoaprendizaxe e metacognición do aprendido. 

- Evitar na medida do posible fenómenos indesexables como os de abandono, fracaso e 

inadaptación escolar, desmotivación ante as tarefas escolares. 

- Previlas dificultades de aprendizaxe e asistilas cando xa se produciron favorecendo a 

autoestima e autoconcepto do alumnado. 

- Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares dos alumnos mediante as 

oportunas adaptacións curriculares e medidas de reforzo. 

  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

- Adoptar medidas organizativas sobre formas de agrupamento do alumnado. 
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- Organizar espacios e tempos que faciliten á atención á diversidade. 

- Poñer en marcha medidas de prevención encamiñadas a crear un clima de relacións 

armoniosas na aula. 

- Detectar problemas de aprendizaxe e poñer en marcha medidas de reforzo. 

- Fixar criterios para atender e dar resposta á heteroxeneidade de capacidades, intereses e 

motivacións do alumno, dende o currículo ordinario a través de medidas ordinarias, 

reforzos, desdobles, programas de recuperación. 

- Seguir puntualmente a evolución académica e personal do alumnado. 

- Establecer contactos e vías de colaboración con diferentes entidades ou especialistas que 

poidan axudarnos ó desenvolvemento de programas ou actuacións concretas encamiñadas 

a unha mellor formación persoal e académica do alumnado. 

- Colaborar cos titores/as na elaboración do informe individualizado así como nas sesións de 

avaliación. 

- Avaliación conxunta co profesorado do desenvolvemento de programas e de medidas 

adoptadas ó longo do curso. 

5.2.1.2 CONTIDOS: 

• Medidas de atención á diversidade (reforzos educativos, apoios, adaptacións 

curriculares…). 

• Asesoramento sobre NEAE á toda a comunidade educativa. 

• Prevención de dificultades de aprendizaxe. 

• Sesións de avalicións iniciais,ordinarias e extraordinarias. 

• Asesoramento á comunidade educativa sobre aspectos metodolóxicos e programacións 

didácticas e orientacións xerais. 

• Avaliacións psicopedagóxicas, elaboración e revisións de informes psicopedagóxicos. 

5.2.1.3 ACTUACIÓNS. 

As actividades do plan concrétanse nos distintos niveis: centro, profesorado, alumnado 

e pais/nais. 

a) RESPECTO AO CENTRO 

• Colaborar coa Comisión de Coordinación Pedagóxica nos temas relacionados coa Atención 

á diversidade e impulsar a inclusión de temas transversais. 

• Fomentar a comunicación entre os distintos profesores que interveñen nun  mesmo grupo 

de alumnos mediante reunións de titores, de equipos docentes, etc. 

          -  Elaborar aspectos do Plan de Atención  á diversidade incorporado no proxecto educativo. 

b) RESPECTO AO PROFESORADO 

• Asesorar sobre criterios metodolóxicos que poidan previr dificultades de aprendizaxe como 

poden ser referidos a: agrupamentos, organización dos espacios, distribución do tempo, 

etc... 

• Participar na elaboración de adaptacións curriculares do alumnado. 

• Animar á utilización de criterios e procedementos para o seguimento e avaliación do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
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c) RESPECTO AO ALUMNADO 

- Prevención, detección e coordinación do tratamento das dificultades de aprendizaxe: 

 - Avaliación inicial para coñecer a competencia curricular e destrezas básicas do 

alumnado. 

- Intervención nas sesións de avaliación e reunións dos equipos docentes. 

- Asesoramento, sobre a situación académica-persoal e sobre o futuro académico e 

profesional. 

- Realizar a avaliación psicopedagóxica de aqueles alumnos que se considere necesario. 

d) RESPECTO AÓS PAIS/NAIS 

• Orientacións sobre alumnos con necesidades educativas. 

• Informar ós pais/nais de cales son as condicións ambientais necesarias para que os seus 

fillos poidan realizar as actividades de estudio no seu fogar.  

• Facilitar por medio de cartas, charlas, etc. o coñecemento do novo sistema educativo e 

futuras conexións académicas e posibilidades profesionais. (Charla informativa aos 

pais/nais do alumnado sobre optativas: alternativas ó finalizar a E.S.O., alternativas para 

aqueles rapaces que non acadan o título da E.S.O., modalidades de Bacharelato, Ciclos de 

F.P. FP Básica). 

• Orientacións ás familias individual e colectivamente, para que asuman responsabilidades 

na educación dos seus fillos/as. 

• Implicar aos pais/nais en actividades de reforzo e apoio educativo 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA- PROFESIONAL  

 

5.2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Os alumnos que cursan a E.S.O., o Bacharelato ou ciclos formativos así como aquel alumnado de 

ESA,  teñen que tomar dentro dos distintos itinerarios diferentes decisións de carácter vocacional 

que van afectar de xeito importante ó futuro das súas vidas. É por elo, necesitan orientación 

académica e profesional. 

O proceso de toma de decisións nestas etapas esixe que o alumnado integre a representación de 

sí mesmo e a representación que posee do mundo socio-laboral, confrontando ambos tipos de 

representacións. 

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

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

anteriores, ou a realizar outras novas. O proceso constitue unha situación de búsqueda 

permanente de equilibrio, cuio mantemento precisa de novas informacións e continuas tomas de 

decisións. Durante este curso adoptarase medidas de información e asesoramento adecuándonos 

a situación sanitaria, o que pode influír nas actividades complementarias que se puideran 

desenvolver dende o ámbito. 

5.2.2.2 OBXECTIVOS 

OBXECTIVOS XERAIS: 
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- Axudar ao alumnado ao coñecemento de sí mesmo, así coma das estructuras do Sistema 

Educativo e do ambiente socio-laboral e profesional. 

- Ensinarlle un método de aprendizaxe que lle permita coñecer os aspectos anteriores e 

analizar a conducta vocacional. Proporcionarlle ó alumno medios necesarios para que 

acade: Aprendizaxe en habilidades de búsqueda e tratamento de información. 

- Fomentar no alumnado a capacidade de  tomar decisións, analizando de forma crítica a 

súa situación persoal e valorando as ventaxas 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 ó alumno e a súa familia, informacións sobre a situación actual e 

tendencias do mercado de traballo. 

- Colaborar cos titores/as na elaboración do consello orientador. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Axudar ó alumno a coñecer e distinguir as suas aptitudes, preferencias e intereses. 

- Proporcionar información sobre as saídas da ESO: Ciclos Formativos de F.P., FP Básica, 

Bacharelato e  ESA é facilitar a inserción ao 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 búsqueda 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 ó terminar a E.S.O.  

MOMENTOS RELEVANTES 

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

secundaria, para este curso 2020/21 marcamos como momentos de especial relevancia: 

• 1º ESO, O comenzo da nova etapa educativa e adaptación ao novo institituto. 

   Actividades de acollida ao centro en colaboración cos centros adscritos ao longo do curso. 

• 2º ESO, desenvolverase ó longo do 3º trimestre e a información centrarase nestes aspectos: 

• As optativas en 3º curso  e a elección das matemáticas aplicadas/ académicas. 

• Medidas de atención á diversidade que se poden atopar. 

• A FP BÁSICA 

• 3º  ESO, ademáis da información anterior, ampliarase o campo de información aos diferentes 

itinerarios de 4º curso e a súa vinculación  coa FP ou aos Bacharelatos. Na elección de 

optativas deberán ter en conta a súa vinculación con estudios posteriores: Ciclos formativos 
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de grao medio e diferentes modalidades de bacharelatos. Así como probas de acceso ou 

outros vías para continuar estudios. 

• 4º ESO, realizarase un programa de toma de decisións complementando a orientación 

vocacional ó longo do 3º trimestre, para axudar na elección de bacharelatos, F.P.  vinculación 

con estudos posteriores de FP e Universidade ou traballo laboral se plasmará no consello 

orientador de final de etapa aqueles aspectos máis vinculantes a corto prazo, facendo especial 

fincapé na determinación do itinerario de bacharelato como posible vínculación con estudos 

superiores. 

• Bacharelatos,  diferentes modalidades de bacharelato e asesoramento no 2º curso con 

referencia ao acceso á universidade e as ABAU. 

• Ciclos formativos,asesoramento e acercamento ao mundo do traballo e a inserción 

sociolaboral así como a continuación dentro do sistema educativo. 

• FP Básica,favorecer o seu desenvolvemento persoa e social así como a inserción no mundo 

laboral ou a continuación no sistema educativo.Favorecer mecanismos que lle proporcionen 

ferramentas para o desenvolvemento dos procesos de ensino e aprendizaxe. 

• ESA, asesoramento con relación aos diferentes itinerarios que ofrece o sistema eduvativa e a 

posibilidade de compaxinar estudos coa sitúa persoal de cada un. 

5.2.2.3 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. 

  -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: ensinanza, 

secundaria, F.P. 

  -Requisitos de ingreso nas diferentes posibilidades. 

  -Bolsas de axuda para o estudio. 

*   Coñecemento do mundo laboral:  

  -Perspectivas do emprego, perfíl profesional, relacións laborais (tipos de contratos, 

lexislación laboral). 

  -Estructura dos sectores productivos, 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 
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  -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:  

  -Métodos, técnicas e estratexias de búsqueda de emprego. 

  -Elaboración de documentos profesionais, que se pode presentar na búsqueda 

activa dun emprego (instancia, carta de presentación, currículum vitae) organismos que 

poden axudar (INEM, sindicatos, Admons,...)  

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

(entrevista de selección, test psicotécnicos, etc.) 

  -Traballo por conta propia e por conta allea 

5.2.2.4 ACTUACIÓNS 

A) RESPECTO AO CENTRO 

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

información sobre diferentes campos profesionais. 

• Expoñer  no taboleiro a información académica e laboral de interese para o alumnado. 

• Actualizar a páxina web do centro con información de interese. 

B) RESPECTO AO PROFESORADO 

• Contemplar a dimensión práctica das materias curriculares e a súa posible relación cun 

futuro profesional. 

• Coordinar as opinións do equipo educativo e o titor/a á hora de elaborar o Consello  

Orientador.  

• Coordinación co profesorado de FOL para o desenvolvemento de actuacións conxuntas. 

C) RESPECTO AO ALUMNADO 

• Entrenamento en técnicas de documentación e consulta (guías, folletos, publicacións, 

etc.). 

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

término do curso ou etapa. 

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

• Documentación con información sobre centros (oferta educativa, direccións, teléfonos, 

etc.) 

• Análisise da actividade económica local e rexional (mapas con sectores de actividade, 

informes de prensa, etc.) 

• Contactos con traballadores. Charlas de profesionais. Visitas a empresas. 

• Aplicación de cuestionarios de exploración de intereses, aptitudes, personalidade, valores, 

etc. 

• Análise de ventaxas e inconvintes das distintas opcións educativas e profesionais 

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

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

(indecisos). 
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D) RESPECTO AÓS PAIS  E NAIS 

• Informarlles da formación que están recibindo os seus fillo/as no centro. 

• Proporcionarlles información acerca das distintas opcións educativas e profesionais dos 

seus fillos. 

• Promovela formación acerca de cómo poden asesorar mellor os seus fillo/as en canto a súa 

formación académica e futuro profesional. 

 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL  

  

5.2.3.1 INTRODUCCIÓN 

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

profesores/as-titores/as.  

O P.A.T. debe asegurar que as decisións globais tomadas no P.E.  se axusten á realidade de cada 

grupo  e alumno. A coherencia educativa no centro e a concreción dos valores expresados no 

P.E.C. serán os seus obxectivos prioritarios. 

Hai un profesor-titor por cada curso que ten unhas determinadas responsabilidades e tarefas 

respecto ao seu grupo de alumnos. Sen embargo, todo o profesorado debe implicarse na acción 

titorial, xa que está influindo constantemente sobre o alumnado na forma de construir o seu 

autoconcepto, elaborar expectativas e trazar o seu proxecto de vida. A tarefa educativa, e dicir, a 

responsabilidade de axudar ós alumnos/as na súa maduración debe ser asumida por todo o 

equipo educativo, constituíndo o PAT unha peza clave desta acción no centro, como documento 

no cal se especifican os criterios procedementos para a organización e funcionamento das titorías.  

A figura do titor/a implica desenvolver á acción titorial dunha forma máis intensa e especializada, 

exercendo algunhas tarefas educativas nas que non pode ser sustituído polos demáis 

profesores/as, aínda que precisará da coordinación cos diferentes axentes educativos e 

especialmente co equipo docente. 

O desenvolvemento da acción titorial deberá abordar os seguintes aspectos: 

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

e motivacións, grao de responsabilidade).  

b) Relación co grupo-clase. Deberanse poñer 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 suas distintas programacións. 

5.2.3.2 OBXECTIVOS: 

OBXECTIVOS XERAIS: 

Os obxectivos xerais que pretendemos son: 

- Impulsar  o desenvolvemento psicosocial dos alumnos. 

- Optimizar os procesos de ensenanza-aprendizaxe. 
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- Coordinar a acción educativa do equipo docente. 

- Orientar os pais e nais na súa labor educativa. 

- Facilitar ó alumnado e ás  familias a toma de decisións sobre as diversas opcións 

académicas e vocacionais. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

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

características do centro, necesidades educativas, experiencia titorial, etc. Neste caso para a sua 

exposición tomamos como referencia as etapas educativas. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS NA E.S.O. e FPBÁSICA : 

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

- Desenvolver a un nivel adecuado o autoconcepto e autoestima. 

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

optatividade como de qué facer ó finalizar a E.S.O. 

- Exercitar habilidades e destrezas para a toma de decisións. 

- Coñecer as características personais, familiares e socioambientais do alumnado. 

- Observar de xeito progresivo e sistemático, a través de rexistros e escalas de observación, as 

diferentes conductas, rasgos e estilos de aprendizaxe do alumnado, archivando toda a 

información na carpeta-expediente de cada alumno. 

- Detectar dificultades nos aprendizaxes instrumentais, especialmente nas estratexias 

metacognitivas. 

- Facilitar a reflexión do alumnado sobre os seus propios procesos de aprendizaxe. 

- Coordinar as respostas educativas adecuadas ás dificultades de aprendizaxe que se produzan 

no grupo-clase. 

- Proporcionarlles información ás familias sobre a marcha dos seus fillos. 

- Asesorar ós pais nos conflictos ou situacións problemáticas que poidan ter cós seus fillos. 

5.2.3.4  CONTIDOS. 

� Coñecemento do NOF 

� Clima de aula e normas da aula 

� Titoría entre iguais 

� Participación na vida do centro. 

� Coñecemento do grupo. 

� Programa de Estratexias Metacognitivas. 

� Resolución de conflictos  

� Educación emocional e HHSS 

� Prevención en drogodependencias 

� Perigos co uso de redes sociais e móvil 

5.2.3.5 ACTUACIÓNS: 

A planificación de actividades titoriales dependerá de maneira directa da etapa educativa e das 

características do centro (o noso centro e os adscritos). 

As actividades estarán estructuradas por trimestres para todo o curso: 
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PRIMERO TRIMESTRE: 

- Actividades de acollida ou recepción dos alumnos: Estas actividades adaptaranse á 

situación COVID: 

o Presentación do profesor-titor do grupo de alumnos e do horario a seguir. 

o Coñecemento do centro. 

o Normas da aula e centro. 

o Reunión informativa cos pais e nais. 

o Reunión inicial cós pais e nais comunicándolles as normas básicas do 

funcionamento do centro-aula.  

- Elección democrática dos delegados da clase. 

- Actividades de coñecemento do grupo-clase: 

o Recopilación de información sobre a identidade e antecedentes académicos dos 

alumnos. 

o Cuestionario de información académico, social e familiar. 

o Observación sistemática e Entrevistas individuais. 

o Sociograma e Dinámicas individuais de intercambio de información entre os 

alumnos da clase. 

- Programa TEI nas titorías para traballar aspectos sobre educación emocional, autoestima, 

autoconcepto e habilidades sociais. 

- Colaboración co grupo de convivencia do centro na Titorización Emocional (TIPE) ao 

alumando que o precise e a Mediación Escolar,para a resolución pacífica de conflictos. 

- Programa preventivo de dificultades de aprendizaxe das técnicas básicas, motivación e 

estratexias metacognitivas.  

- Colaboración nas conmemoracións que desenvolvan dende o centro ao longo do curso. 

- Preparación da sesión da avaliación. 

- Reflexión sobre os resultados e propostas de mellora. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Actividades relacionadas cos resultados da avaliación: 

o Posta en marcha de cambios nos programas en relación cos resultados da 

avaliación realizada a nivel de grupo. 

o Adaptación de novas medidas de atención á diversidade por parte do profesorado 

co alumnado. 

o Contactos individuais cos pais, cando corresponda, para solicitarlles a sua 

colaboración no apoio. 

- Programa psicosociais coa Asociación Avante na ESO e FPBásica para traballar contidos 

Drogodependencia e Presión de Grupo. 

- Charlas informativas sobre os risgos do uso das TICS e novas tecnoloxías. 

- Inicio do programa de orientación académica e profesional sobre o SUG con charlas 

informativas. 

- Preparación da sesión da avaliación. 
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- Reflexión sobre os resultados e propostas de mellora. 

TERCER TRIMESTRE 

- Actividades relacionadas cos resultados da avaliación. 

- Continuación dos programas iniciados no segundo ou no seu caso dos iniciados no primero 

trimestre que non finalizaran. 

- Plan director de convivencia nos centros educativos sobre charlas informativas sobre 

diferentes temáticas. 

- Programa de Orientación Vocacional, centrándose especialmente en toma de decisións 

vocacionais ó finalizar a E.S.O. e itinerarios académicos e profesonais. 

- Comezo do Plan de Acollida co alumnado dos centros adscritos de Educación Primaria.Vista 

ao centro e charlas informativas sobre a nova etapa ESO. 

- Asesoramento grupal e individual ao alumando das diferentes estapa  sobre aspectos do 

POAP(elección de itinerarios, materias, vías, modalidades, acceso FP, acceso á 

universidade…) emprego da aula virtual e recursos tecnolóxicos. 

- Preparación dos Consellos Orientadores cos titores/as. 

- Preparación da sesión da avaliación. 

6. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

As actuacións de orientación realizaranse a través dos tres ámbitos seguindo como principios 

básicos: planificación, curricularidade, prevención, sistematización, inclusión e igualdade de 

oportunidades. Ditas actuacións canalizaranse por medio das distintas áreas, titorías, actividades 

extraescolares e complementarias, asesoramento grupal e inividual de forma presencial ou 

telemática. Algunhas das nosas responsabilidades ou actuacións serán: 

1. Tendo en conta a situación actual COVID priorizarase a actualización e funcionamento 

para todo o alumnado da aula virtual a través dos correspondes cursos virtuais,a 

páxina web  do centro, correo electrónico, foros de opinión así como  todos aqueles 

recursos tecnolóxicos que podamos aplicar ao longo do curso. 

2. Colaboración nos distintos programas tendo en conta as aportacións dos distintos 

titores, sensibilizando á comunidade educativa da necesidade de desenvolvelo. 

3. Asesoramento e apoio ó equipo directivo, ós profesores e titores nos aspectos de maior 

“responsabilidade” que hai que desenvolver durante o proceso de ensinanza-

aprendizaxe (distribución de espacios, tempos e grupos dentro da aula, principios 

metodolóxicos en que basarse, deseño de actividades, principios da avaliación, 

desenvolvemento dos contidos actitudinais e procedimentais, detección de posibles 

problemas ou necesidades,..) 

4. Coordinación de  diferentes activadades e actuacións nos distintos ámbitos.  

5. Proporcionar recursos para desenvolver as diferentes actividades escolares.  

6. Intervención directa en actividades concretas dirixidas ós alumnos: 

- Avaliación psicopedagóxica. 

- Actividades de carácter especializado, como aplicación de probas 
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- Actividades dirixidas ás familias, para facilitar a sua colaboración e implicación na 

educación dos seus fillos. 

- Sobre todo, cando as actuacións que se dirixiron dende o primeiro nivel de 

Orientación non responderon as suas necesidades, asesoramento e/ou intervención 

individualizada. 

7- RECURSOS E TEMPORALIZACIÓN 

A) RECURSOS 

7.1 Recursos materiais: 

Recursos materiais existentes e co labor de dotar o departamento dos materiais necesarios para 

desenvolver os obxectivos propostos no Proxecto de Orientación.  

7.2 Recursos persoais: 

Dentro dos recursos persoais contamos cos recursos internos, que son os titores/as e o 

profesorado que interven directamente cos alumnos/as nas distintas materias curriculares.  

O centro conta unha mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica  e a Orientadora do centro. 

Entre os recursos externos ó centro destacamos o Equipo de Orientación Específico, Servizos 

sociais do concello, Centro de formación e recursos, Asociacións diversas en relación cas 

necesidades educativas dos alumnos, Saúde Mental USMI-X, etc.  

7.3  Recursos organizativos: 

• Os diferentes membros do departamento de orientación reuniranse mensualmente, 

aínda por determinar. 

• Polo menos unha vez ó trimestre, reunirémonos coas orientadoras dos centros de 

Educación Primaria adscritos. 

B) TEMPORALIZACIÓN: 

As actuacións xerais propostas levaránse  a cabo ao longo de todo o curso, podéndose  distribuír 

de maneira máis secuenciada  trimestralmente,  que abarca cada curso académico: 

1º trimestre 

- Constitución do Departamento de orientación. Actualización do taboleiro e Aula Virtual. 

- Actualización de Plan Anual de Actuación seguindo as directrices da CCP. 

- Elaboración de horarios dos membros do departamento ( PT e Orientadora). 

- Revisión dos informes do alumnado  que se incorpora novo ao centro así como 

coordinación cos xefes/as do departamento de orientación dos centros de procedencia.  

- Programa de acollida no novo alumnado de E.P. a ESO. Seguindo o Protocolo COVID 

- Xornada de presentación do curso coas familias e información sobre as características da 

etapa educativa dos seus fillo/as. Seguindo o Protocolo COVID 

- Participación na avaliación inicial aportando datos significativos de aquel alumnado que 

presente ANEE . 

- Desenvolvemento e organización  das medidas de atención á diversidade  para dar 

respostas as necesidades educativas do alumnado seguindo as referenes circulares de 

atención á diversidade. 

- Desenvolvemento das actuación contempladas na acción titorial para a ESO e FPásica. 
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- Reunións trimestrais cás familias dos alumnos/as que presentan necesidades educativas 

para aportarlle a información da súa evolución así como as orientacións que se 

consideren oportunas. 

- Participación e praparación das sesións de avaliación e asesoramento aos titores/as de 

grupo así como a o profesorado en xeral. 

2º trimestre 

- Análise dos resultados da 1ª avaliación, establecemento de  medidas de atención á 

diversidade ou modificación das novas incorporación ás mesmas. 

- Asesoramento ao profesorado no desenvolvemento das sesións de titorías e aportación 

dos recursos necesarios. 

- Información ás familias sobre a evolución escolar do alumno con NEAE así como as 

orientacións que se condesideren oportunas. 

- Desenvolvemento de actuacións con relación ao PAT ( prevención drogodependencias, 

prevención uso das tics, universidade, charlas plan director…) 

- Programa de orientación vocacional con todo o alumnado especialmente cos alumnos/as 

de cuarto curso de eso e segundo de bacharelato. 

- Participación e preparación das sesións de avaliación. 

3º trimestre 

- Análise dos resultados acadados na 2º avaliación  

- Continuación das sesións adicadas a toma de dicisións, actitudes emprendedoras, opcións 

e itinerarios académicos (FP Básica, FP grao medio, Bacherelato, etc.). 

- Intervencións de asesoramento individuais cos alumnos que o soliciten despois da 

implementación do programa de orientación vocacional. 

- Visitas dos alumnos/as dos centros adscritos ao centro educativo. Iniciación do Plan de 

Acollida para o vindeiro curso. Protocolo COVID 

- Seguimento das actuación do PAT para este trimestre. 

- Preparación da sesión de avaliación final e o Consello Orientador. 

- Avaliación do PAT e POAP e propostas de mellora, realización da memoría final. 

- Ó longo de todo o curso: 

o Seguimento e coordinación dos Plans de Actuación: PAT, POAP e Plan de apoio ao 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

o Coordinar e presidir as reunión do DO do centro e cos centros adscritos 

o Asistir ás reunións da CCP trimestralmente e aos  Claustros 

o Realizar reunións de coordinación co resto do profesorado e cos pais dos 

alumnos/as. 

o Coordinar reunións con servizos externos ao centro ( servizos sociais, EOE..) 

8-AVALIACIÓN E SEGUIMENTO 

Esta avaliación non so é necesaria realizala ao  finalizar o plan de Orientación educativo, senón  

tamén durante a implementación do mesmo, e débese dirixir tanto ao proceso de aprendizaxe 

como o de ensinanza. 
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Nas reunións do departamento de orientación comentarase a posta en marcha do Plan de 

Orientación Educativo a través dos distintos programas e actuacións, tamén anécdotas que nos 

sirvan para mellorar a posta en marcha do mesmo. 

Algúns instrumentos que podemos utilizar son: cuestionarios, entrevistas, observación, 

protocolos, análise de tarefas. Os procedementos que podemos utilizar son: a autoavaliación e a 

coavaliación. 

Os responsables da avaliación son todos os que interveñen de forma directa: profesores, 

alumnos, Equipo directivo, departamento de orientación e responsable de orientación dos centros 

adscritos. E entre os axentes externos pais e admistración educativa. 

Realizarase unha avaliación que se reflexará na memoria anual de centro e na memoria do 

departamento de orientación. Esta memoria debe de contemplar o grao de satisfacción dos 

integrantes, consecución dos obxectivos e as propostas de mellora. 

        

9- PROPOSTAS DE MELLORA 

Ao remate do curso escolar se establecerán os aspectos que na implementación se consideren 

necesarios para a mellora de cara ao próximo curso. 

 

 

 

   EN VILALONGA,  29  DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

ASDO: XEFA DO DPTO DE ORIENTACION    

Natalia María Rodriguez Camino    
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ANEXO I. PLAN DE INTERVENCION DE APOIO EDUCATIVO ( PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA) 

ANEXO II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

 

ACTIVIDADES PROPOSTAS POLO CONCELLO DE SANXENXO  

1. COLABORACIÓN COA GABINETE PSICOPEDAGÓXICO PASO A PASO – T.E.A. 

Actividade: Sensibilización ao alumndo sobre o T.E.A. 

Destinatarios:  1º ESO 

Datas:  Outubro 

Lugar:  Aula 

2. PROGRAMA AVANTE  

Actividade: Prevención de drogodependencia e Presión de grupo. 

Destinatarios: ESO e FPB / Familias 

Datas:  Ao longo do curso ( Por determinar) 

Lugar:  Grupos de ESO / FPbásica 

Horas: 

3. ACTIVIDADES PROPOSTAS DENDE  PLAN DIRECTOR DE CONVIVENCIA E SEGURIDADE NOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

Actividade: Por determinar 

Destinatarios : ESO/ FPB BÁSICA 

Datas:  2º e 3º trimestre 

Lugar:   

Horas:  

4. ACTIVIDADE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL “ Programa A Ponte” . 

Actividade: Charla informativa sobre oferta da U.S.C.Programa “A PONTE”. 

Destinatarios: 2º BACHARELATOS / 2º C.S. 

Datas:  Por determinar 

Lugar:  

Horas:  

5. PROGRAMA CORRESPONDENTES XUVENÍS 

Actividade: Por determinar 

Destinatarios:  

Datas:   

Lugar:  

Horas:  


