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Logros acadados
LIÑA 2

Logros acadados segundo os obxectivos plantexados no programa

Respecto da proposta das primeiras reunións co resto do departamento de orientación, os obxectivos acadados finalmente foron algo
menores debido á situación derivada da COVID-19, que obrigaron á suspensión presencial das clases, e por tanto o noso traballo se
complicou por falta de contacto co alumnado, xa que a parte máis importante do noso traballo se realiza de xeito presencial.

LIÑA 3

Logros acadados segundo os obxectivos plantexados no programa

Respecto da proposta das primeiras reunións co resto do departamento de orientación, os obxectivos acadados finalmente foron algo
menores debido á situación derivada da COVID-19, que obrigaron á suspensión presencial das clases, e por tanto o noso traballo se
complicou por falta de contacto co alumnado, xa que a parte máis importante do noso traballo se realiza de xeito presencial.
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Porcentaxe de mellora nas competencias do alumnado beneficiario do
programa. Indicadores
LIÑA 2

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito científico-matemático

50

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito socio-lingüístico

60

Porcentaxe de alumnado implicado que aproba as materias  obxecto do reforzo na avaliación final

60

LIÑA 3

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito científico-matemático

60

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito socio-lingüístico

60

Porcentaxe de alumnado implicado que aproba as materias obxecto do reforzo na avaliación final

60
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Grao de desenvolvemento e consecución dos obxectivos
LIÑA 2

Grao de satisfacción do alumnado e familias co programa desenvolto (onde o valor é 1 pouco e 10 moito)

8

Grao de satisfacción do centro educativo e docentes co proxecto e traballo desenvolto (onde 1 indica pouco e 10 moito)

9

LIÑA 3

Grao de satisfacción do alumnado e familias co programa desenvolto (onde o valor é 1 pouco e 10 moito)

8

Grao de satisfacción do centro educativo e docentes co proxecto e traballo desenvolto (onde 1 indica pouco e 10 moito)

9
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Modificacións con respecto ao programa. Tarefas desenvoltas
LIÑA 2

Indique e enumere as modificacións introducidas e as tarefas que desenvolveu vencelladas a atención do alumnado

As maiores diferencias introducidas de cara á atención do alumnado e as necesidades inicialmente proposta, ciñeron derivadas da
suspensión das clases presenciais.  Polo que comezamos e dicidimos traballar, por vía telefónica, correo electrónico e videoconferencias,
en coordinación cos diferentes departamentos das materias, e o profesorado cos que compartíamos grupos de alumnado.

LIÑA 3

Indique e enumere as modificacións introducidas e as tarefas que desenvolveu vencelladas a atención do alumnado

As maiores diferencias introducidas de cara á atención do alumnado e as necesidades inicialmente proposta, ciñeron derivadas da
suspensión das clases presenciais.  Polo que comezamos e dicidimos traballar, por vía telefónica, correo electrónico e videoconferencias,
en coordinación cos diferentes departamentos das materias, e o profesorado cos que compartíamos grupos de alumnado.
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Organización, desenvolvemento e metodoloxía.
LIÑA 2

Describe as actuacións en canto a organización, desenvolvemento e metodoloxía do programa

Respecto da organización, houbo un contacto permanente respecto ao profesorado implicado, para coordinar que a atención ao alumnado
fóra nunha mesma dirección, e non dun modo contraposto.  En canto ao desenvolvimento, se fixo de maneira diaria, semanal e periódica,
segundo os diferentes casos, necesidades e problemáticas que ían xurdindo co paso dos días e semanas.  En canto á metodoloxía,
adaptándono á contorna dixital, que tiñamos á nosa disposición tanto por parte do centro (Abalar, edixgal, aular virtual...) coma propias.

LIÑA 3

Describe as actuacións en canto a organización, desenvolvemento e metoloxía do programa

Respecto da organización, houbo un contacto permanente respecto ao profesorado implicado, para coordinar que a atención ao alumnado
fóra nunha mesma dirección, e non dun modo contraposto.  En canto ao desenvolvimento, se fixo de maneira diaria, semanal e periódica,
segundo os diferentes casos, necesidades e problemáticas que ían xurdindo co paso dos días e semanas.  En canto á metodoloxía,
adaptándono á contorna dixital, que tiñamos á nosa disposición tanto por parte do centro (Abalar, edixgal, aular virtual...) coma propias.
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Avaliación . Ferramentas empregadas e resultados obtidos
LIÑA 2

Indica os métodos de avaliación, as ferramentas empregadas e o resultado desta.

A avaliación do alumnado foi levada a cavo por cada persoa titora  ou o profesor de area, a nosa aportación estivo presente nas pinceladas
e a información que facilitamos a cada profesor, de cómo víamos a cada alumno ou alumna e o que íamos conseguindo.

LIÑA 3

Indica os métodos de avaliación, ferramentas empregadas e os resultados desta

A avaliación do alumnado foi levada a cavo por cada persoa titora  ou o profesor de area, a nosa aportación estivo presente nas pinceladas
e a información que facilitamos a cada profesor, de cómo víamos a cada alumno ou alumna e o que íamos conseguindo.
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Propostas de melllora
LIÑA 2

Indica unhas propostas de mellora orientadas ao funcionamento do programa

Cremos que á vista dos bos resultados obtidos, de cada ao vindeiro curso, estaría moi positivo levar a  cabo de novo este programa, xa
que para o alumnado ao non ter un só profesor e ter un apoio dentro da aula, lle proporciona novas, mellores e complementarias
ferramentas para aprender, unha maior motivación e corrixir os posibles retrasos e dificultades que se poden ar na súa aprendizaxe.  De
cara ao vindeiro curso, creemo tamé que sería conveniente empezar o programa no mes de setembro, pollo aumento das desigualdades
educativas que veñen derivadas da COVID-19.

LIÑA 3

Indica unhas propostas de mellora orientadas ao funcionamento do programa

Cremos que á vista dos bos resultados obtidos, de cada ao vindeiro curso, estaría moi positivo levar a  cabo de novo este programa, xa
que para o alumnado ao non ter un só profesor e ter un apoio dentro da aula, lle proporciona novas, mellores e complementarias
ferramentas para aprender, unha maior motivación e corrixir os posibles retrasos e dificultades que se poden ar na súa aprendizaxe.  De
cara ao vindeiro curso, creemo tamé que sería conveniente empezar o programa no mes de setembro, pollo aumento das desigualdades
educativas que veñen derivadas da COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO
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