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 INTRODUCCIÓN 

A lexislación educativa mais recente outórgalle á función orientadora un 

papel relevante, considerándoa un pilar esencial e básico do sistema 

educativo con decisiva incidencia na calidade dos procesos que nel se 

desenvolven: 

A orientación eduactiva e profesional dos alumnosdebe ser un dos principios 

que inspira a actividade educativa como medio necesario para o logro dunha 

formación personalizada que propicie unha educación integral en 

coñecementos, destrezas e valores (Artigo 1º da Lei Orgánica 2/2006, do 3 

de maio de Educación). 

A orientación educativa e profesional é un dos factores que favorecen a 

calidade  da  ensinanza,  aos  que  os  poderes  públicos  prestarán  unha 

atención prioritaria (LOMCE, artigo 2º). 

A LOMCE promove no seu preámbulo, a necesidade dunha educación 

de calidade para poder desenvolverse na vida: “A principal ameaza a 

que en sostenibilidade se enfrontan as sociedades desenvolvidas é a 

fractura do coñecemento, isto é, a fractura entre os que dispoñen de 

coñecementos, competencias e habilidades para aprender a facer, e facer 

aprendendo, e os que quedan excluídos. A loita contra a exclusión de unha 

boa parte da sociedade española, propiciada polas altas tasas de abandono 

escolar temperá e polos baixos niveis de calidade que hoxe en día reporta o 

sistema educativo, son o principal impulso para afrontar a reforma”. 

Nesta liña, queremos para o noso centro unha orientación que incida 

sobre a comunidade educativa no seu conxunto (alumnos, profesores 

e familias), que atenda aos problemas  e  dificultades  de  aprendizaxe  e  

preste  apoio  e  asesoramento, animando e impulsando a súa acción, as 

relacións entre os seus elementos e co entorno, contribuíndo, á mellora da 

calidade calidade e conseguintemente, da acción educativa. 

Dende o Departamento de Orientación, procuraremos que o alumnado 

obteña a resposta educativa que precise para ser o máis autónomo, 

eficaz e habilidoso na súa vida cotiá, podendo extrapolar os 

coñecementos aprendidos a outros espazos e momentos do día a día. 

A orientación é un deber compartido por todos os mestres que 

traballamos no centro coas responsabilidades propias das diferentes 

tarefas que desempeñamos e debe estar coidadosamente planificada, 

marcándose uns obxectivos a partir da análise da realidade, programándose 

actuacións concretas, deseñándose estratexias específicas e organizándose 

os espazos e os tempos nos que se desenvolverá o planificado. Unha 

previsión que, ademais, debe contemplar a avaliación e seguimento 

necesarios para constatar o grao de consecución dos obxectivos e, no seu 

caso, as propostas de mellora 



  O Plan de Orientación é o instrumento pedagóxico-didáctico que 

articula, a medio e largo prazo, as actuacións relacionadas coa 

orientación e a acción titorial.  Pero esta planificación no pode facerse de 

maneira illada, é parte da organización pedagóxico- educativa do centro e, 

consecuentemente, debe incardinarse coa actividade e estrutura xeral 

deste. Conforma un epígrafe propio do PEC como documento que planifica e 

estrutura a acción orientadora dos equipos docentes e do centro educativo 

no seu conxunto, con especial incidencia na atención á diversidade, na 

orientación  persoal  e  académica  e  na  acción  titorial,  sendo  o  

Departamento  de Orientación  o responsable de elaborar a proposta do 

mesmo de acordo coas directrices establecidas polo Claustro de profesores 

e a CCP. 

O noso Plan de Orientación é un documento real, vivo e dinámico. Para 

iso temos que planificar para unha realidade con características singulares 

que a definen e condicionan, necesidades propias ás que temos que dar 

resposta e  recursos e posibilidades concretas que serán os instrumentos 

para materializar as propostas da acción orientadora. 

Así, para programar a nosa acción de forma eficaz, debemos coñecer as 

peculiaridades  do contorno  ao  que  vai  dirixida  e  no  que  se  vai  

desenvolver: características do alumnado, profesorado e familias, 

organización do centro educativo, medios materiais, recursos humanos, etc. 

O Departamento de Orientación esté situado no centro base, O CEIP 

de Curtis, e ten un centro compartido(CO), que é o CEIP de Teixeiro e un 

centro adscrito (CA) o C.E.I.P. Virxe do Portal, de Sobrado dos Monxes. O 

distribución do traballo e a seguinte:  tres días no CEIP de Curtis, os luns, 

mércores e xoves,; dous días no CEIP de Teixeiro, os martes e venres; e un 

mércores cada quince días no CEIP de Sobrado. 

 

1- DESCRIPCIÓN DO CONTORNO 

O Concello de Curtis está situado no sureste da provincia de A Coruña, 

nunha zona denominada de montaña. Limita xeograficamente cos seguintes 

concellos: o norte con Aranga e Oza dos Ríos,ó leste con Guitiriz (Lugo),ó 

sur cos de Sobrado e Vilasantar e ao oeste con Cesuras e Mesía. Cabe 

destacar que nos últimos anos houbo un descenso de poboación 

importante. 

 Atópase situado na meseta principal galega e a súa superficie pódese 

considerar bastante plana si se exceptúan as elevacións da Serra da Cova 

da Serpe e as depresións producidas pola erosión dos canles fluviais, o 

Mendo e Mandeo. A bipolaridade que se produce entre os dous núcleos 

urbanos, Teixeiro e Curtis, é unha constante histórica que determina 

en gran maneira o desenvolvemento urbano e a estrutura xeral do 



municipio. O desenvolvemento en paralelo determinou a duplicidade de 

tódolos servicios e equipamentos colectivos. 

  Á economía familiar está sostida polo sector da gandería e 

agricultura, da industria e construcción e polo sector servicios. Todo 

isto lévanos a pensar que o seu nivel económico é medio, xurdindo os 

maiores ingresos do sector secundario ao que temos que sumar pensións de 

familiares maiores que viven na mesma casa. Ademais, a súa economía 

vese favorecida polo consumo dos seus cultivos e a cría dalgún animal. 

Os rapaces reciben unha atención hixiénico - sanitaria correcta na 

maioría dos casos, efectuándose as revisións periódicas e vacinacións. Entre 

os pais e nais, a maioría teñen estudios primarios, uns poucos Formación 

Profesional e menos o bacharelato. Moi poucos pais teñen titulación 

universitaria. 

 

1.1-Datos específicos do centro 

    

CEIP DE TEIXEIRO    

ETAPA                     

GRUPO          

Nº 

ALUMNOS                                        

 

EDUCACIÓN INFANTIL    4ºEI 23 

5ºEI 12 

6ºEI 23 

EDUCACIÓN PRIMARIA    1º 22 

 2º 23 

 3º 17 

 4º 21 

 5º 11 

 6º 18 

 

 



O centro conta co seguinte profesorado: 

3 mestras de Educación Infantil con titoría 

1 mestra de apoio de Educación infantil 

4 mestres de Educación Primaria, unha delas exerce tamén de secretaria. 

1 Directora 

1 mestre especialista en Música con titoría 

1 mestre especialista en Inglés 

1 mestra especialista en Francés con titoría 

1 mestra especialista en E. Física 

2 mestres de Relixión ( compartidos CEIP de Curtis e CEIP de Sobrado) 

2 especialista en Pedagoxía Terapéutica, unha delas en comisión de 

escolarización por centro preferente e outra exerce tamén de xefa de 

estudios. 

1 especialista en AL (provisional a tempo completo). 

1 orientadora (compartida co CEIP Curtis e CEIP de Sobrado dos Monxes). 

 

2- O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Antes de enumerar os obxectivos xerais que dende o Departamento de 

Orientación se pretenden conseguir, convén resaltar que súa principal 

finalidade é a de mellorar no posible a calidade do servizo que presta ao 

centro e á comunidade educativa en xeral. 

Por outra banda, tamén indicar que os obxectivos que se propoñen 

dende o Departamento de Orientación para cada curso son froito da 

combinación de dúas variables o que fai que se priorice o traballo de 

determinados aspectos en detrimento de outros.  

Estas variables son: 

 A análise detida das suas funcións. 

 As necesidades derivadas de cursos pasados e das 

demandas realizadas a principios de cada curso. 

 

 



2.1- COMPOÑENTES E FUNCIÓNS 

2.1.1 -Xefe de Departamento: 

 Dirixir e coordinalas actividades do D.O. 

 Redactalo plan de Orientación do centro e velar polo seu 

cumprimento; elaborala memoria final. 

 Participar na elaboración dos proxectos educativos. 

 Convocar e presidilas reunións do D.O. 

 Velar pola confidencialidade dos documentos. 

 Coordinala organización de espacios e adquisición de material. 

 Realizalas avaliacións psicopedagóxicas e asesorar no deseño, 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á 

diversidade. 

 Facilitala colaboración entre os membros dos departamentos 

de orientación. 

 Coordinar, en colaboración cos profesores de apoio, a atención 

do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Representar ó D.O. na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

2.1.2. Profesorado de Pedagoxía Terapéutica. 

 Prestarlle atención docente directa ó alumnado con 

necesidades especificas de apoio educativo que así o requiran. 

 Asistir ás reunións da Comisión Pedagóxica e do D.O. 

 Colaborar na elaboración , seguimento e avaliación das 

adaptacións curriculares individuais e das medidas de reforzo 

e noutras medidas dirixidas á atención á diversidade do 

alumnado. 

2.1.3. Profesorado  de Audición e Linguaxe. 

 Prestar atención docente directa ó alumnado con necesidades 

especificas de apoio educativo que así o requiran. 

 Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACS, 

nas medidas de reforzo e noutras medidas dirixidas á atención 

á diversidade do alumnado. 

 Asistir ás reunións do D.O. e da comisión de Coordinación 



Pedagóxica 

2.1.4. Coordinadores de cada dous niveis. 

 Asistir ás reunións da Comisión Pedagóxica e do D.O. 

 Selo portavoz das inquedanzas dos seus niveis na C.C.P. e no 

D.O. e trasladar ós compañeiros de ciclo os acordos tomados 

en cada unha das reunións. 

 Colaborar na organización de actividades de apoio, reforzo 

educativo, adaptación curricular e actividades 

complementarias. 

 Coordinalas actividades académicas do nivel correspondente. 

2.1.5. Titores 

 Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas 

actividades de orientación do seu grupo. 

 Coñecelas características persoais de cada alumno/a a través 

da análise do seu expediente persoal e doutros instrumentros 

válidos para conseguir esos coñecementos. 

 Coñecelos aspectos da situación familiar e escolar que 

repercuten no rendemento académico de cada alumno/a. 

 Facilitala integración do alumno/a no grupo clase e no centro. 

 Coordinalo proceso de avaliación e intercambio de información 

entre os profesores/as. 

 Efectuar un seguimento do proceso de aprendizaxe dos seus 

alumnos/as. 

 Coordinalas actividades de reforzo e as adaptacións 

curriculares necesarias para os seus alumnos/as. 

 Informar á familia de todo o que afecte á educación dos seus 

fillos/as. 

 Colaborar co Departamento de Orientación no 

desenvolvementro dos seus programas. 

 Fomentala colaboración das familias nas actividades de apoio á 

aprendizaxe e á orientación dos seus fillos/as. 

 

 



2.1.6- Ámbitos de actuación. 

No cumprimento das funcións que o D.O ten encomendadas, elabórase este 

plan en torno ós seguintes ámbitos de actuación: 

 Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

 Revisión e actualización do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade 

 Plan de Acción Titorial. 

 

2.2- OBXECTIVOS XERAIS 

Deste xeito, tendo en conta as funcións do Departamento de Orientación 

establecidas no Decreto 120/1998 e na Orde que o desenvolve, Orde de 24 

de xullo do 1998; así como as Circulares das Direccións Xerais de 

Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas 

Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións 

prioritarias dos servizos de Orientación Educativa e Profesional das 

Ensinanzas Escolares de Galicia; e á vista das necesidades detectadas no 

contexto, os OBXECTIVOS XERAIS se fixan son os seguintes: 

 Participar na elaboración, seguimento e avaliación do 

PE, incidindo nos criterios  organizativos, metodolóxicos e 

curriculares de carácter inclusivo para a atención á 

diversidade do conxunto do alumnado e asesorando nas 

decisións relativas á potenciación das áreas instrumentais, 

avaliación, recuperación, criterios de promoción 

 Participar no deseño e desenvolvemento de medidas de 

atención á diversidade que optimicen a atención educativa 

proporcionada ao alumnado. 

 Contribuír  á  identificación  e  detección  temperá  das  

dificultades  ou problemas  de  desenvolvemento  e  

aprendizaxe  e  potenciar  a  posta  en marcha de medidas e 

accións de carácter preventivo, facilitándolle  á  comunidade  

educativa  os  apoios  e  o  asesoramento necesarios. 

 Apoiar á convivencia no centro a través da acción titorial e 

coa implicación de toda a comunidade educativa. 

 Promover a comunicación, colaboración e coordinación coas 

familias, potenciando a súa implicación no proceso 

educativo dos seus fillos e  do centro. 



 Promover a coordinación e colaboración entre o profesorado 

que apoian ao alumnado con NEAE. 

 Promover a formación e práctica do traballo cooperativo e 

e por proxectos de aula, como medida de atención á 

diversidade. 

 Establecer canles de comunicación e coordinar actuacións, 

cos diferentes servizos e institucións. 

2.2.1-ESPECÍFICOS CON RELACIÓN AOS ALUMNOS 

 Valorar as necesidades específicas de apoio educativo dos 

alumnos/as (dificultades e/ou trastornos de aprendizaxe, baixo 

rendemento escolar, altas capacidades, trastornos de conduta, 

grupos de risco,...) e deseñar programas específicos de 

intervención. 

 Promover actuacións destinadas ao coñecemento e asimilación 

de ferramentas para a  solución pacífica dos conflitos, a 

adquisición de habilidades sociais e a educación para a saúde. 

 Promover unha correcta convivencia. 

 Organizar/colaborar os patios inclusivos. 

2.2.2-ESPECÍFICOS CON RELACIÓN AO PROFESORADO 

 Fomentar a colaboración, o seguimento, a avaliación e a 

revisión do Plan de Orientación, Plan de Atención á 

diversidade e Acción Titorial, como instrumento dunha 

educación de calidade, deseñando dentro destes, programas e 

accións que incidan na aprendizaxe dos valores propios dunha 

sociedade participativa e democrática favorecedores dun clima 

de convivencia e de respecto entre as persoas e as culturas. 

 Apoiar e asesorar no desenvolvemento da acción 

educativa e das actuacións que forman parte do desempeño 

da función docente: programación, avaliación, etc. 

 Recabar a colaboración do profesorado nos procesos de 

avaliación psicopedagóxica e na organización da atención á 

diversidade do alumnado. 

 Asesorar no deseño, implementación e avaliación dos 

distintos plans e/ou programas que se elaboren. 

 Promover a coordinación, o traballo compartido e a 

innovación educativa, iniciando o coñecemento de 



metodoloxías inclusivas. 

 Asesorar na elaboración, desenvolvemento e avaliación das 

medidas de atención á diversidade. 

 Colaborar no deseño dos distintos documentos que forman 

parte do expediente do alumno. 

o Promover actuacións destinadas ao coñecemento e asimilación 

de ferramentas para a  solución pacífica dos conflitos, a 

adquisición de habilidades sociais e a educación para a 

saúde. 

 Dinamizar e crear medidas que incidan na mellora da 

convivencia no centro e na promoción de condutas 

tolerantes, como a organización dos patios inclusivos. 

2.2.3-CON RELACIÓN ÁS FAMILIAS 

 Asesorar ás familias para afrontar as dificultades que se 

presenten na educación dos seus fillos/as. 

 Asesorar ás familias orientándoas aos servizos que lles 

proporcionan a asistencia  e  apoio  que  poidan  precisar  

por  estar  en  situación  de desventaxa   socioeducativa,   pola   

súa   condición   de   emigrante,   por pertencer a minorías 

étnicas ou por estar a vivir situacións complexas ou 

problemáticas. 

 Asesorar e colaborar na procura de axudas e asistencia 

para alumnos con necesidades educativas de apoio educativo. 

 Fomentar a participación, colaboración e formación das 

familias a través de  charlas,  coloquios,  conferencias...  que  

aporten  información para unha mellora educativa. 

2.2.4- CON RELACIÓN A OUTRAS INSTITUCIÓNS  

 Colaborar cos servizos de orientación: Equipo de 

Orientación Específico, Departamento de Orientación do IES e 

Departamentos de Orientación doutros centros de EP. 

 Coordinar actuacións cos servizos e axentes externos: 

Saúde, Servizos Sociais, Concello, etc, aproveitando os 

recursos socioeducativos que estas institucións poidan ofrecer. 

 

 



3- ESTRATEXIAS DE PARA ACADAR OS OBXECTIVOS 

Sendo o centro escolar un sistema formado por distintos elementos que 

deben organizarse e colaborar en aras de proporcionar resposta ás 

necesidades da comunidade educativa, e que ten como fin último articular 

unha acción formativa eficaz e de calidade, a función orientadora debe incidir 

en e desde o conxunto da organización escolar, como parte da mesma que é, 

utilizando todos os seus recursos e enmarcada na acción global do centro. 

Pero para dirixir as accións e conseguir os obxectivos plantexados é necesario 

considerar unhas estratexias xerais de intervención, que enmarcan e 

complementan as propias das intervencións concretas que se articulan 

arredor dos subplans: 

 A relación de asesoramento, apoio, colaboración e 

coordinación permanente co equipo directivo, 

fundamentalmente coa xefatura de estudios. 

 A importancia da participación activa dos mestres no equipo, 

como xeradores de iniciativas e pola implicación que se precisa para 

desenvolver de maneira real e efectiva as accións planificadas no 

Departamento. 

 A importancia de coordinadores, coa función de aunar e ordenar 

medios e esforzos para unha acción común eficaz. 

 As especialistas en PT e AL: ninguén mellor para colaborar na 

necesaria sensibilización, impulso, mediación, concienciación,... e na 

coordinación de accións para optimizar a atención ao 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Impulso da orientadora coa presentación de iniciativas, 

propostas, proxectos,..., que sirvan de punto de partida da 

reflexión e acción conxuntas en tódolos ámbitos da acción educativa. 

 Establecemento dunha relación titorial permanente co 

alumnado e coas familias. As intervencións realizadas desde este 

departamento, tanto as individuais (correspondentes á orientadora), 



como as grupais (correspondentes a todo o departamento), terán 

como principal finalidade asesorar ó profesorado naquelas actuacións 

que incidan na mellora da calidade educativa. 

 O Principal modelo de intervención é o modelo colaborativo, que 

parte dunha intervención non individualista, senón que está aberta á 

cooperación dos distintos profesionais que interveñen na actividade 

educativa, e implicando as familias, favorecendo unha intervención 

contextualizada e consensuada. 

 Sempre que sexa posible, abordaremos conxuntamente o deseño 

dos programas de intervención do alumnado con NEAE, 

mediante reunións puntuais co equipo docente e cos/as 

especialistas en PT e AL, para coordinar a atención do alumno/a. 

  

 Colaboración na elaboración de ACS, sendo o principal 

responsable o titor/a ou profesor/as que imparte área ou materia. Xa 

que unha das funcións da titoría, seguindo o Decreto 374/1996, é 

coordinar as ACS para os alumando do seu grupo. (Mais detallado no 

PAD) 

 Mellora o rendemento do alumnado en competencias clave como 

son a comprensión lectora, as habilidades matemáticas, habilidades 

sociais ... 

 

4. PLANIFICACIÓN XERAL  

4.1 Organización e funcionamento do Departamento de Orientación 

Neste curso escolar, o Departamento de Orientación do CEIP de Curtis ten un 

DO compartido co CEIP de Teixeiro e ademais ten adscrito o CEIP Virxe do 

Portal, de Sobrado dos Monxes. Ao igual que  todos os departamentos de 

orientación dos centros de educación primaria e infantil, está adscrito ao 

departamento de orientación dun centro de educación secundaria, neste 

caso, ao IES de Curtis. 



Coa finalidade de acadar os obxectivos previamente propostos resulta 

imprescindible que haxa unha coordinación  entre os membros que compoñen 

o Departamento de Orientación. 

 Os mestres/as especialistas de PT e AL reuniranse coa orientadora 

unha vez á semana. 

 Celebrarase unha reunión mensual de todos os membros do 

Departamento de Orientación para a coordinación e o seguimento do Plan 

de Orientación, un luns ao mes (case sempre o segundo). 

 Unha reunión trimestral da xefa do Departamento coa xefa do 

Departamento do IES de Curtis. 

 Reunións da orientadora con outros axentes externos ―Servizos 

Sociais, Atención temperá, E.O.E., psicólogos...— para unha atención 

máis integral das necesidades educativas do noso alumnado. 

Outras reunións nas que participará o Departamento de Orientación son 

reunións do equipo directivo, Comisión de Coordinación Pedagóxica, reunións 

con nais e pais, reunións de titores/as, reunións de avaliación, claustros de 

profesores/as. 

 

4.2 Organización espazo-temporal 

4.2.1. Espazo 

En canto ao espazo para o Departamento de Orientación e as aulas para os 

especialistas de PT e AL atopámonos que no CEIP de Teixeiro contamos cun 

espazo habilitado para o Departamento de Orientación. Así como aulas 

diferentes para PT e AL. 

4.2.2. Tempo 

Os horarios foron elaborados durante o mes de setembro, aínda que estes 

serán flexibles e modificables ao longo do curso en base ás necesidades e 

prioridades. 

En canto ao horario da xefa do departamento, ao tratarse dunha 

orientación compartida, e tal e como sinala a Circular 10/2010, o reparto 



entre o centro base e o centro compartido debe ser proporcional ao número 

de unidades de cada centro,  quedando deste xeito, AÍNDA QUE PODE VARIAR 

EN FUNCIÓN DAS NECESIDADES DE CADA CENTRO: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1º 

SESIÓN 

Itinerancia 
Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

 

Itinerancia 

 

Traballo 

Orientación 

 

2ª 

SESIÓN 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

 

Traballo 

Orientación 

 

Traballo 

Orientación 

 

3ª 

SESIÓN 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

 

Traballo 

Orientación 

 

Traballo 

Orientación 

 

4ª 

SESIÓN 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 

 

5º 

SESIÓN 

Traballo 

Orientación   

Traballo 

Orientación 

Traballo 

Orientación 
Itinerancia 

Coord. 

PT/AL/OR 

O horario de atención no CEIP de Teixeiro será os martes e os venres. 

A especialista de AL, ten o horario completo atendendo ao alumnado con 

NEAE, priorizando maior carga horaria con alumnado con NEE. A especialista 

de PT en comisión, está a tempo completo con apoio aos nenos con NEE 

asociadas a TEA e a outra especilista de PT atenderá ao resto de alumnado 

con NEAE e completará o horario con horas de xefatura de estudio. 



4.3. Recursos 

4.3.1 Recursos materiais 

Neste curso estamos a habilitar a aula de AL e orientación, contando con 

varias necesidades para acondicionar as aulas. A aula de PT está dividida en  

dous apartados e conta con material necesario. 

4.3.2 Recursos humanos 

Atendendo ao Decreto 120/1998 do 23 de abril polo que se regula a 

Orientación Educativa na Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento 

de Orientación no Ceip de Curtis  está constituído polos seguintes membros: 

CEIP de Teixeiro 

Xefa do Departamento de Orientación 

(itinerante cos tres centros) 
Marta López Espiñeira 

Mestra especialista en Audición e Linguaxe 

(itinerante cos dous centros) 
Yamilé Lavin Cuba 

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica Andrea Miraz Merelas 

Mestra especialista en Pedagoxía 

Terapéutica/xefa de estudios 
Marta Aguión Sandá 

Coordinadora de Educación Infantil Juana Yañez Abad 

Coordinadora de 1º-2º EP Ánxela Merelas Sánchez 

Coordinadora de 3º-4º EP María Fuentes Quindimil 

Coordinadora 5º-6º EP Ana Aenlle Conde 

 



5- Ámbitos de intervención 

5.1-Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe 

 Avaliar o desenvolvemento das capacidades xerais 

(motivación, atención, memoria...) e específicas (comprensión 

lectora,resolución de problemas). 

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas que soliciten os 

titores/as. 

 Asesorar as ACS que decida elaborar o equipo educativo do 

alumnado. 

 Realizar o seguimento do alumnado con medidas de atención 

á diversidade.   

 Proporcionar información ao profesorado sobre programas de 

intervención que cobren as necesidades educativas. 

 Orientar ás familias para que faciliten o desenvolvemento persoal 

e académico do alumnado. 

 Facilitar a colaboración da familia no proceso ensino-

aprendizaxe. 

 Coordinar a intervención das distintas institucións que inciden 

na atención á diversidade. 

 Realizar entrevistas persoais sempre que sexa necesario. 

 Informar ás familias sobre os resultados acadados polos 

seus fillos en probas psicopedagóxicas,cuestionarios e entrevistas 

que se considere de interese. 

  Para iso realizaremos actividades como: participar nas 

reunión para elaborar os documentos do centro; analizar aos alumnos con 

risco de dificultades de aprendizaxe, reunións informativas co profesorado. 

 

5.2- Apoio ao Plan de Acción Titorial 

 Colaborar no desenvolvemento do PAT. 

 Facilitar material de apoio para o desenvolvemento 

persoal,académico e profesional de tódolos alumnos/as. 

 Desenvolvemento do programa de educación en valores (saúde, 

paz, igualdade, ed. vial…) 



 Promover o coñecemento de si mesmo e potenciar o aumento 

da autoestima do alumnado 

 Accións de intervención en técnicas de traballo. 

 Desenvolver actividades cara á motivación para a lectura, 

expresión e comprensión lectora. 

 Participar no seguimento e avaliación do PE. 

 Participar nas sesións de avaliación para o deseño, 

desenvolvemento e avaliación de actuacións conxuntas que 

permitan a coherencia das respostas educativas 

 Dinamizar medidas que incidan na mellora da convivencia no centro 

educativo e a promoción de conductas tolerantes 

 Desenvolvemento do Plan de acollida do alumnado. 

 Fomento da utilización DIDÁCTICA das NTICS 

 Para conseguilos realizaremos actividades como: reunións coa 

xefa/e de estudos, titores/as e familias; participación en sesións 

titoriais; propor ao titor/a que realice actividades para desenvolver 

no alumnado destrezas sociais, asertividade, competencia social, 

empatía...; atención individualizada ás familias. 

5.3-Apoio ao Plan Xeral de Atención á Diversidade  (Decreto 229) 

 Colaborar na organización de apoios para alumnos/as con NEAE 

tanto directos como indirectos. 

 Realizar un informe de avaliación psicopedagóxica daqueles 

alumnos/as con NEAE. 

 Cooperar cos titores/as na elaboración de ACI 

 Colaborar na adecuación de materiais de asesoramento e 

apoio ao mestre/a. 

  Para tal fin realizaremos actividades tales como: reunións 

periódicas con todos os profesionais implicados; establecementos de 

agrupamentos flexibles; recollida de información; análise da información, 

constatación das necesidades educativas detectadas, toma de decisións, 

preparación de materiais… 

Outras actividades 

 Cooperar cos membros do EOE no deseño, desenvolvemento e 

en programas de intervención. 



 Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos e 

institucións no ámbito das competencias establecidas. 

 Confección de material para o departamento e para o 

profesorado e familia (rexistros, folletos informativos, 

materiais relacionados coas MAD, metodoloxías 

inclusivas…). 

 Participar nas reunións co IES ao que está adscrito. 

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coa avaliación preténdese coñecer en que medida os diferentes obxectivos 

reflectidos neste Plan de Orientación para este ano académico e ámbito de 

actuación, van sendo acadados, pero tamén de que xeito, con que grao de 

efectividade e axuste á realidade e contexto no que pretende 

desenvolverse. 

A finalidade deste coñecemento é a de optimizar o Plan, mellorando 

aqueles aspectos do mesmo que imos vendo que son axeitados, logo dunha 

previa reflexión e análise que confirme que efectivamente tales aspectos 

deben ser modificados, suprimidos, ampliados, reforzados, etc. Polo tanto, o 

proceso de avaliación será global e continuo. 

Serán tidos en conta os seguintes criterios para a avaliación: 

 Nº de reunións feitas. 

 Grao de satisfacción e implicación do profesorado. 

 Resolución satisfactoria das necesidades do profesorado. 

 Grao de utilidade do material elaborado. 

 Axeitamento das técnicas, instrumentos e materiais utilizados. 

 Nivel de cumprimento das actividades propostas. 

 Nivel e grao de coordinación acadado. 

 Nivel de participación do alumnado nas actividades previstas. 

 Grao de implicación de tódolos responsables no 

desenvolvemento de programas ou medidas á diversidade. 

 Grao de coordinación acadado nas coordinacións externas. 

7. REFERENCIAS 

7.1 Referencias lexislativas 



Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, par a mellora da calidade 

educativa (BOE do 10 de decembro do 2013). 

Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación (BOE do 4 de maio 

de 2006). 

Lei 4/2011, do 30 de xuño , de Convivencia e aprticipación da 

Comunidade educativa. 

Rea Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o 

currículo básico da Educación Primaria. 

Real Decreto 806/2006 do 30 de xuño, que regula o calendario de 

aplicación do marco de ordenación do sistema educativo, establecida pola 

LOE (BOE do 14 de xullo de 2006). 

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

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na L.O. 2/2006, 

do 3 de maio, de educación (DOG do 21 de decembro de 2011). 

Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o currículo de 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 4 de xuño 

de 2009). 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 

de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de 

setembro de 2014). 

Decreto 124/2007 do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a 

promoción do galego no sistema educativo (DOG do 29 de xuño de 2007). 

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

educativa e profesional na comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de 

abril de 1998). 

Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do 

alumnado en centros docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 

Orgánicas 2/2006, do 3 de maio, de educación 

Decreto 85/2007 do 12 de abril polo que se crea e se regula o 

Observatorio Galego da Convivencia Ecolar (DOG do 8 de maio de 2007). 

Orde do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o 

curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da 

Lei Orgánica 8/2013, para a mellora da calidades educativa. 

Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para 

o curso 2015/16 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 



Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

funcionamento da orientación educativa e profesional (DOG do 31 de xullo 

de 1998). 

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización do alumnado con necesidades educativas 

especiais (DOG do 30 de xaneiro de 2003). 

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro (DOG do 26 de 

febreiro de 2004). 

Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 

currículo nas ensinanzas de réxime xeral (DOG do 7 de novembro de 2007). 

Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización 

obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a 

condicións persoais de sobredotación intelectual (DOG do 28 de novembro 

de 1996). 

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas 

especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o 

procedemento e os criterios para a realización do ditame de escolarización 

(DOG, 19 de decembro de 1996). 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 10 de xullo de 2009). 

Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 30 de 

novembro de 2007). 

Circular 10/2010 da dirección xeral de educación, formación profesional e 

innovación educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as 

actuacións e establecer as acción prioritarias dos servizos de orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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