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1.- INTRODUCIÓN . 

 

 Un dos puntos básicos que sinalaba a Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo 

(LOXSE, 1990) é o relativo á mellora da calidade do ensino, mellora que se verá apoiada, tal e como se 

indica no seu Título Cuarto, nunha serie de factores entre os cales se encontra a ORIENTACIÓN 

educativa e profesional. Tamén Lei de Educación (LOE) e a LOMCE sinalan a orientación como factor 

de calidade da educación. 

Dita orientación levarase a cabo dende:  

a) O espazo de Titoría, a nivel de aula. 

b) O Departamento de Orientación, a nivel de centro docente. 

c) O Equipo de Orientación Específico, a nivel provincial. 

 Por outra banda, os ámbitos de actuación da mencionada orientación educativa e profesional 

serán tres: 

- O apoio ao proceso de ensino e aprendizaxe. 

- A acción titorial. 

- A orientación académica e profesional. 

 Sendo os axentes destinatarios de dita actuación: o alumnado, o profesorado, os pais/nais dos 

alumnos/as e, a comunidade educativa en xeral. 

 Con todo isto, preténdese dar un novo pulo á orientación, sobre todo, no que á presenza de 

Departamentos de Orientación nos centros docentes se refire. Dito departamento, obviamente, estará 

presente nos diferentes centros, actuará en coordinación constante tanto con titores /as como ca Xefatura 

de Estudos do centro, así como cos Equipos de Orientación Específicos e, na súa actuación abranguerá os 

tres ámbitos antes sinalados, os cales, ademais de complementarse mutuamente, en ocasións 

superpoñeranse uns ós outros. 

 Tendo en conta todo o mencionado, o Departamento de Orientación elaborará un Plan de 

Traballo de carácter anual, atendendo ás circunstancias, características e necesidades de orientación que 

presente o centro. 
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2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO. 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO LEGAL. 

 As actuacións que se leven a cabo dende o Departamento de Orientación partirán, en todo caso, 

do sinalado nas disposicións seguintes: 

Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa. 

Lei Orgánica 2/2006 , de 3 de maio, de Educación. 

Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. 

Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de Calidade da Educación. 

Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de 

educación secundaria. 

Orde 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instrucciones para o desenvolvemento do Decreto 

324/1996. 

 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. 

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na 

Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.   

Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado 

que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial.  

Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG 27-IV-1998 ) . 

Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e o funcionamento da orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120 /1998 (DOG 

31-VII-1998 ). 

 E outras disposicións relevantes para o traballo a desenvolver polo departamento en cuestión, 

como, por exemplo: 

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

réxime xeral (DOG 7-XI-1995 ). 
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Decreto 229 /2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. (DOG 21-XII-

2011).  

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos /as con 

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

procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización ( DOG 19-XII-1996 ). 

Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación 

profesional básica. 

Instrucións do 30 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 

2020-21, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato.   

Tamén cabe sinalar que o modelo de orientación que se siga, ademais de partir do disposto na 

normativa antes mencionada, deberá estar en concordancia cas liñas directrices establecidas nos 

Proxectos Educativo (PEC) e a concreción curricular incluída no PEC. Así, as liñas básicas que 

guiarán a labor a desenvolver polo Departamento de Orientación serán as seguintes:  

a) A orientación supón un continuo que se inicia coa escolarización do alumno/a e finaliza ao 

rematar o ensino non universitario. 

b) A orientación enténdese como unha tarefa educativa máis que debe estar plenamente 

integrada no diseño curricular seguido polo centro. 

c) Trátase dunha tarefa cooperativa, competencia de todo o profesorado, en especial dos 

titores/as e do propio Departamento de Orientación. 

d) Orientar supón educar para a vida (que as aprendizaxes que realicen os alumnos /as sexan 

funcionais) e educar na capacidade de tomar decisións. 

 A orientación susténtase nos principios de prevención, desenvolvemento e intervención social. 

A acción orientadora debe anticiparse ás situacións e non centrarse nunha demanda concreta: 

-Prevención: a orientación como un dereito de todo educando en todo momento, e non só ante unha 

problemática específica. 

-Desenvolvemento: os alumnos/as na súa interacción co medio van estruturando as súas capacidades, 

habilidades e destrezas e maila súa personalidade trátese, en suma, de crear un contexto motivador 
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que estimule eses cambios, e  

-Intervención Social: a intervención orientadora non debe ter en conta só ao individuo, senón que 

debe dirixirse ao contexto educativo e social no que aquel se desenvolve. 

e) E, finalmente, coa orientación preténdese contribuír ó desenvolvemento integral do 

alumnado. 

 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

 2.2.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO. 

 

Para realizar o POE debemos partir dunha análise de necesidades, partindo da revisión dos 

documentos do centro (PEC e Memoria anual do Dpto. Orientación) e das características do entorno;  

O Instituto “Fermín Bouza Brey” de Vilagarcía nace como sección delegada de formación 

profesional do Instituto Calvo Sotelo no ano 1975, pasando a ocupar as actuais instalacións en 1978 

no que se constitúe como Instituto de Formación Profesional. 

O centro ubícase no concello de Vilagarcía de Arousa, na comarca do Salnés. A principal 

actividade económica é a relacionada co sector servizos, seguido polo sector industrial e a 

construción. 

As familias de procedencia do alumnado presentan, a grandes rasgos, as seguintes 

características: o nivel da renda familiar é medio; o nivel cultural paterno e materno é medio. Máis da 

metade dos pais traballan en empresas de industria e servizos. En canto ás nais, máis do 50% traballan 

na casa. 

Tocante á lingua, o 31% do alumnado, aproximadamente, ten como lingua habitual o galego. 

O profesorado utiliza as dúas linguas máis ou menos ó 50%, pero o centro amosa un forte 

desequilibrio de material curricular (bibliográfico, audiovisual, etc) en prexuízo do galego. 

  Durante o curso académico 20-21, no I.E.S. “ F. Bouza Brey” impartiranse as seguintes 

ensinanzas:  
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-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, en 11 grupos: 

 

1º ESO 53 

2º ESO 60 

3º ESO 58 

4º ESO 
Académicas  31 

Aplicadas 6 

TOTAL 208 

 

 

 

-BACHARELATO, en 7 grupos: 

 

1º bach.  
Ciencias 26 

Humanidades e CC.SS. 21 

2ºbach.  
Ciencias 10 

Humanidades e CC.SS. 22 

TOTAL 79 

 

-FP BÁSICA de ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA  

 

1º CURSO 13 

2º CURSO 20 

TOTAL 33 

 

-CICLOS FORMATIVOS: en 7 ciclos formativos: 

 

CM Electromecánica de vehículos 
1º curso 21 

2º curso 38 

CM Instalacións eléctricas e automáticas 
1º curso 15 

2º curso 7 

CM Mantemento electromecánico  
1º curso 23 

2º curso 17 

CS Automatización e robótica industrial 
1º curso 23 

2º curso 30 

CS Mecatrónica industrial  
1º curso 23 

2º curso 35 

TOTAL 232 
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-ENSINANZAS DEPORTIVAS: 

 

1º Ensinanzas Técnico deportivas Baloncesto Ciclo Inicial 26 

2º Ensinanzas Técnico deportivas grao medio Baloncesto Ciclo Final 0* 

3º Ensinanzas Técnico deportivas grao superior Baloncesto 26 

1º Ensinanzas Técnico deportivas Vela Ciclo Inicial 13 

2ª Ensinanza Técnico deportivas Vela Ciclo Final 0* 

TOTAL 65 

* Matricula previsible por facer 1º e 2º no mesmo ano. 2º Comeza a principios de xaneiro. 

 

-FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: 

 

Mecatrónica industrial    7 

TOTAL 7 

 

 

TOTAL ALUMNADO 2020/2021 .............................................................. 613 

 
  

Como se pode observar, a organización dos grupos este curso foi diferente por mor da 

pandemia. O que primou á hora de formalos foi diminuír a ratio de alumnado por aula e que a mestura 

por optatividade fora a mínima posible. Deste xeito, pasamos de dúas a tres liñas na ESO. 

 O centro acolle alumnado do CEIP “A Lomba”, “Arealonga”, “Rubianes” e do CEIP “O  

Piñeiriño”. Por outra banda, o Departamento de Orientación ten adscrito este último centro. Dito  

centro conta cun Departamento de Orientación propio. 

 

 Hai que sinalar que atopamos unha gran diversidade no alumnado; en canto á idade cursan 

estudos desde os doce anos ata máis de vinte, xa que se acolle no centro unha oferta educativa moi 

ampla e variada. En consecuencia, atopámonos con diferentes intereses, preferencias, motivacións e 

rendemento académico. Por outra banda, partindo da información aportada polo profesorado e 

revisións dos distintos documentos do centro, observamos aspectos psicosociais que se deben ter en 

conta á hora de establecer pautas de actuación, tales como a despreocupación familiar (nalgúns casos) 

pola seguimento educativo dos seus fillos, ausencia de límites e de control de horarios (os/as 
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rapaces/as pasan moitas horas na rúa desatendendo as tarefas escolares), nivel socioeconómico medio-

baixo (moito paro), desestruturación familiar, inmigración … 

Podemos sinalar a existencia de alumnos que pecisan de atención ás necesidades específicas 

de apoio educativo (ANEAE) tanto alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a atraso 

curricular significativo como a sobredotación intelectual. Así mesmo, tamén se ofrece reforzo 

educativo, tanto dentro como fóra da aula, ós alumnos/as que o necesitan. 

 O claustro está formado por 75 profesores e medio. Este curso aumentou dado que houbo que 

desdobrar as clases. Cabe dicir, que cada ano aumenta o número de profesorado interino. Esta 

situación repercute nunha continuidade nos proxectos e accións programadas.  

En xeral, existe unha boa implicación e coordinación docente. 

 O horario do centro é de 9.00 a 14.30 pola mañá e de 16.30 a 18.10 polas tardes os martes para 

o alumnado da ESO. O centro permanece durante toda a semana aberto en horario de mañá e tarde 

(excepto os venres pola tarde) polos horarios dos ciclos formativos. 

 Existe servizo de transporte escolar. 

 

 2.2.2. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O Departamento de Orientación para o presente curso académico 2020-21 está constituído 

por: 

 Xefa do Departamento……………………….Laura Rodríguez Díaz  

 Prof. Pedagoxía Terapéutica…………………Carmen Creo Otero 

 Prof. Pedagoxía Terapéutica (compartida)…..Cristina Santás Ferreira 

 Xefa dpto. FOL …………………………….. Ana Paula Rguez. Gómez 

 Titor ESO CC………………………………   Alejandro Francisco da Rocha 

 Titora Bacharelato       ……………………….Isabel González Avión 

 Orientador do centro adscrito………………..Germán Torres de Aboal 

O Departamento contempla unha hora de atención a pais e nais, tres horas de atención a 

alumnos/as, 6 sesións de reunión con titores/as e unha sesión de reunión semanal dos membros do 

departamento. 
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3.- OBXECTIVOS. 

 Tendo en conta as necesidades apreciadas, os obxectivos xerais que se perseguirán dende o 

Departamento de Orientación ó longo do presente curso son os seguintes: 

a) Contribuír á personalización da educación, favorecendo o desenvolvemento de todos os 

aspectos da persoa concreta e individualizada. 

b) Previr as dificultades na aprendizaxe e contribuír a superalas cando se produzan. 

c) Contribuír á consecución dunha axeitada relación entre os distintos integrantes da 

comunidade educativa. 

d) Favorecer os procesos de madureza persoal, de desenvolvemento da propia identidade e dun 

sistema de valores. 

e) Resaltar os aspectos orientadores da educación: orientación en e para a vida. 

f) Proporcionar unha liña de traballo que axude a titores e profesores nas catro grandes liñas de 

actuación: ensinar a pensar e traballar, ensinar a ser persoa, ensinar a convivir, ensinar a decidir.  

g) Potenciar a colaboración con outros D.O. da zona educativa e do centro adscrito, co E.O.E., 

cos servizos educativos e asistenciais do concello e con calquera outra institución pública ou 

privada que poida contribuír a unha mellor formación do profesorado, pais/nais e alumnos/as. 

h) Contribuír ao desenvolvemento das competencias clave a través do Plan de Acción Titorial e 

o Plan de Atención á Diversidade. 

 

 Co traballo que se pretende levar a cabo ó redor destes obxectivos xerais inténtase abarcar tres 

dimensións fundamentais do alumnado como son: 

 Persoal e familiar, entendendo ao alumno/a como persoa individual que forma parte dunha 

familia. 

 Escolar e social, entendendo ao alumno/a como persoa que interacciona con outros e que 

debe integrarse na sociedade. 

 E vocacional e profesional, entendendo ao alumno/a como unha persoa que deseña o seu 

propio proxecto de vida e se prepara para a súa inserción profesional. 
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Obxectivos específicos: 

 a) Co Centro: 

1- Colaborar no seguimento e avaliación dos diferentes documentos: Proxecto Educativo, 

especialmente a concreción Curricular, con prioridade no aspecto de medidas de atención á 

diversidade, Plan de Acción Titorial, Plan de Convivencia, Programa de Titoría entre Iguais, 

Programa de Educación Responsable, Contratos-Programa, etc. 

2- Participar na análise e valoración dos criterios de avaliación, promoción e titulación.  

3.- Coordinar co equipo directivo aqueles temas que se consideren máis urxentes abordar 

dende o Departamento de Orientación. 

4.- Aportar asesoramento psicopedagóxico especializado á acción educativa do Centro. 

5.- Promover a cooperación entre o Centro e as Familias para unha maior eficacia e 

coherencia na educación dos seus alumnos/as. 

6.- Revisar e actualizar a documentación e o material de traballo existentes no 

Departamento de Orientación. 

7.- Participar no funcionamento da FP Básica e na coordinación de todas as Medidas de 

Atención á Diversidade do alumnado. 

 

 b) Co Profesorado: 

1.-Coordinar o traballo de Titorías xunto co Xefe de Estudos e asesorar ao profesorado no 

desempeño da función Titorial. 

2.-Seguimento do PAT, elaborado en anos anteriores, e avaliación do mesmo a través das 

actividades que se leven a cabo nas titorías. Contribuír no estudo de posibles modificacións, en 

función das demandas dos titores. 

3.-Asesoramento ao profesorado que o demande. 

4.-Traballo cos seminarios que o demanden, coas súas programacións e sobre as medidas 

de atención á diversidade. 

 

 c) Co alumnado: 

  1.- Atender ás necesidades do alumnado e realizar unha orientación planificada, continua, 

preventiva, sistemática, integradora e compartida. 
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2.-Potenciar a orientación académica e profesional. 

3.-Proporcionarlle asesoramento e apoio puntual e individual segundo as demandas e 

necesidades: Reforzos Educativos, Adaptacións Curriculares.... 

4.-Axudar aos alumnos nos momentos de maior dificultade: ingreso no centro, cambios de 

ciclos, elección de distintas materias optativas, elección entre diversos itinerarios, toma de 

decisións.... 

  

 d) Coas familias: 

1.- Cooperar na relación titores–pais na solución de problemas que afecten ós seus 

fillos/as. 

2.-Atención individual cando haxa demandas. 

3.- Facilitarlles información e implicalos no proceso educativo dos seus fillos. 

  

 e) Con outros organismos: 

1.- Colaborar e intercambiar información cos servizos sociais do Concello. 

2.- Contactar con outros servizos: Oficina de información xuvenil, S.P.A.D...etc. 

3.- Contactar con outros departamentos de orientación.  

4.- Colaborar co Equipo de Orientación Específico. 

5.- Colaborar coa Inspección Educativa. 

6.-Contactar e colaborar con universidades, consellerías, centro de formación do 

profesorado, organismos de emprego, etc. 

 

 

4.- PLANIFICACIÓN XERAL E ACCIÓNS PRIORITARIAS. 

 

4.1-ACCIÓNS PRIORITARIAS:*As seguintes accións realizaranse de maneira presencial a no 

ser que  por mor da pandemia vexámonos na obriga de realizalas de xeito telemático, utilizando 

outros medios como o teléfono o correo electrónico, aula virtual... 

 Actuacións respecto ao profesorado: 

- Coñecemento e concienciación das funcións do D.O. 
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- Fomento e colaboración no seguimento, avaliación e revisión dos Plans de Acción Titorial, 

Plan de Atención á Diversidade e outros programas como Plan de Convivencia, Programa de 

Titoría entre Iguais, etc.  

- Coordinar o labor dos equipos de titores, dos titores cos profesores e alumnos do seus grupos e 

do xefe de estudos co DO. 

- Asesoramento e facilitación de instrumentos e materiais necesarios ao profesorado implicado 

na elaboración de AC e RE de alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. 

- Asesoramento aos equipos docentes e aos equipos directivos en temas de avaliación, materias 

pendentes, promoción e titulación, as posibles consecuencias para o alumnado das 

correspondentes decisións e as opcións académicas e profeionais que delas se derivan, así 

como asesoramento ao alumnado e ás súas familias. Así mesmo, prestarase apoio técnico no 

referido á avaliación inicial do alumnado así como aos criterios de avaliación formativa. 

- Coordinación co centro adscrito. 

 

b) Actuacións respecto ao alumnado: 

- A atención á diversidade do alumnado. 

- A información e a orientación na aprendizaxe ao longo da vida, especialmente axudando 

na toma de decisións académico-profesionais responsables que conxuguen intereses e 

expectativas coas demandas do mercado laboral. 

- Favorecer o desenvolvemento da madureza vocacional, a toma de decisións e transición ao 

mundo laboral. 

- Elaboración dun programa básico de Habilidades Sociais. 

- Medidas encamiñandas a diminuír o absentismo e o abandono temperán dos estudos. 

- Asesoramento e apoio puntual e individual según as demandas e necesidades. 

- Desenvolver un nivel adecuado de autoconcepto e autoestima. 

- Fomento da educación emocional a través das sesións de titoría ou de actividades que 

formen parte do currículo de diferentes materias (programa educación responsable). 

- Promoción da convivencia e resolución pacífica de conflitos. 

- Promoción de medidas tendentes á diminución do absentismo escolar e do abandono 

temperá dos estudos. 
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a) Actuacións respecto aos pais/nais: 

- Orientación sobre alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoio Educativo. 

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

conexións académicas e profesionais. 

- Orientacións ás familias indiviual e colectivamente, para que asuman responsabilidades na 

educación dos seus fillos. 

- Implicar aos pais en actividades de reforzo e apoio educativo. 

- Fomentar a coordinación centro-familia. 

 

4.2 PLANIFICACIÓN XERAL: 

 O Departamento de Orientación centra a súa intervención en tres ámbitos de actuación distintos 

aínda que complementarios entre si: Apoio ó proceso de Ensino e aprendizaxe, o Plan de Acción 

Titorial e a Orientación Académica e Profesional. 

 

4.2.1. APOIO AO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

 

No plan de apoio ao proceso de ensinanza e aprendizaxe recóllense e desenvólvense as 

propostas relativas á atención á diversidade. No actual curso elaboramos un Plan de Atención á 

Diversidade segundo o novo decreto, que forma parte da Programación Xeral do centro. 

 O Departamento de Orientación colaborará no axuste da axuda pedagóxica ás diferentes 

necesidades dos alumnos, mediante a intervención directa ou ben facilitando recursos e estratexias que 

incidan naqueles aspectos que manifestan a diversidade do alumnado e que están estreitamente 

relacionados co proceso de ensino-aprendizaxe, tales como a capacidade para aprender, os estilos de 

aprendizaxe e os intereses dos alumnos/as. 

  OO  DD..OO..  ccoollaabboorraarráá  ccoo  pprrooffeessoorraaddoo  aasseessoorráánnddoooo  ee  pprrooppooññéénnddoollllee  mmeeddiiddaass  ddee  ccaarráácctteerr  xxeerraall  ee  

eessppeeccííffiiccoo  ppaarraa  mmeelllloorraarr  oo  pprroocceessoo  ddee  eennssiinnoo  ee  aapprreennddiizzaaxxee  ddee  ttooddooss  ooss  aalluummnnooss  ddoo  cceennttrroo,,  ee  

eessppeecciiaallmmeennttee  ddooss  qquuee  ccuurrssaann  oo  EEnnssiinnoo  SSeeccuunnddaarriioo  OObbrriiggaattoorriioo  ffaacceennddoo  eessppeecciiaall  ffiinnccaappéé  nnoo  

ddeesseennvvoollvveemmeennttoo  ddaass  ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass..  

**EEssttee  aappooiioo  ddoo  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  oorriieennttaacciióónn  ddee  nnoonn  ppooddeerrssee  rreeaalliizzaarr  ddee  xxeeiittoo  pprreesseenncciiaall,,    nnoo  ccaassoo  ddee  

ccoonnttiinnuuaarr  aa  ffoorrmmaacciióónn    ddee  mmaanneeiirraa  sseemmiipprreesseenncciiaall  oouu  aa  ddiissttaanncciiaammaanntteerriiáámmoolloo  ppooññéénnddoonnooss  aa  
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ddiissppoossiicciióónn  ee  eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoo  eeqquuiippoo  ddiirreeccttiivvoo,,  ttiittoorreess//aass  ee  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  oo  ddeemmaannddee,,  ddee  xxeeiittoo  

tteelleemmááttiiccoo  ee  ffaacceennddoo  sseegguuiimmeennttoo  ccoonnttiinnuuaaddoo  aaoo  aalluummnnaaddoo  mmááiiss  vvuullnneerraabbllee  ee//oouu  qquuee  eesstteeaa  pprreecciissaannddoo  

ccaallqquueerraa  mmeeddiiddaa  ddee  aatteenncciióónn  áá  ddiivveerrssiiddaaddee..  

  

OObbxxeeccttiivvooss::  

- Colaborar co profesorado na prevención e detección de problemas de aprendizaxe a na 

planificación e realización de tarefas ou actividades dirixidas á súa solución. 

- Buscar a cooperación entre todos os responsables do proceso de ensino- aprendizaxe do 

alumnado para optimizar os resultados do mesmo e conseguir o desenvolvemento integral 

dos alumnos e alumnas. 

- Colaborar, cando proceda, na fase de deseño e desenvolvemento das diferentes decisións 

curriculares. 

- Realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos que presenten necesidades 

específicas de apoio educativo. 

- Favorecer a coordinación co centro adscrito e o equipo de orientación específico na tarefa 

de prevención de dificultades de aprendizaxe. 

 

Actuacións: 

 

-Respecto ó centro: 

 Colaboración coa Comisión de Coordinación Pedagógica nos términos que se establezan 

para continuar a elaboración do PEC, especialmente naqueles aspectos psicopedagóxicos 

e metodolóxicos. Identificaremos e concretaremos os principios de intervención 

educativa (partir do nivel de desenvolvemento e estimular novos niveis de capacidade, 

promover aprendizaxes significativos e estimular a capacidade de aprender a aprender). 

 Elaborar aspectos do proxecto curricular de competencia do departamento: 

-Criterios e procedementos para a elaboración de Adaptacións Curriculares e medidas de 

Reforzo Educativo. (Este curso, de carácter excepcional, non se van poder formar 

Agrupamentos Flexibles debido á falta de espazos e profesorado con carga horaria 

dispoñible tras ter que facer os desdobres. Cabe dicir, que baixar a ratio do alumnado 
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por aula mellora a atención do profesorado para dar resposta ás necesidades do 

alumnado). 

-Plano de Titorías 

-Plano de orientación académico profesional. 

-Seguimento do Plan de Convivencia 

-Seguimento e colaboración do Protocolo de Absentismo 

-Organización de recursos persoais e materiais para alumnos con necesidade específica de 

apoio educativo. 

 -Criterios e procedementos de avaliación e promoción.  

 -Criterios e procedementos para recuperar as materias pendentes. 

-Colaborar e asesorar en canto os programas de reforzo, programas de recuperación e 

programas específicos personalizados. 

 Establecer directrices comúns para a elaboración das programacións didácticas nas que se 

reflicten as competencias básicas, a atención á diversidade e a orientación e titoría. 

 Futura posta en marcha, de ser o caso, dos Programas de Mellora da Aprendizaxe e do 

Rendemento escolar.  

 Seguimento da Formación Profesional Básica. 

 

 -Respecto aos profesores: 

 Asesoramento sobre criterios metodolóxicos que poidan previr dificultades de aprendizaxe como 

poda ser referidos a: agrupamentos, organización dos espazos, distribución do tempo, etc. 

 Participación nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente. 

 Colaborar na identificación de alumnos destinatarios para o programa de PMAR, os 

agrupamentos flexibles, FP Básica. 

 Colaborar na identificación de alumnado destinatario para os reforzos educativos. 

 Asesoramento en canto a elaboración de adaptacións curriculares e dos reforzos 

educativos dentro da aula a través das distintas reunións semanais cos titores dos 

diferentes cursos da ESO. 
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 -Respecto aos alumnos/as: 

 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 avaliacións e reunións dos equipos docentes. 

 Coordinación da avaliación psicopedagóxica dos alumnos/as que presenten importantes  

problemas de aprendizaxe e que precisen medidas educativas específicas. 

 Reforzos educativos.  

 Seguemento do alumnado con exención de 2ª lingua estranxeira e alumnado de ACS. 

 Elaboración dun modelo de D.I.A.C.  

  

-Respecto aos pais/nais: 

 Realización de entrevistas e encontros co profesorado, alumnado e familias, de maneira 

telemática, de ser o caso, co fin de recoller e achegar a información e a cooperación 

precisas para dar respostas ás necesidades do alumnado. 

 Proporcionar asesoramento e apoio ós alumnos e familias ante posibles circunstancias de 

índole aptitudinal, motivacional, social... que puideran interferir no proceso de ensino e 

aprendizaxe. 

 Implicación dos pais en actividades de reforzo e apoio educativo. 

 

 

 Seguimento e Avaliación: 

 A través das diferentes reunións cos diferentes membros da comunidade educativa e das sesións 

de avaliación farase o seguimento e maila avaliación das actividades propostas. 

 

 O desenvolvemento desta avaliación facilitará a configuración dun informe de gran interese para 

a nosa MEMORIA. A reflexión sobre os resultados obtidos plasmarase nun PLAN PARA A MELLORA 

que contribuirá á determinación dun P.A.P.E.A. gradualmente máis actualizado, significativo, viable e 

consensuado. 
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4.2.2. PLANO DE ACCIÓN TITORIAL 

 

 O Departamento de Orientación, en colaboración cos Titores /as e Xefe de Estudos, realizará un 

seguimento da aplicación e desenvolvemento do plan de acción titorial elaborado en cursos anteriores. O 

PAT constitúe un documento aparte. Será o referente dos titores para súa actuación, así como o referente 

do D.O. para a proposta de novas actividades e dinámicas de traballo. 

  Ao remate do curso realizarase unha avaliación do mesmo, tendo en conta as respostas dos 

alumnos/as, e a valoración dos Titores /as, Profesores /as e Xefatura de Estudos. 

 A orientación é inseparable do conxunto da acción educativa e neste sentido compete a todo o 

profesorado, fundamentalmente a través da acción titorial. 

 A acción titorial conxuga o propósito de integrar a orientación personal, académica e 

profesional. Os alumnos/as enfróntanse nestes momentos do seu desenvolvemento a dúbidas respecto ao 

seu futuro social e académico. A acción titorial encontra o seu pleno sentido ó reunir os coñecementos, 

habilidades e estímulos necesarios para eses momentos de transición. 

 Esta proposta compón un material de base para que os titores podan personalizar o noso traballo 

e coordinar as aportacións dos docentes que estean vinculados co mesmo grupo de alumnos/as. 

I) OBXECTIVOS 

 1°.-A NIVEL DE CENTRO: 

Facer ver a través das distintas reunións, que a acción titorial é responsabilide de todos os 

profesores/as (aínda que se intensifique na figura do titor/a e no DO). 

 

2°.-RESPECTO ÓS PROFESORES/AS E CONCRETAMENTE Ó TITOR/A:   

 Coordinar as actuacións educativas do equipo docente. 

 Proporcionarlles a documentación e os instrumentos necesarios para ofrecer aos 

alumnos/as unha orientación adecuada. 

 Solicitar a súa colaboración para facer un seguimento dos distintos grupos. 

 

3°.-RESPECTO AOS ALUMNOS/AS: 

 Garantir o dereito dos alumnos a recibir unha orientación persoal adecuada. 
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 Facilitar a integración dos alumnos no grupo e no centro. 

 Contribuír á adquisición de competencias relacionadas coa regulación das 

aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as habilidades sociais. 

 Axudarlles na toma de decisións (especialmente ós máis indecisos e con necesidades 

específicas). 

 Optimizar o proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

 Impulsar o desenvolvemento psicosocial dos alumno/as. 

 

4°.-NO REFERENTE ÁS FAMILIAS: 

 Facilitar unha comunicación fluída coas familias. 

 Proporcionarlles información sobre o rendemento académico dos seus fillos. 

 Buscar a súa colaboración para plantexar as actuacións a levar a cabo cando nos 

encontramos con ACNEAE. 

 Orientar aos pais/nais no seu labor educativo tratando de fomentar a participación 

responsable na vida do centro e no proceso de E/A dos seus fillos/as. 

 Coordinar accións formativas para as familias. Por exemplo, a través de obradoiros, 

charlas como “Prevención do ciberacoso. Bo uso das TICs”, se a situación sanitaria o 

permite.  

  

IIII))  AACCTTUUAACCIIÓÓNNSS  

  

1°.-A NIVEL DE CENTRO: 

 Elaboración do Programa de Titorías. 

 

2°.-CON TITORES E PROFESORES: 

 Proporcionarlles instrumentos que lles faciliten o coñecemento dos alumnos. 

 Reunións semanais cos titores para coordinar a Acción Titorial e proporcionarlles o 

apoio que necesiten. 

 Selección de material para traballar as distintas actividades programadas na Acción 
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Titorial. 

 Completar, só si é necesario, a intervención do titor/a cos pais/nais de determinados 

alumnos/as. 

 

3º.- COS ALUMNOS/AS: 

 Animar aos alumnos/as a participar na vida do instituto. 

 Seguimento persoalizado por parte do titor. 

 Asesoramento sobre a aprendizaxe. 

 Atención individualizada específica ós alumnos que o precisen. 

 Charlas sobre aspectos vinculados coa orientación. 

 

4°.- RESPECTO ÁS FAMILIAS: 

 Reunións periódicas dos titores coas familias para a resolución de problemas que 

afecten ós seus fillos, sobre todo, a nivel académico. 

 Informar ás familias e intentar implicalas no desenvolvemento do programa TEI e do 

programa de Educación Responsable. 

 

III) PROGRAMACIÓN DA ACCIÓN TITORIAL 

Vaise realizar unha programación da acción titorial. O obxectivo fundamental é proporcionar 

ós titores/as un programa de traballo que, o mesmo tempo, nos permita aportar ós titores o material 

que necesitan para levar a cabo a súa labor e, tamén, para poder facer un seguemento desa acción 

titorial.  

Esta programación estará organizada por niveis, e as actividades estarán temporalizadas por 

trimestres. Sen embargo, hai que resaltar o carácter de flexibilidade desta proposta de traballo. 

*No caso de ter que pasar da presencialidade á semipresencialidade ou á educación a distancia, por 

mor da pandemia, no tocante ás titorías, ademais de facer seguimento e apoio a todo aquel que o 

demande individualmente, priorizaremos actuacións encamiñadas ao desenvolvemento emocional e á 

toma de decisións empregando a aula virtual. 

Os contidos a contemplar serán os especificados a continuación: 
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-Acollida integración e convivencia. Neste bloque traballaríanse actividades vinculadas con estes 

contidos: 

 Coñecemento do centro, instalacións e aula 

 Protocolo Covid 

 Coñecemento do grupo 

 Datos persoais dos alumnos 

 Presentación da titoría (para informarlles da programación e darlles a 

oportunidade de dar a súa opinión e facer propostas) 

 Dereitos e deberes dos alumnos 

 Normas de convivencia na aula 

 Elección de delegados/as 

 Reunións cos pais do grupo 

 

-A Avaliación. Neste bloque traballarase: 

o A preparación dos exames 

o A planificación do estudo 

o A elaboración de calendario de exames 

o As suxestións do alumnado 

o As propostas de mellora (preavaliación-postavaliación) 

 

-Técnicas de traballo individual. Os contidos farían referencia a: 

 Factores que condicionan o estudo 

 Planificación adecuada do estudo 

 Métodos de estudo 

 Técnicas de Traballo Intelectual 

 Técnicas para sintetizar o contido 

 Tomar apuntes  

 Os traballos monográficos  

 Os exames 
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 Técnicas de memorización 

 

-Orientación académica profesional (contidos recollidos no POAP) 

● Autoconcepto e autoestima 

 Coñecemento dos propios valores 

 Coñecemento dos propios intereses e posibilidades  

 Habilidades sociais  

 Toma de decisións  

 Información académica 

 Información profesional 

 Información sobre o mundo laboral e búsqueda de empresas. 

 

 

-Outros temas de interese: Neste bloque déixase aberta a posibilidade de que os titores e o seu grupo 

de alumnos propoñan aqueles temas que lles parezan máis importantes e motivadores. Neste punto 

pódense recoller contidos vinculados con: 

 A adolescencia 

 Habilidades Sociais 

 Temas transversais: saúde, igualdade, consumo, convivencia, programa TEI, programa 

Educación Responsable. 

 Celebracións pedagóxicas: Día da Paz, Día contra a violencia de xénero, Día do Medio 

Ambiente.... 

 Videoxogos, teleadicción e redes sociais. 

 Importancia da comunicación e do traballo en grupo. 

 

IV) RECURSOS 

 

1°.-HUMANOS: 

 Departamentos Didácticos, Equipo de Biblioteca, Departamento de Orientación, 
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Xefatura de Estudos e outras entidades. 

 

2°.MATERIAIS: 

 Documentación bibliográfica: lexislación, materiais elaborados no D.O., materiais 

que se empregan como documentos de traballo no instituto e tamén publicacións 

periódicas e libros que forman parte da documentación do centro. 

 Mobiliario: ordenador, arquivos... 

 

V) AVALIACIÓN DA ACCIÓN TITORIAL 

-Esta avaliación pretende analizar: 

 A organización da Acción Titorial do centro  

 A implicación dos propios titores/as no desenvolvemento do PAT 

 A adecuación do PAT diseñado polo departamento de orientación 

 A utilidade do material aportado aos titores. 

 

-Esta valoración farase da seguinte forma: (avaliación inicial, formativa e final) 

 Reunións periódicas cos titores 

 Cuestionarios dirixidos aos titores 

 Cuestionarios dirixidos aos alumnos/as 

 Reunións do D.O. para analizar os datos recollidos e plantexar suxestións e melloras. 

 

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.) CURSO: 1º de E.S.O. 

PROGRAMA T.E.I. (TITORÍA ENTRE IGUAIS) ao longo do curso. 

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE (para o desenvolvemento social, emocional e da 

creatividade) 

1º trimestre: 

 Acolllida dos alumnos. Protocolo Covid. 

 Presentación da programación da titoría os alumnos. Incorporación das propostas dos 

alumnos/as 
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 Informacións sobre a etapa na que ingresan 

 Cumplimentación dos cuestionarios persoais 

 Elección do delegado 

 Dereitos e deberes  

 Normas de convivencia. Somos un grupo 

 Entrevistas con pais/nais 

 Obradoiro Habilidades Sociais, en colaboración co concello 

 Obradoiro Prevención de drogas” en colaboración con SPAD  

 Sesións de preavaliación 

 Xunta de avaliación. Entrega de notas. 

 

 

2ºTrimestre: 

 Postavaliación 

 Técnicas de traballo intelectual e hábitos de estudo: ambiente de estudo, organización e 

planificación do estudo, subraiado, esquemas, resúmenes. 

 Programa de resolución de conflictos/ Habilidades sociais 

 Sesión de autoavaliación, avaliación do grupo e do proceso de E/A. Preparación da xunta de 

avaliación cos alumnos. 

 

3º Trimestre: 

 Postavaliación 

 Seguimento e revisión do plan persoal de estudo. 

 Temas transversais (educación para a saúde- importancia dunha boa alimentación) 

 O tempo de lecer. As vacacións acércanse 

 Avaliación da titoría 

 Xunta de avaliación final. Entrega de notas. 

 

 



 

 25 

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.) CURSO: 2º de E.S.O. 

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE (para o desenvolvemento social, emocional e da 

creatividade) 

 

1º Trimestre: 

 Acolllida dos alumnos/as. Protocolo Covid. 

 Presentación da porgramación da titoría os alumnos. Incorporación das propostas dos 

alumnos/as 

 Cumplimentación dos cuestionarios persoais 

  Dereitos e deberes.  

 Elección do delegado 

 Obradoiro “Uso e abuso do alcohol”, en colaboración co concello 

 Normas de convivencia. Somos un grupo. Obradoiro “Sen violencia-convivencia”. 

 Entrevistas con pais/nais 

 Sesións de preavaliación 

 Xunta de avaliación. Entrega de notas. 

 

2ºTrimestre: 

 Postavaliación 

 Técnicas de traballo intelectual e hábitos de estudo (traballo das distintas competencias 

básicas) 

 Temas transversais (prevención drogodependencias-tabaquismo) 

 Sesión de autoavaliación, avaliación do grupo e do proceso de E/A. Preparación da xunta de 

avaliación cos alumnos. 

 

3º Trimestre: 

 Postavaliación 

 Seguimento e revisión do plan persoal de estudo. 
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 Continuación temas transversais (educación para a saúde- importancia dunha boa 

alimentación) 

 Aprender a decidir. Elección de optativas de 3º E.S.O. 

 Avaliación da titoría 

 Xunta de avaliación final. Entrega de notas. 

 

 

 

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.) CURSO: 3º de E.S.O. 

PROGRAMA T.E.I. (TITORÍA ENTRE IGUAIS) ao longo do curso. 

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE (para o desenvolvemento social, emocional e da 

creatividade) 

 

1º Trimestre: 

 Acollida dos alumnos/as. Protocolo Covid 

 Presentación da programación da titoría os alumnos. Incorporación das propostas dos 

alumnos/as 

 Cumplimentación dos cuestionarios persoais 

 Elección do delegado 

 Dereitos e deberes.  

 Normas de convivencia. Somos un grupo 

 Obradoiro de “Educación Afectivo-Sexual” en colaboración co concello 

 Obradoiro igualdade de xénero en colaboración cos outros centros da vila e o concello 

 Habilidades sociais 

 Técnicas e hábitos de estudo 

 Entrevistas con pais/nais 

 Sesións de preavaliación 

 Xunta de avaliación. Entrega de notas. 
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2ºTrimestre: 

 Postavaliación 

 Autocoñecemento 

 A adolescencia 

 Educación en Valores 

 Sesión de autoavaliación, avaliación do grupo e do proceso de E/A. Preparación da xunta de 

avaliación cos alumnos. 

 

3º Trimestre: 

 Postavaliación 

 Seguimento e revisión do plan persoal de estudo. 

 Información sobre a estructura do sistema educativo. Elección de optativas para 4º E.S.O. 

 Avaliación da titoría 

 XXuunnttaa  ddee  aavvaalliiaacciióónn  ffiinnaall..  EEnnttrreeggaa  ddee  nnoottaass.. 

 

 

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.) CURSO: 4º de E.S.O. 

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE (para o desenvolvemento social, emocional e da 

creatividade) 

  11ºº  TTrriimmeessttrree:: 

 Acollida dos alumnos/as. Protocolo Covid. 

 Presentación da programación da titoría os alumnos. Incorporación das propostas dos 

alumnos/as 

 Cumplimentación dos cuestionarios persoais 

 Elección do delegado 

 Dereitos e deberes  

 Normas de convivencia. Somos un grupo 

 Técnicas e hábitos de estudo: motivación, planificación do estudo, memorización, 

desenvolvemento das competencias básicas… 
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 Obradoiro de prevención de drogodependencias, en colaboración coa SPAD 

 Sesións de preavaliación 

 Xunta de avaliación. Entrega de notas. 

 

2ºTrimestre: 

 Postavaliación 

 Obradoiro de Sensibilización en Igualdade de xénero 

 Técnicas de Traballo Intelectual 

 Charla Pro-Saúde Mental. LAR 

 Sesión de autoavaliación, avaliación do grupo e do proceso de E/A. Preparación da xunta de 

avaliación cos alumnos. 

 

3º Trimestre: 

 Postavaliación 

 Seguimento e revisión do plan persoal de estudo. 

 Educación do consumidor. 

 Saída visita salón de orientación 

 Información académica-profesional. Aprendo a decidir. Toma de decisións 

 Avaliación da titoría 

 Xunta de avaliación final. Entrega de notas. 

 

PLANO DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.) CURSO: FP BÁSICA 

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE (para o desenvolvemento social, emocional e da 

creatividade) 

1º Trimestre: 

 Acollida dos alumnos/as. Protocolo Covid. 

 Presentación da programación da titoría os alumnos. Incorporación das propostas dos 

alumnos/as 

 Cumplimentación dos cuestionarios persoais 
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 Elección do delegado 

 Dereitos e deberes  

 Normas de convivencia. Somos un grupo 

 Técnicas e hábitos de estudo: motivación, planificación do estudo, memorización, 

desenvolvemento das competencias básicas, organización do traballo… 

 *Obradoiro de prevención de drogodependencias. “DI K NON”. Levado a cabo pola UTE do 

centro penitenciario de Teixeiro.( Pendentes da situación da pandemia) 

 Charla educación vial (por parte dun policía local) 

 Técnicas de traballo en gurpo e traballo cooperativo 

 Sesións de preavaliación 

 Xunta de avaliación. Entrega de notas. 

 

2ºTrimestre: 

 Postavaliación 

 Teatro-foro “Proxecto de prevención do ciberacoso e bo uso das TICs” 

 Entrenamento en técnicas de resolución de conflitos 

 Fomento da responsabilidade individual e da autoestima 

 Habilidades sociais e comunicativas 

 Charla Pro-Saúde Mental. LAR 

 Sesión de autoavaliación, avaliación do grupo e do proceso de E/A. Preparación da xunta de 

avaliación cos alumnos. 

 

3º Trimestre: 

 Postavaliación 

 Saída- visita salón de orientación 

 Información académica- profesional. Aprendo a decidir. Toma de decisións. 

 Avaliación da titoría 

 Xunta de avaliación final. Entrega de notas. 
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BACHARELATO: 

Xa que non hai hora de titoría intentarase levar a cabo a través da colaboración e coordinación dos 

distintos departamentos- materias, os seguintes temas:  

 Acollida do alumnado. Protocolo Covid. 

 Elección do delegado/a 

 Técnicas e hábitos de estudo 

 Temas transversais (educación moral e cívica) 

 Orientación académico-profesional 

 Toma de decisións 

 Transición á Universidade (información sobre estudos universitarios, *visita ao Campus de 

Santiago, se as condicións sanitarias así o permiten) 

 Transición Ciclos Formativos grao superior 

 Transición á vida adulta 

 *Visita ao Salón de orientación xunto cos alumn@s de ciclos dependendo da situación 

sanitaria. 

 Avaliación 

 

CICLOS FORMATIVOS: 

 

 Protocolo Covid 

 Autocoñecemento 

 Coñecemento da estrutura do sistema educativo 

 Información sobre probas libres, acreditación de competencias… 

 Información sobre ciclos superiores 

 Información do mundo laboral 

 Información sobre o entorno socio-laboral 

 Acceso a estudos universitarios  

 O currículum vitae. A carta de presentación. 
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 4.2.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

 

 A Orientación académica e profesional ten por obxecto axudar ó alumnado ó longo de todo o 

proceso educativo, especialmente na Educación Secundaria, a coñecer, valorar e decidir sobre si mesmo e 

sobre as súas preferencias, intereses e capacidades académicas, vocacionais e profesionais para que poda 

formular, libre e responsablemente, a súa decisión persoal sobor do seu futuro, decisión que deberá 

reflectir nun proxecto concreto. 

 O proceso de toma de decisións ao que se está facendo referencia (razón de ser da orientación 

académica e profesional), deberá ser realizado polo propio alumno/a, tendo o resto dos membros da 

comunidade educativa (profesorado , pais / nais , Departamento de Orientación...) a responsabilidade de 

ofrecerlle a información e orientación precisas para que poda efectuar dita toma de decisións . 

 As accións englobadas neste ámbito levaranse a cabo a través de: 

 O traballo programado dentro da hora de titoría (obrigatoria na etapa de Educación Secundaria 

Obrigatoria). 

 No seo das distintas áreas e materias, cando así se considere oportuno. 

 E por medio de actividades específicas a desenvolver polo propio Departamento de 

Orientación, a través de: charlas, visitas, atención individual. 

 No suposto de ter que atenernos a unha modalidade a distancia, o Departamento de 

Orientación levará a cabo estas accións por vía telemática; publicando informacións na aula 

virtual e atendendo calquera demanda individual por correo electrónico ou telefonicamente, 

tanto a profesorado, alumnado e familias. 

 

 As fases que comprende o programa de orientación académica-profesional son:  

  a) Fase de información. Investigación: 

Pretende ampliar os coñecementos que o alumno ten sobre si mesmo, o sistema educativo e o 

mundo laboral, así como dotalo de habilidades e estratexias persoais de búsqueda, selección, 

tratamento e transmisión da información. 

 b) Fase de Reflexión:  

Pretende promover a reflexión sobre o axuste entre a realidade persoal do alumno e as 

opcións e posibilidades que se lle presenten. 
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   C) Fase de toma de decisións:  

Debe optar por unha das alternativas educativas ou profesionais. 

 

OBXECTIVOS. 

  As actuacións que se desenvolvan no ámbito da orientación académica e profesional terán no 

seu conxunto a finalidade de conducir ao alumnado ao coñecemento e reflexión sobre si mesmos, os seus 

intereses, capacidades e motivacións, así como do sistema educativo e as saídas e posibilidades que se lle 

ofrecen dende o mesmo, todo elo de cara a que realicen unha toma de decisións óptima. 

 Con isto, os obxectivos a acadar dentro deste ámbito son os seguintes: 

  a) Axudar ao alumno/a a coñecerse a si mesmo (capacidades, intereses, motivacións....) 

b) Proporcionarlle ó alumno/a información sobre os posibles itinerarios educativos seguir 

e sobre a situación actual e as tendencias do mundo laboral. 

c) Desenvolver a reflexión e a capacidade crítica para realizar (o alumno /a) a súa propia 

toma de decisións. 

d) Implicar ao profesorado e aos pais/nais no proceso de toma de decisións dos 

alumnos/as. 

e) Coordinar a orientación académica e profesional do alumnado ao longo da súa estancia 

no centro. 

f) Incluír as TIC no proceso de toma de decisións. 

 

ACTUACIÓNS: 

 Todos estes obxectivos mencionados desenvolveranse ao longo do curso a través das seguintes 

actuacións: 

 Propiciando o autocoñecemento do alumnado (aptitudes, habilidades, intereses, 

motivacións...) 

 Facilitación ao alumnado do coñecemento da estrutura do sistema educativo, bolsas, 

requisitos para acceder a estudos superiores..... 

 Informando ao persoal solicitante información referente ás acreditación de competencias, 

probas libres, etc 

 Proporcionarlle ao alumno /a información acerca das materias optativas da ESO, 
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modalidades de Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, novos títulos de Grao 

universitarios.  

 Técnicas de búsqueda de empleo 

  Facilitación do coñecemento do mundo laboral. 

 Facilitación do proceso de inserción na vida laboral. 

  Concienciación do alumnado das posibilidades que se poden abrir en vindeiros cursos en 

función dos resultados académicos obtidos. 

Estas actuacións concretaranse da seguinte forma:  

a) Primeiro e Segundo da ESO : 

1) Coñecemento dos compañeiros/as así coma dun mesmo. 

2) Traballo relacionado con posibles conflitos grupais que poidan xurdir. Fomento dos 

hábitos de reflexión grupal e persoal. 

3) Coñecemento da etapa así como do sistema educativo: estrutura xeral, optatividade. 

 4) Reforzo da autoestima e do autoconcepto do alumnado. 

5) Fomento de hábitos de estudo. 

 

b) Terceiro Curso de ESO: 

1) Coñecemento dun mesmo (intereses, motivacións, aptitudes, actitudes....) 

2) Coñecemento do sistema educativo: optativas para o vindeiro curso e posibles itinerarios a 

seguir segundo as materias optativas escollidas. 

3) Estratexias e habilidades para a resolución de problemas e de toma de decisións. 

 4)Traballo relacionado coa orientación vocacional. 

 

c) Cuarto Curso da ESO 

1) Avaliación das necesidades presentadas polo alumnado no campo da Orientación 

Académica e Profesional, de cara a coñecer os focos de actuación principais a 

desenvolver. 

2) Realización de actividades relacionadas co ceñecemento dun mesmo, actividades nas que se 

fomente, sobre todo, a autorreflexión dos alumnos/as sobre as súas capacidades, intereses, 

motivacións, perspectivas de futuro, limitacións....... 
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3) Información das diferentes alternativas que se lles ofrecen ó remata-la escolaridade 

obrigatoria, segundo alcancen o Título de Graduado en Educación Secundaria ou non. 

4) Información sobre a Avaliación Final. 

5) *Visitas guiadas ós diferentes centros, escolas-obradoiro, charlas (responsable da oficina 

de información xuvenil e axente de desenvolvemento local do concello, ex alumnos). Se a 

situación sanitaria o permite. 

6) Informar ós pais das opcións e da importancia da decisión dos seus fillos 

 

 d) Primeiro de Bacharelato 

1) Coñecemento das características da nova etapa. 

2) Coñecemento da situación persoal. 

3) Identificación de intereses e actitudes. 

4) Coñecemento das opcións de 2º de Bacharelato. 

5) Posibilidades de paso dunha modalidade á outra. 

6) *Saída ao Campus Universitario. Se a crise sanitaria o permite. 

7) Perfilamento do proxecto persoal de vida. 

8) Información ós pais. 

 

 e) Segundo de Bacharelato 

1) Búsqueda de información das distintas opcións educativas. 

2) Axudar ao alumno na toma de decisións sobre as distintas opcións que se lle presentan. 

3) Elaborar folletos ou dossieres con información académica e profesional actualizada e 

conectada co entorno. 

4) Orientación e información das probas ABAU, opcións dos Ciclos Formativos de Grao 

Superior. 

5) Entrevistas persoais cos alumnos/as, que se realizarán en horario de recreo, ou vía 

telemática, de ser o caso. 

6) Información ós pais. 
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 f) Ciclos Formativos e FP Básica 

1) Información das opcións e alternativas académicas e profesionais (probas libres, 

acceso a graos superiores, acreditacións de competencias, etc) 

2) Ensino de técnicas de Búsqueda de Emprego. 

3) Información sobre o mundo laboral. Saídas ós diferentes centros de búsqueda de 

emprego. 

4) Información sobre a continuación de estudos, probas libres, probas de acceso… 

5) Información aos pais/nais. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

Algunhas destas actuacións traballaranse fundamentalmente na ESO e na FP Básica, a través 

das titorías, como poden ser o autoconcepto, a autoestima, as habilidades sociais, os valores personais, 

análise individual de aptitudes, intereses, a toma de decisións; mentres que outras abarcarán a todas as 

ensinanzas que se imparten no Centro, por exemplo, información sobre a optatividade dos cursos 

posteriores, as saídas académicas e/ou profesionais de cada nivel educativo (ESO, Bacharelato, Ciclos 

Formativos), información sobre o acceso á Universidade, información sobre as carreiras 

universitarias, información sobre as notas de corte, información sobre bolsas e axudas, asesoramento 

sobre o campo máis acorde cos intereses profesionais de cada alumno, etc.  

 Nos niveis que non teñen unha hora de titoría presencial toda esta información 

proporcionaráselle mediante unha elaboración dun dossier para a aula de xeito que a información esté 

accesible a tódolos alumnos, así mesmo farase entrega dunha copia deses dossiers ó/á titor/a de cada 

grupo explicándolle o contido, para que el á súa vez poda realizar aclaracións ós alumnos. 

 Estas informacións, de ser o caso, poderá colgarse na aula virtual. 

 En todo caso, e tal e como se plantexa nos obxectivos anteriormente expostos, a implicación 

tanto do profesorado coma dos pais/nais dos alumnos /as será da maxima importancia. Para iso 

deberase facer partícipe a ámbolos dous grupos de todas aquelas actividades que así se considere 

oportuno ou, polo menos, mantelos informados en todo momento do traballo que se está a desenvolver 

no ámbito da orientación académica e profesional. 
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5.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN.- 

 No desenvolvemento das liñas de actuación antes expostas, o Departamento de Orientación 

recurrirá, segundo demande o caso, a estratexias diversas de intervención como poden ser: 

 Emprego de: cuestionarios, técnicas grupais, entrevistas, observación, revisión de documentación, 

probas de avaliación psicopedagóxica...... 

 Aplicación e seguimento de programas diversos, tanto de elaboración propia como publicados: 

técnicas de traballo intelectual, habilidades sociais, de comprensión lectora, de orientación 

académica e profesional  

 Realización de reunións informativas tanto cos alumnos/as, coma cos profesores /as pais /nais. 

 Asesoramento e intervención individualizada.  

 As actuacións serán contextualizadas e consensuadas. 

 Traballo colaborativo. 

 O plan abarca a toda a comunidade educativa 

 Definir as funcións de cada membro. 

 Buscar a coordinación cos servicios externos. 

 Todas estas estratexias deberán partir da base constituída polos postulados propugnados desde: 

  O enfoque constructivista das aprendizaxes escolares e da intervención pedagóxica. 

  E desde o enfoque sistémico da intervención psicopedagóxica. 

 Asimesmo, para o desenvolvento de todas as estratexias mencionadas, faise necesario contar con 

diversidade de recursos técnicos e materiais, o cal se irá recopilando pouco a pouco ó longo de todo o 

curso, sobre todo, en base ás necesidades que se vaian detectando. 

 

 

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN. 

  Todo programa ou plan precisa ser avaliado para así coñecer o grado de consecución dos 

obxectivos previstos no mesmo, identificando os acertos e os erros cometidos e, propoñendo posibles 

melloras de cara a unha intervención futura.  

 Esta avaliación afrontarase en tres momentos:  

 Avaliación inicial, permitindo coñecer a realidade ou estado do alumnado antes de aplicar o 

Plan. 
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 Avaliación continua ou formativa, relacionada coas modificacións que se poden producir ó 

longo da marcha do Plan. 

 Avaliación final, relacionada coa análise dos resultados, co fin de detectar e reflexionar 

sobre aqueles aspectos que interesa cambiar ou modificar de cara o próximo curso. 

 A avaliación debe ser sistémica e continua, unha responsabilidade compartida por todo o equipo 

docente e deberá levarse a cabo durante todo o proceso educativo, sin cinguirse a un momento 

determinado ou puntual , senon que debe impregnar o desenvolvemento do plan mesmo nas súas 

distintas fases. 

 De cara a avaliación, teranse en conta: 

 As observacións realizadas dende o propio departamento por parte de todos e cada un dos 

seus membros. 

 As suxestións e información provintes do profesorado, alumnado e pais/ nais destes últimos. 

 E as valoracións de instancias externas ó centro como poden ser o Servizo de Inspección 

Educativa ou o Equipo de Orientación Específico. 

 

Poderémosnos apoiar nos seguintes criterios de avaliación: 

-Nivel de implicación da comunidade educativa. 

-Satisfacción dos diferentes membros da comunidade educativa. 

-Diminución das necesidades específicas de apoio educativo. 

-Diminución do fracaso e abandono escolar. 

-Detección das necesidades específicas de apoio educativo. 

-Diminución da incertidumbre dos alumnos nas decisións que van tomando. 

-Número de alumnado atendido con necesidades educativas. 

  

  En calquera caso, non se debe perder de vista que este Plan de Traballo constitúe desde un 

primeiro momento unha proposta flexible que se deberá ir adaptando ás demandas, necesidades, 

circunstancias..., que podan ir xurdindo ó longo do curso.  

 

  Unha vez avaliado plasmaranse na MEMORIA os logros e dificultades encontradas, así 

coma os aspectos que incidirán positiva ou negativamente no desenvolvemento do plan de traballo. 
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7.PROPOSTA DE TRABALLO DAS PROFESORAS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA: 

- Participación, desde o D.O, na avaliación psicopedagóxica de ACNEE e establecemento dos 

plans de actuación en relación ás necesidades educativas dos/das alumnos/as. 

- Participación no deseño de programas de Adaptación Curricular e Reforzo Educativo para 

alumnos/as que presentan desaxustes ou atrasos no desenvolvemento formal, ou ben dificultades de 

aprendizaxe xeralizadas. 

- Colaboración cos profesores de área no desenvolvemento de técnicas e estratexias educativas 

dirixidas ó tratamento educativo das dificultades e problemas que o requiran. 

- Atención directa a alumnos/as con necesidades educativas que, polas súas características, 

requiran intervención personalizada e/ou metodoloxías específicas. 

- Asistencia ás reunións da CCP. 

- Coordinación cos demais membros do D.O. 

-Seguimento, vía telemática, do alumnado con neae e coordinación co profesorado, no caso de 

continuar cunha formación a distancia. 

 

8. COLABORACIÓN CON ORGANISMOS E INSTITUCIÓNS DO ENTORNO: 

O D.O. ten previsto, no desenvolvemento das súas funcións, establecer contacto e colaborar con 

outros profesionais e institucións, co fin de planificar unha resposta axeitada ás necesidades e 

características dos nosos alumnos. Entre outros, coordinarase co Centro de Primaria de onde proceden 

os nosos alumnos/as, con outros D.O. do entorno, Universidades, E.O.E., Inspeción Educativa, 

Concello de Vilagarcía, Casa da Xuventude, Consellería de Familia, Muller e Xuventude, Consellería 

de Educación, Centros de Formación e Recursos do Profesorado, etc.  

Asimesmo, no presente curso escolar estamos interedas en continuar cun grupo de traballo cos 

departamentos de orientación da vila co fin de mellorar a coordinación e apoio entre nós. Ademais, 

comezaremos o Programa de Educación Responsable, coordinado polo departamento de Orientación. 

  

Vilagarcía, Outubro do ano 2020. 

A xefa do departamento de orientación. 

    

Asdo: Laura Rodríguez Díaz 


