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1. INTRODUCIÓN: 

Este Plan Anual do Departamento de Orientación pretende reflectir as 

liñas prioritarias de actuación do Departamento de Orientación do I.E.S. 

Campo de San Alberto para o curso 2017/2018. Elabórase dacordo coa 

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

funcionamento da orientación educativa e profesional na nosa 

Comunidade Autónoma. Teranse en conta tamén as directrices recollidas 

na 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 accións prioritarias dos Servizos de 

Orientación educativa na nosa Comunidade Autónoma, ademáis das 

propostas de mellora establecidas na memoria do curso 2016/2017. 

Pretendemos que este Plan Anula do Departamento de Orientación sexa 

un documento cunha dobre función, por un lado, que serva de guía da 

nosa labor educativa, e por outro lado, que dea a coñecer aos restantes 

membros da comunidade educativa os ámbitos de actuación dende os que 

imos desenvolver actuacións prioritarias para o presente curso escolar. 

 

2. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO: 

Unha das principais características do Instituto de Educación Secundaria 

“Campo de San Alberto” é precisamente a de ser un centro que acolle 

unha diversidade de ensinanzas: ESO, Bacharelato, oferta formativa de 

Formación Profesional, Ensinanza de Adultos. Así no presente curso 

escolar: 

ETAPA UNIDADES 

E.S.O. 1º ESO: 2 unidades. 
2º ESO: 2 unidades. 
3º ESO: 2 unidades. 
4º ESO: 1 unidade (coas dúas vías: 
orientada ás ensinanzas académicas 
e orientada ás ensinanzas 
aplicadas). 

UNIDADE DE EDUCACIÓN ESPECIAL Escolarizada unha alumna con 



ditame de escolarización 
combinada. 

BACHARELATO  
Modalidades: CIENCIAS e 
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

1º BACH: 4 unidades. 
2º BACH: 4 unidades. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 1 Ciclo de Grao Básico:  
- Electricidade e Electrónica 

(1º e 2º). 
2 Ciclos de G.M: 

- Xestión administrativa (1º e 
2º). 

- Instalacións de 
Telecomunicacións (1º e 2º). 

2 Ciclos de Grao Superior: 
- Administración e Finanzas (1º 

e 2º). 
- Laboratorio Clínico e 

biomédico (1º e 2º). 

EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS 
(E.P.A.) 

E.B.I.: nivel I e II. 
E.S.A.: módulos 1, 2, 3 e 4. 

 

O I.E.S. Campo de San Alberto sitúase nun contexto caracterizado pola 

existencia de diversas actividades culturais promovidas dende o propio 

concello. 

En canto aos recursos persoais, o centro conta cun Claustro de 65 

profesores e profesoras na súa maioría con destino definitivo no centro e 

que otorga certa estabilidade aos programas e actividades que se 

desenvolven no centro. 

Con respecto aos recursos persoais para atender á diversidade do noso 

alumnado no presente curso contamos con dous profesores especialistas 

en Pedagoxía Terapéutica (unha delas atende á alumna da Aula Específica 

con escolarización combinada), e unha profesora de Audición e Linguaxe, 

durante 6 sesións semanais, compartida co CEIP Alexandre Rodríguez 

Cadarso de Noia. 

 



3. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO ALUMNADO: 

O alumnado que se incorpora ao noso centro para proseguir os seus 

estudos de ensino obrigatorio na etapa da ESO, provén na súa maioría do 

centro de Infantil e Primaria adscrito, CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso 

de Noia. 

Na aula específica está escolarizada, no presente curso escolar, unha 

alumna con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade 

intelectual. 

Na F.P. Básica están escolarizados dous alumnos procedentes da aula 

específica en cursos anteriores.  

 

4. ESTRUTURA FUNCIONAL DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

O Departamento de Orientación no presente curso escolar estará 

constituído polos seguintes membros: 

- Mª Mar Sobrido Carro (Xefa do Departamento de Orientación). 

- Mª Josefa Lorenzo Torea (Profesora de Pedagoxía Terapéutica da 

Aula Específica). 

- José Manuel Carou García (Profesor de Pedagoxía Terapéutica). 

- Isabel  

- Marcos Gómez Maroño (profesor de FOL). 

- Ángeles Fariña Busto (titora do ámbito científico-tecnolóxico). 

- Félix Sánchez Boquete (titor do ámbito lingüístico-social). 

- Mª Pilar Martínez Rodríguez (Xefa do Departamento de Orientación 

do CEIP adscrito: CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso). 

O material co que contamos no Departamento é o seguinte: un ordenador 

con impresora, arquivadores, estanterías, cadeiras, unha mesa grande e 

unha pequeña, documentación bibliográfica, Baterías de Tests 

psicométricos e psicopedagóxicos. 

A Aula Específica e a aula de Audición e Linguaxe están situadas na planta 

baixa e  a Aula de Apoio está situada no primeiro andar. 



5. FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E DOS SEUS 

COMPOÑENTES: 

 

A) FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

(Segundo a Orde do 24 de xullo de 1998, artigo 5) 

 Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos 

alumnos e alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver e 

avaliar programas específicos de intervención no seu ámbito de 

actuación. 

 Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola CCP, as 

propostas do Plan de orientación académica-profesional, e do PAT, 

incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo do 

alumnado e ofrecerlle ao profesorado soporte técnico para o 

desenvolvemento destes plans. 

 Participar na elaboración, seguimento e avaliación do proxecto 

educativo do centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo 

e pedagóxico para a atención ao alumnado con n.e.a.e. e nos 

principios de avaliación formativae, cando cumpra, na adecuación 

dos criterios de promoción. 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá, se é o caso, do 

alumnado e á prevención de dificultades ou problemas de 

desenvolvemento ou de aprendizaxe derivados tanto das condicíons 

desfavorables como de altas capacidades que presenten os alumnos 

e alumnas. 

 Participar na avaliación psicopedagóxica conforme á normativa ao 

respecto e participar no deseño e desenvolvemento de medidas de 

atención á diversidade. 

 Facilitarlle ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para 

adquirir as habilidades básicas de vida e afrontar os momentos 

escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o de ingreso 

no centro, o cambio de ciclo ou etapa, a elección de optativas ou de 

itinerarios formativos, a transición á vida profesional e a resolución 

de conflitos de relación interpersoal. 



 Informar ao alumnado dos recursos laborais e profesionais ao seu 

alcance e propoñer a realización de actividades de orientación que 

lle faciliten a toma de decisións sobre o seu futuro. 

 Cooperar cos membros do EOE no deseño, desenvolvemento e 

avaliación de programas de orientación. 

 Impulsar a participación do profesorado en programas de 

investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a hábitos 

de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades 

sociais, técnicas de dinámica de grupos ou en calquera outro 

relacionado co seu ámbito de actuación. 

 Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas 

no proceso educativo dos seus fillos/as, especialmente no relativo á 

motivación, a contrución do autoconcepto e a autoestima e no 

proceso de toma de decisións. 

 Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou 

institucións no ámbito das nosas competencias. 

 Coordinar a orientación laboral e profesional con outras 

administración ou institucións. 

 Aquelas outras que a Administración educativa nos puidese 

encomendar no ámbito das nosas competencias. 

 

B) FUNCIÓNS DA XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

(Segundo a Orde do 24 de xullo de 1998, artigo 6) 

 Representar ao departamento na CCP. 

 Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do 

departamento e facilitar a colaboración entre os seus membros. 

 Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as 

que con carácter extraordinario fose preciso celebrar, levantando a 

acta correspondente. 

 Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso. 

 Coordinar a organización de espazos e instalación para a 

orientación, así como a adquisición de material e de equipamento 

específico, velando polo seu uso correcto e conservación. 



 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas do centro, así como 

asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de 

atención á diversidade conforme ao procedemento e criterios 

establecidos no proxecto educativo e responsabilizarse, cando 

cumpra, da elaboración do informe psicopedagóxico. 

 Coordinar as accións dos profesores de apoio na atención do 

alumnado con n.e.a.e., elevando ao xefe de estudos, cando cumpra, a 

proposta de organización da docencia para este alumnado. 

 Participar nas sesións de avaliación e no deseño, desenvolvemento 

e avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das 

respostas educativas. 

 Aqueloutras funcións que a Administración educativa nos poida 

asignar referidas á orientación. 

 

C) FUNCIÓNS DO PROFESORADO DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA. 

/AUDICIÓN E LINGUAXE. 

(Segundo a Orde do 24 de xullo de 1998, artigo 7) 

 Asistir ás reunións da CCP. 

 Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda a ESO e, 
cando cumpra, naquelas sesións de avaliación que afecten o 
alumnado con NEE. 

 Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACI, asi 
como das medidas de reforzo, se e o caso, e daquelas outras 
dirixidas a atención á diversidade do alumnado. 

 Prestarlle atención docente directa ao alumnado con NEE que así o 
requira. 

 Aquelas outras funcións que a administración educativa lle poida 
asignar referidas a orientación. 

 

 

D) FUNCIÓNS DO PROFESOR DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 

LABORAL. 

(Segundo a Orde de 24 de xullo de 1998, artigo 7). 



O profesor de formación e orientación laboral desenvolverá, ademáis 
das funcións que lle competen como membro do departamento de 
orientación, as seguintes: 

 Informar ao alumnado sobre o marco legal de traballo e das 
relacións laborais. 
 Orientar sobre formas e procedementos de inserción profesional. 
 Dar a coñecer os recursos profesionais e laborais existentes. 
 Deseñar actividades ou programas para que o alumnado poida 
elaborar o seu propio itinerario profesional de busca de emprego, 
facéndoo consciente da necesidade de formación permanente. 
 Potenciar estratexias encaminadas a consecución, se e o caso, 
dunha reorientación profesional axustada ás demandas do mundo 
laboral. 
 Colaborar cos titores responsables da formación en centros de 
traballo na elaboración de programas para a realización de actividades 
formativo-produtivas en centros de traballo. 
 Promover que o alumnado que accede á FP básica interveña 
activamente no seu proceso de aprendizaxe e no deseño da súa 
traxectoria persoal e laboral. 
 Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida 
asignar referidas á orientación. 

 

 

 

6. OBXECTIVOS XERAIS: 

 

 Lograr o pleno desenvolvemento da personalidade e capacidades 

do noso alumnado. 

 Garantir a igualdade de oportunidades do noso alumnado dentro do 

marco dunha escola inclusiva e compensadora de posibles 

desigualdades de orixe. 

 Dar resposta a diversidade do noso alumnado dende un proceso de 

ensino-aprendizaxe flexible. 

 Adaptarse dende o ámbito curricular e organizativo aos acelerados 

cambios sociais. 

  Promover a participación de todos os axentes da comunidade 

educativa. 



  Desenvolver a autonomía persoal do noso alumnado en canto o 

logro da capacidade de autorregular a súa propia aprendizaxe. 

 Capacitar ao alumnado para unha adecuada toma de decisións 

vocacionais. 

 Promover a sensibilización dos distintos axentes educativos sobre a 

importancia da convivencia como elemento fundamental para o 

desenvolvemento persoal e social. 

 

7. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS: 

Para a concreción das liñas prioritarias e de actuación a desenvolver 
no presente curso escolar, tivemos en conta ademáis das necesidades 
detectadas no noso centro, as directrices recollidas na Circular 10/2010 da 
D.X de Educacion, FP e Innovación Educativa pola que se dictan instrucións 
para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos 
servizos de orientación educativa e profesional na nosa Comunidade 
Autónoma, e a memoria do Departamento de Orientación do curso 2016-
17. 

Para acadar os obxectivos xerais do noso Plan de Orientación, vaise 
a traballar dende tres ámbitos de actuación estreitamente 
interrelacionados entre si, como son: 

 Actuacións enmarcadas dentro da Atención á Diversidade. 
 Actuacións enmarcadas dentro da Orientación Académica-

profesional. 
 Actuacións enmarcadas dentro da Acción Titorial. 

 

PROPOSTA DE ACCIÓNS PRIORITARIAS DENDE O ÁMBITO DA ATENCIÓN 
Á DIVERSIDADE: 

OBXECTIVOS: 

 Atender á diversidade do noso alumnado. 
 Garantir un proceso de ensino-aprendizaxe individualizado, 

personalizado. 



 Previr o fracaso escolar, a inadaptación, o absentismo e o 
abandono escolar. 

 Previr as dificultades de aprendizaxe, axustando a resposta 
educativa ás necesidades específicas do alumando. 

 Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado 
mediante as oportunas adaptacións curriculares. 

 Asesorar ao profesorado sobre as posibles medidas educativas a 
adoptar dentro das súas Programacións de Aula para tratar de dar 
resposta á diversidade do seu alumnado. 

 Detectar problemas de aprendizaxe e por en marcha medidas 
organizativas: de reforzo, agrupamentos específicos, que permitan 
dar resposta a súas necesidades educativas. 

 Colaborar co profesorado-titor na elaboración do informe 
individualizado. 
 

ACCIÓNS PRIORITARIAS: 

 Revisión e seguimento das medidas de apoio xa establecidas para o 
alumnado no curso anterior, a través da revisión dos informes 
psicopedagóxicos, informes individualizados de avaliación, informes 
dos titores sobre a proposta de medidas a adoptar para cada 
alumno/a. (Temporalización: setembro-outubro). 

 Proposta sobre como organizar os apoios, coa participacion do 
profesorado de apoio. (Temporalizacion: 1º Trimestre, en 
coordinacion coa Xefatura de estudos, Profesorado de Pedagoxía 
Terapéutica). 

 Participaremos na elaboración e seguimento da Adaptacións 
curriculares do noso alumnado con necesidade educativas especiais. 
(Temporalización: 1º Trimestre, en coordinación co profesorado-
titor, profesorado da materia obxecto de AC, e Profesorado de 
Pedagoxía Terapéutica). 

 Elaboraremos o Informe psicopedagóxico do alumnado proposto 
para o Programa de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento, 
implantandos pola LOMCE, se fose o caso. (Temporalización: 3º 
Trimestre, despois da avaliación final ordinaria e extraordinaria da 
ESO, en coordinación co profesor-titor e xefatura de estudos). 

 Participaremos na avaliación inicial do alumnado de 1º da ESO a 
través da revisión dos Informes de fin de etapa e o expediente do 
alumnado que se incorpora este ano a E.S.O. (Temporalización: 



setembro-outubro, en coordinación co profesor-titor, PTs e xefatura 
de estudos). 

 Participaremos na sesión de avaliación inicial de todos os niveis e 
asesoraremos sobre a resposta educativa máis axeitada ás súas 
necesidades específicas de apoio educativo. (Temporalización: 
setembro-outubro en coordinación co profesorado e xefatura de 
estudos). 

 Daremos pautas ás familias sobre como contribuír dende o contexto 
familiar á creación e mellora de hábitos de estudo. 
(Temporalización: 1º Trimestre, en coordinación co profesorado-
titor). 

 Informaremos ás familias das funcións do DO, do seu horario de 
atención a pais/nais do DO.(Temporalización: na entrevista inicial 
coas familias en setembro-outubro, en coordinación co profesor-
titor). 

 Coordinarnos coas persoas responsables do servizo de orientación 
dos centros de Primaria adscritos ao noso IES (Temporalización: en 
reunións periódicas ao longo do curso). 

 Rexistraremos os préstamos de material bibliográfico do D.O 
(Temporalización: ao longo do curso). 

 Colaboraremos coa Xefatura de Estudos na selección do alumnado 
que recibirá medidas específicas de atención á diversidade (reforzo 
educativo, exencións, ...). (Temporalización: ao longo do curso). 

 Informaremos ao profesorado sobre as características do alumnado 
con necesidades educativas especiais e o asesoraremos sobre a 
resposta educativa máis axeitada, e proporcionando ao profesorado 
os materiais didácticos e instrumentos necesarios dos que dispona o 
D.O. (Temporalización: ao longo do curso). 

 Informaremos as familias sobre as medidas de atención á 
diversidade das que dispón o centro para dar resposta ás 
necesidades educativas do alumnado, recabando a súa autorización 
para a realización da avaliacion psicopedagóxica, exención da 2ª 
lingua. (Temporalización: na reunión inicial coas familias, en 
coordinación co profesorado-titor, e o longo do curso). 

 Coordinarse cos D.O dos centros adscritos para coñecer as 
características do alumnado que promociona á ESO (necesidades 
educativas especificas, medidas educativas adoptadas, etc), en 
colaboración coa persoa responsable do servizo de orientación dos 
centros adscritos. (Temporalización: 3º Trimestre). 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A hora de avaliar as nosas actuacións dende o ámbito da atención á 
diversidade teremos en conta os seguintes criterios: 

 Grao de implicación da comunidade educativa. 
 Adecuación das medidas organizativas e curriculares adoptadas 

para dar resposta ás necesidades educativas específicas do noso 
alumnado. 

 A diminución do fracaso escolar e das dificultades de aprendizaxe 
entre o noso alumnado. 

 A adecuación da programación da aula á diversidade do alumando 
(adecuación das actividades propostas, da organización flexible da 
aula, etc). 

 A adecuación dos materiais achegados. 
 Ao longo do curso, a Xefatura de estudos, o equipo de titores e a 

orientadora, levarán a cabo un seguimento do desenvolvemento 
das propostas incluídas coa finalidade de introducir os axustes 
necesarios. 

 

PROPOSTA DE ACCIÓNS PRIORITARIAS DENDE O ÁMBITO DA ACCIÓN 
TITORIAL: 

OBXECTIVOS: 

 Favorecer a integración do alumnado no contexto escolar de centro e 
aula. 

 Contribuír a personalización do ensino e a unha acción coordinada do 
equipo educativo no desenvolvemento do proceso de ensino-
aprendizaxe do alumnado. 

 Favorecer a participación das familias na dinámica do centro. 
 Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado. 
 Correxir as condutas disruptivas e mellorar a integración do 

alumnado no centro. 

 

 

 



ACTUACIÓNS PRIORITARIAS: 

CO ALUMNADO: 

 Actividades de acollida: Recollida de información individual e grupal, 
coñecemento das normas de convivencia do centro, elección de 
delegado/a, presentación do D.O. (Temporalización: 1º Trimestre, 
en coordinación co profesorado-titor). 

 Actividades de procura de solucións construtivas dos conflitos e 
favorecedoras dun adecuado autoconcepto e autoestima. 
(Temporalización: 2º Trimestre, en colaboración co profesorado-
titor). 

 Actividades que promovan as habilidades metacognitivas e o uso 
estratéxico das técnicas de estudo. (Temporalización: 1º e 2º 
Trimestre, en colaboración co profesorado titor). 

 Participación nalgún dos obradoiros do ámbito da educación para a 
saúde para o alumnado da ESO e da F.P. Básica en colaboración coa 
CRUZ VERMELLA. (Temporalización: 2º Trimestre). 

 Participación en actividades de sensibilización na igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres e prevención da violencia de 
xénero para alumnado da E.S.O. en colaboración co CIM de Noia 
(Temporalización: 2º trimestre). 

 Participación no Plan Director recibindo charlas sobre temática do 
Acoso Escolar, Novas Tecnoloxías, Violencia de xénero e/ou Drogas 
e alcol para alumnado da E.S.O e F.P. Básica. (Temporalización: 2º 
trimestre). 

 Participación en actividades de respecto á diversidade desde unha 
concepción positiva da mesma para o alumnado da E.S.O. 
(Temporalización: 3º trimestre). 
 

CO PROFESORADO: 

 Celebración de reunións periódicas de coordinación cos 
responsables da orientación dos centro de Primaria adscrito para 
facilitar a transición do alumnado da etapa de primaria a 
secundaria. (Temporalización: ao longo do curso, en coordinación 
con xefatura de estudos). 

 Ofrecerlles asesoramento ao profesorado-titor en aspectos 
psicopedagóxicos, autocoñecemento do alumnado, estratexias 



metodolóxicas,….). (Temporalización: ao longo do curso, en 
colaboración cos especialistas de PT). 

COAS FAMILIAS: 

 Participar na reunión xeral coas familias organizada dende as titorías, 
informándolles das actividades incluídas no plan de acción titorial. 
(Temporalizacion: 1º Trimestre, en coordinación co profesorado-
titor). 

 

COS SERVIZOS DA CONTORNA: 

 Colaborar cos servizos sociais e sanitarios no seguimento das 
necesidades específicas do noso alumnado. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación do PAT farase en base aos seguintes criterios: 

 Interese e motivación polos contidos traballados. 
 Nivel de planificación. 
 Adecuación das actividades, materiais,… 

 Os instrumentos de avaliación que se empregarán serán entre 
outros: observacións, entrevistas, cuestionarios, análise de tarefas, 
intercambio de información… 

 

PROPOSTA DE ACCIÓNS PRIORITARIAS DENDE O ÁMBITO DA 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

 

OBXECTIVOS: 

 Contribuír a que a orientación académica e profesional se 
desenvolva como un proceso de axuda continua. 
 Desenvolver unha orientación individualizada e diversificada. 
 Favorecer a apertura do centro ao contorno produtivo. 



 Promover a participación das familias no desenvolvemento das 
actuacións, enmarcadas dentro do ámbito da orientación académica 
e profesional. 

 

ACCIÓNS PRIORITARIAS: 

CO PROFESORADO: 

 Reunións periódicas cos titores e titoras para implicalos na 
orientación académica e profesional do seu alumnado. 
(Temporalización: 2º e 3º Trimestre, en coordinación con xefatura 
de estudos). 

 Organización de actividades extraescolares como visita aos centros 
de Santiago que imparten Ciclos de F.P para conecer diversas 
Familias Profesionais. (Temporalizacion: 3º Trimestre, en 
coordinación co profesorado-titor e a persoa responsable das 
Actividades Extraescolares). 

 Colaborar co profesorado-titor/a na elaboración do Consello 
Orientador. 

 

EN RELACIÓN CO ALUMNADO: 

 Organización, a través das titorías, de actividades de 
autocoñecemento (das propias aptitudes, intereses,….) de cara a 
facilitar a toma decisións axeitadas. (Temporalización: 2º e 3º 
Trimestre, en coordinación co profesorado-titor da E.S.O ). 

 Asesoramento individualizado sobre orientación académica e 
profesional (Temporalización: 2º e 3º Trimestre). 

 Organización de charlas informativas sobre orientación académica e 
profesional, dirixidas ao alumnado de 3º da ESO, 4º da ESO e 
Bacharelato. (Temporalización: 2º e 3º Trimestre, en coordinación 
con xefatura de estudos e profesorado-titor). 

 Organización de actividades de coñecemento das Universidades 
galegas, principalmente a USC. Destinatario: alumnado de 
Bacharelato.(Temporalización: 2º trimestre, en coordinación con 
xefatura de estudos e profesorado-titor). 

 Organización de charla dun representante da CIUGA para informa 
acerca das probas de acceso á universidade.  



 

CO NOSO IES E CENTRO ADSCRITO: 

 Realización de reunións puntuais para posibilitar o intercambio de 
información académica sobre a nova Etapa da E.S.O. 
(Temporalización: ao longo do curso). 

 

COAS FAMILIAS: 

 Asesoramento individualizado sobre o futuro académico e 
profesional dos seus fillos e fillas. (Temporalización: 2º e 3º 
Trimestre, en coordinación co profesorado-titor). 

 

CO ENTORNO:  

 Colaboración con entidades de Noia para ofrecer ao alumnado 
opcións cara á inserción laboral (S.P.E.G., Técnico do Plan de Garantía 
Xuvenil, Orientador Laboral do Concello, ...etc). 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

A avaliación e seguimento será responsabilidade do equipo de 
titores/as co asesoramento e apoio do Departamento de orientación, e 
para elo recurriremos a instrumentos de avaliación como cuestionarios 
dirixidos ao alumnado, a pais/nais e profesorado. Os criterios de 
avaliación que teremos en conta son: 

 Adecuación das actuacións desenvolvidas ás necesidades reais do noso 
centro educativo. 

 Adecuación da temporalización das actividades desenvolvidas. 
 Nivel de implicación e colaboración e aportación dos distintos axentes 

educativos. 
 Grao de implicación do profesorado-titor. 

 
 

 



 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES TITORIAIS Curso 2017-2018 

 

 

1º ESO 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓNS SESIÓNS RESPONSABLES 

1º TRIMESTRE 

 

Coñecemento do grupo e 
do centro. 

Presentación da Titoría: 

Cuestionario persoal. 
Acollida ao grupo. 
Dereitos e deberes.  

Normas de convivencia. 
Elección Delegada/do 

 

4 
sesións 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

2º TRIMESTRE 

 
Actividades de 
sensibilización na igualdade 
de oportunidades entre 
homes e mulleres e 
prevención da violencia de 
xénero 
 

3 sesións 

Centro de 
Información á 
Muller (CIM) do 
Concello de Noia 

2ºTRIMESTRE 

 

Avaliacións: preavaliación, 

reflexión e postavaliación. 

 

2 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

2º TRIMESTRE Charla Acoso Escolar 1 sesión 
PLAN 
DIRECTOR 

2ºTRIMESTRE 

 

Avaliacións: preavaliación, 
reflexión e postavaliación. 

 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

3ºTRIMESTRE 
 

Avance do curso seguinte 

2 
sesións 

Orientadora 



3ºTRIMESTRE Avaliacións: preavaliación, 
reflexión e postavaliación. 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

 

 

 

 

 



2º ESO  

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓNS SESIÓNS RESPONSABLES 

 

1º TRIMESTRE 

 

Coñecemento 
do grupo e do 
centro. 

Presentación da 
Titoría: 

Cuestionario 
persoal. Acollida 
ao grupo. 
Dereitos e 
deberes.  

Normas de 
convivencia. 
Elección 
Delegada/do 

2 sesións Titor/a en colaboración co 
D.O 

 

1º TRIMESTRE Actividades de 
sensibilización 
na igualdade de 
oportunidades 
entre homes e 
mulleres  

 

3 sesións Centro de Información á 
Muller (CIM) do Concello de 
Noia 

 

1º TRIMESTRE Avaliacións: 
preavaliación, 
reflexión 

e postavaliación 

1 sesión Titor/a en colaboración co 
D.O 

 

2º TRIMESTRE 

 

Charla Novas 
Tecnoloxías 

1 sesión Plan Director  

2º TRIMESTRE Avaliacións: 
preavaliación, 
reflexión 

e postavaliación 

2 sesión Titor/a en colaboración co 
D.O 

 

2º TRIMESTRE Obradoiro de 
sexualidade 

2sesións Cruz Vermella  

3º TRIMESTRE Avance curso 
seguinte 

2sesións Orientadora  

3º TRIMESTRE Avaliacións: 
preavaliación, 

1 sesión Titor/a en colaboración co 
D.O 

 



reflexión e 
postavaliación 

 



3º ESO 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓNS SESIÓNS RESPONSABLES 

 

1º TRIMESTRE 

 

Coñecemento do grupo e 
do centro. 

Presentación da Titoría: 

Cuestionario persoal. 
Acollida ao grupo. 
Dereitos e deberes.  

Normas de convivencia. 
Elección Delegada/do 

 

2 
sesións 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

1º TRIMESTRE 

 

Actividades de 
sensibilización na 
igualdade de 
oportunidades entre 
homes e mulleres  

 

3 
sesións 

Centro de 
Información á 
Muller (CIM) do 
Concello de 
Noia 

1º TRIMESTRE 

Avaliacións: 
preavaliación, reflexión 

e postavaliación. 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

2º TRIMESTRE 
Charla sobre violencia de 
xénero 1 sesión Plan director 

2º TRIMESTRE Obradoiro de sexualidade. 4 
sesións 

Cruz vermella 

2º TRIMESTRE 
Avaliacións: 
preavaliación, reflexión e 
postavaliación 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

3º TRIMESTRE 

Autocoñecemento e 
orientación vocaciónal. 
Orientación cara o próximo 
curso. 

3 
sesións 

Orientadora 

3º TRIMESTRE 
Avaliacións: preavaliación, 
reflexión e postavaliación. 1 sesión 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º ESO 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓNS SESIÓNS RESPONSABLES 

 

1º TRIMESTRE 

 

Coñecemento do grupo e 
do centro. 

Presentación da Titoría: 

Cuestionario persoal. 
Acollida ao grupo. 
Dereitos e deberes.  

Normas de convivencia. 
Elección Delegada/do 

 

3 
sesións 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

1º TRIMESTRE 

 

Actividades de 
sensibilización na 
igualdade de 
oportunidades entre 
homes e mulleres  

 

3 
sesións 

Centro de 
Información á 
Muller (CIM) do 
Concello de 
Noia 

1º TRIMESTRE 

Avaliacións: 
preavaliación, reflexión 

e postavaliación. 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

2º TRIMESTRE 
Charla sobre novas 
tecnoloxías 1 sesión Plan director 

2º TRIMESTRE Obradoiro de sexualidade 4 
sesións 

Cruz vermella 

2º TRIMESTRE 
Avaliacións: 
preavaliación, reflexión e 
postavaliación. 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 



3º TRIMESTRE 

Programa de Orientación 
Académica e Profesional: 
Coñecemento da 
situación persoal 
-Historia académica. 
-Situación familiar. 
-Valores, afeccións, 
intereses, 
capacidades e 
habilidades. 
*Coñecemento dos 
estudos. 
-Bacharelato. 
-Ciclos Formativos 
-A Universidade 

3 
sesións 

Orientadora 

3º TRIMESTRE 
Avaliacións: preavaliación, 
reflexión e postavaliación. 1 sesión 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O. 

 





F.P. BASICA 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIÓNS SESIÓNS RESPONSABLES 

 

1º TRIMESTRE 

 

Coñecemento do grupo e 
do centro. 

Presentación da Titoría: 

Cuestionario persoal. 
Acollida ao grupo. 
Dereitos e deberes.  

Normas de convivencia. 
Elección Delegada/do 

 

3 
sesións 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

1º TRIMESTRE 

 

Programa de Técnicas 
de estudo: avalía os teus 
hábitos, planificación e 
organización. As técnicas 
de traballo intelectual: 
Suliñado. Esque-ma 
Resumen  

3 
sesións 

Centro de 
Información á 
Muller (CIM) do 
Concello de 
Noia 

1º TRIMESTRE 

Avaliacións: 
preavaliación, reflexión 

e postavaliación 

2 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

2º TRIMESTRE 

Charla sobre violencia de 
xénero e sobre drogas e 
alcol desde unha 
perspectiva da 
consecuencias legais. 

2 sesión Plan director 

2º TRIMESTRE Obradoiro de sexulidade 4 
sesións 

Cruz vermella 

2º TRIMESTRE 

Avaliacións: 
preavaliación, reflexión 

e postavaliación 

1 sesión 
Titor/a en 
colaboración co 
D.O 

3º TRIMESTRE 
Programa de habilidades 
socias para o emprego 

3 
sesións 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O. 

3º TRIMESTRE 
Saídas profesionais e 
académicas 3sesións Orientadora 



3º TRIMESTRE 
Avaliacións: preavaliación, 
reflexión e postavaliación. 1 sesión 

Titor/a en 
colaboración co 
D.O. 

 

 

Actuacións específicas para BACHARELATO. Actividades dentro do Plan 

de Acción Titorial: 

 

 Ao comezo do curso, tanto en 1º coma 2º, o profesorado-titor/a 

facilitarán un coñecemento axeitado sobre os aspectos do réxime 

académico do Bacharelato: avaliación, cualificación, posibilidades de 

permanencia, obxectivos do proxecto curricular. 

 No segundo trimestre o Departamento de Orientación desenvolverá 

sesións informativas que facilitarán ao alumnado un coñecemento 

axeitado de: 

 Os itinerarios formativos do bacharelato e as opcións no segundo 
curso 

- A ABAU: estrutura, cualificación e vinculación cos estudos 
universitarios 

- O sistema universitario: organización dos estudos, duración e 
titulación. 

 O acceso e admisión nos C.F.G.S. e a súa conexión cos estudios 

universitarios. 

- Características e contido dos Ciclos Formativos de interese. 

- A oferta das distintas modalidades de estudos nas tres universidades 
galegas. 

- As posibilidades de acceso ao mundo laboral. 

 As opcións para o alumnado con poucas posibilidades de superar 

o primeiro curso: posibilidades de permanencia na etapa, condicións 

para cambio de modalidade, cambio na modalidade de estudos, etc. 

 Para que o alumnado poida coñecer as características e o contido dos 

estudos superiores do seu interese poderán, en calquera momento do 

curso, consultar distintos materiais do fondo documental do 

Departamento de Orientación. 



 O alumnado con poucas posibilidades de promocionar ao curso seguinte 

serán obxecto dun seguimento máis cercano e proporcionaráselles unha 

información máis personalizada sobre as distintas alternativas que se 

presentan ao finalizar o curso. 

 

 

ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS CO ALUMNADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL QUE CURSA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES: 

 

 Asesoramento e información individualizada sobre aspectos 

relacionados coa inserción laboral, bolsas e axudas, programas de 

emprendemento, etc. 

 Asesoramento individualizado sobre a elección de itinerarios formativos 

para quen desexe proseguir estudos académicos. 

 Charla informativa sobre o Acceso á Universidade dende os Ciclos 

Superiores. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 VISITA A CIFP de Santiago de Compostela onde se impartan 

diferentes Familias Profesionais de Formación Profesional: Data 

aproximada: no 3º Trimestre do curso. 

Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre as diferentes Familias 

Profesionais e os Ciclos Formativos que se ofertan. Destinatarios: alumnado 

de Bacharelato. Saída fora do centro. 

 

 OBRADOIROS SOBRE DIVERSAS TEMÁTICAS: Data aproximada: 

1º, 2º e 3º Trimestre. 

Destinatarios: 

Alumnado de E.S.O. Obxectivos: Promover o desenvolvemento integral do 

alumnado. Organizado polo D.O en colaboracion cos Servizos Sociais do 

concello de Noia. 

 

NOTA: É probable que se organicen outras actividades en función das 

necesidades puntuais. 



ANEXO I: 

PROGRAMA BASE DE HABILIDADES SOCIAIS: 

(en cumprimento do disposto na Circular 8/2009 da D.X. de Educación, FP e 

Innovación Educativa). 

 

O Departamento de Orientación inclúe un Programa de Habilidades Sociais 

básicas que se desenvolverá dende o ámbito da intervención da acción titorial 

para o alumnado da ESO que amose comportamentos disruptivos. 

1. OBXECTIVOS do PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS BÁSICAS: 

 Lograr un maior autocoñecemento do alumno do seu autocontrol e 

autorregulamento da propia conduta que repercuta nun incremento da 

súa autoestima. 

 Mellorar as técnicas de comunicación. 

 Lograr que o alumnado aprenda a establecer relacións axeitadas cos 

seus compañeiros e compañeiras así como co seu profesorado. 

 Mellorar as relacións do grupo-clase. 

 Que o alumnado aprenda a atribuír os éxito e fracasos aos seus propios 

esforzos. 

 Que o alumnado desenvolva un sentimento de responsabilidade social. 

 Que o alumnado tome conciencia dos seus pensamentos distorsionados. 

 

2. BLOQUE DE CONTIDOS: 

 Habilidades de Comunicación: “Aprendendo a Escoitar”. 

 Habilidades de Comunicación non-verbais: “Aprendendo a recoñecer e 

expresar emocións a través dos xestos”. 

 Distorsións Cognitivas: “Aprendendo a ser conscientes dos nosos 

pensamentos distorsionados”. 

 Habilidades na Resolución de problemas interpersoais: “Aprendendo a 

resolver problemas nas relacións interpersoais”. 

 A Asertividade: “Aprendendo a ser asertivo e a defender os meus 

dereitos e a respectar os dos demáis”. 



 

3. METODOLOXÍA: 

Estratexias metodolóxicas baseadas na aprendizaxe cooperativa, a titoría entre 

iguais, no uso de dinámicas de grupo, o modelado, o diálogo, a reflexión 

individual e grupal, o reforzamento positivo, no entrenamento en técnicas para 

reducir a ansiedade, como a relaxación, e nas estratexias de reestruturación 

cognitiva, sustituíndo as crenzas erróneas por pensamentos racionais no 

alumnado. 

 

4. DESEÑO DE ACTIVIDADES: 

 Do Bloque de Contidos: Habilidades de Comunicación: 

“Xogo de preguntas e respostas”: o alumnado fai preguntas tratando de 

adiviñar a persoa de quen se trata, primeiro mediante preguntas pechadas, 

logo mediante preguntas abertas. 

“A escoita activa”: por parellas, 1º un alumno fala e outro escoita e viceversa. 

“Frases positivas”: o alumnado pon en práctica situación de resolución de 

conflito recurrindo ao uso de frases do tipo “Como podemos….”, “Que 

podemos facer para…” . A partir de situacións-problema tratar de xerar 

solucións do tipo: Que lle dirias?. 

 Do Bloque de Contidos:  Habilidades de Comunicación non-verbais: 

“Recoñecemos as expresións faciais”: divídese a clase en grupos pequenos, 

uns teñen que facer “tipos de xestos” e outros darlles un significado emocional 

a cada xesto. 

Do Bloque de Contidos “Distorsións Cognitivas”: a partir dun caso ficticio, 

rexistrar en tres columnas: autoafirmacións, distorsións e refutacións. 

 

 Do Bloque de Contidos: “Habilidades na Resolución de problemas 

interpersoais”: 

A partir da descripción de situacións conflitivas máis frecuentes no contorno 

escolar, escenifícase a historia, e pídeselle que propoñan solucións aos 



conflitos representados e avalíanse os aspectos positivos e negativos das 

propostas. 

 Do Bloque de Contidos: “A Asertividade”: 

Represéntase unha situación na que se dan diferentes casos nos que se 

vulneran os propios dereitos e escenifícanse distintos tipos de soluçións: 

agresiva/pasiva/asertiva. Despois avalíanse os aspectos positivos e negativos 

da cada unha. 

“Fago eloxios aos demáis”: Represéntanse situacións nas que o alumnado ten 

que eloxiar a un compañeiro/a. 

 

5. AVALIACIÓN 

Avaliación Inicial: Pasaraselle ao alumnado un cuestionario previo de 

habilidades sociais, coa finalidade de coñecer o nivel de partida. 

Avaliación Formativa: Durante a práctica, para analizar de que maneira se van 

modificando as condutas do alumnado. 

Avaliación Final: Para coñecer os cambios do alumnado en relación co seu 

comportamento, tanto a nivel condutual, cognitivo como emocional. 

Utilizaremos diferentes instrumentos de avaliación: autoinformes, observación 

natural, cuestionarios sociométricos,…). 

 

6. TEMPORALIZACIÓN: 

Programa de Habilidades Sociais desenvolverase ao longo do curso, segundo 

as necesidades detectadas. 

 

7. IMPLEMENTACIÓN DO PROGRAMA:  

O Programa levarase a cabo na hora semanal de titoría. 

 

 


