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O NOSO DEPARTAMENTO 

 

 

Marta C. Romeo  XEFATURA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, 

    Orientación nas etapas de Bacharelato, FPM e FPS, e Bach Adultos 

 

Ana Mª Sánchez Pérez   Orientación na etapa da ESO e coordinación centros adscritos 

 

Mónica Ricoy Díaz  Mestra Pedagoxía Terapéutica 

 

Representacion titorías e FOL 

Representación centros adscritos 

 

HORARIOS CURSO 2022-2023 

MARTA C. ROMEO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

08:30-09:20      

09:20-10:10  ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION 

10:10-10:30  PROFESORADO PROFESORADO PROFESORADO PROFESORADO 

10:30-11:20 ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION 

11:20-12:10 ORIENTACIÓN ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION XEFATURA DPT 

12:10-12:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO  

12:30-13:20 ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION  

13:20-14:10 XEFATURA DPT     
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ANA MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

08:30-09:20      

09:20-10:10      

10:10-10:30      

10:30-11:20      

11:20-12:10      

12:10-12:30      

12:30-13:20      

13:20-14:10      

  

 

 

MONICA  RICOY ( en función das necesidades de apoio do alumnado) 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

08:30-09:20      

09:20-10:10      

10:10-10:30      

10:30-11:20      

11:20-12:10      

12:10-12:30      

12:30-13:20      

13:20-14:10      
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BASES LEGAIS 

 

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o Decreto 120/ 1998 do 23 de Abril, regula a orientación 

nos institutos de Educación Secundaria, que abranguerán, no seu plan de actuación as Escolas de Educación Infantil, 

os Colexios de Educación Infantil  e Primaria, e os de Educación primaria adscritos a él. Igualmente establece a 

composición e as funcións dos Departamentos. 

A Orde de 24 de Xullo de 1998, establece a organización e funcionamento da Orientación Educativa e 

Profesional, definindo ós Departamentos de Orientación como servizos internos. A citada Orde regula, no seu artigo 

15º, a elaboración e a estrutura do Plan de Orientación, o cal busca, principalmente, garantir que a Orientación 

forme parte esencial da actividade educativa e que estableza unha vía de asesoramento permanente ao alumnado, 

ao profesorado e ás famili as. 

A elaboración do presente Plan de Orientación levouse a cabo dende o Departamento de Orientación, pois 

como se afirma na antedita Orde, na súa Sección Primeira referido ós Departamentos de Orientación dos centros, 

asigna ós membros destes Departamentos  a función de elaborar dito Plan dacordo coa Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, e responsabilizando, por outra banda, ó xefe do Departamento da súa redacción e seguimento.  

Na elaboración do Plan tivéronse en conta, diversos aspectos do Proxecto Educativo  de Centro e do Plan Xeral 

Anual deste centro en concreto, e do coñecemento que desta institución educativa e do seu contexto particular 

teñen os membros deste Departamento que agora se atopan implicados nesta tarefa.  

Asimesmo, en referencia a este Plan, na Sección Terceira sobre a organización e funcionamento destes 

Departamentos, no seu art. 13º, incídese na coordinación do Departamento de Orientación do Instituto cos centros 

adscritos de Educación Infantil  e Primaria, afirmándose que as l iñas xerais do mesmo deberán ser elaboradas 

conxuntamente, aínda que deberá respetarse a necesaria e desexable adaptación ós diferentes aspectos e contextos 

educativos de cada centro en particular. 

 

O NOSO MARCO LEXISLATIVO 

Decreto 120/1998, do 23 de abril, olo que se regula a orientación educativa 

e profesional de Galicia. 

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

funcionamento da orientación educativa e profesional de Galicia. 

Decreto 229/2007 de Atención á Diversidade  

ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

NOVOS REALES DECRETOS E DECRETOS LOMLOE DAS ENSINANZAS DE ESO E BACHARELATO 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980427/Anuncio4F2A_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980427/Anuncio4F2A_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980731/Anuncio107CA_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1998/19980731/Anuncio107CA_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_es.html
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ENFOQUE TEÓRICO e FUNCIÓNS  (Anexo ) 

CONTEXTO 

 

O noso centro e o noso entorno 

 

Web do centro        Web do concello 

                     

 

 

OBXECTIVO PRINCIPAL 

 

Dotar ao centro dun Departamento de Orientación cunha dinámica de 

funcionamento sólida e consolidada, garante de estabilidade e continuidade. 

 

No presente curso académico: 

 Establecer circuitos de comunicación eficaces e funcionais entre os membros 

da comunidade educativa e o D.O. 

 Afianzar as funcións do D. O. na engranaxe do centro, en relación á 

comunidade escolar, aos documentos programáticos, protocolos de 

actuación e convivencia socio educativa. 

 

http://www.iesconcepcionarenal.es/
https://www.ferrol.gal/
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OBXECTIVOS 

 
● Favorecer os procesos de madurez, desenvolvemento da propia identidade e valores que 

consoliden a integridade persoal 

 

● Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se produzan, 

axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado 

 

● Contribuír na convivencia positiva entre todos os integrantes da comunidade educativa. 

 

● Resaltar os aspectos orientadores da educación: “orientación en e para a vida”, 

atendendo ó contexto real dos alumnos e ó futuro que poidan proxectar para si mesmos, 

favorecendo a adquisición de aprendizaxes activas e funcionais. 

 

Estes obxectivos abarcan tres dimensións fundamentais do alumno/a:  

Persoal e familiar 
Escolar e social 

Profesional e proxecto de vida.  
 

 

CÓMO ACTUAMOS 
 

● Implementando as liñas marcadas con carácter anual do Plan de Acción Titorial (PAT) 

atendendo, se cómpre, ás modificacións pertinentes para que se axuste ás necesidades e 

demandas do centro e ás referidas as novas normativas. Asesorando aos titores baixo a 

coordinación da Xefatura de Estudos. 

● Desenvolvendo o Plan de Orientación para o Itinerario Formativo, orientación académica 

e profesional (POAP), informando e asesorando ós profesores no seu adecuado 

desenvolvemento. Revisando e modificando o mesmo en función da normativa vixente. 

● Promovendo unha Escola Inclusiva mediante a Atención á Diversidade, para que deste 

xeito o alumnado obteña o máximo nivel de éxito a todos os niveis (escolar, persoal, 

social..) 

● Propoñendo e participando activamente na mellora da calidade educativa, innovacións, 

convivencia positiva e benestar da comunidade educativa. 



Departamento de Orientación-- IES CONCEPCIÓN ARENAL-- Ferrol  

 

Página 8 de 22 
 

 

 

cos compañeirxs do claustro 
 

● Sensibilizando ao profesorado da necesidade de colaboración na elaboración e 

desenvolvemento de medidas que atendan a diversidade (ACS, RE,…), como 

responsabilidade de todos 

● Asesorando nos criterios psicopedagóxicos das programacións didácticas atendendo á 

diversidade. 

● Colaborando nas relacións titores-familia. 

● Favorecendo o axeitado desenvolvemento da acción titorial, proporcionando 

asesoramento, material e apoio ós profesores titores (segundo as directrices recollidas no 

PAT). 

● Participando na elaboración, deseño e posta en práctica dos programas de intervención 

propostos dende o PAT (por exemplo: Promoción de Habitos de Vida Saudables, 

Aprendizaxe Activa, Sexualidade, Igualdade, Voluntariado…). Colaborando nos procesos 

de elaboración, aplicación, avaliación e revisión dos programas. 

● Implicando aos titores como axentes da orientación académico-vocacional. 

● Reforzando a colaboración do Departamento de Orientación cos titores/as dos ciclos 

formativos, ensinanzas de adultos, etc 

 

co alumnado 
 

● Recollendo información académica inicial, e persoal a través das familias e do 

profesorado, que permita unha visión xeral do grupo e unha valoración das necesidades 

coa finalidade de planificar e priorizar as actuacións educativas. 

● Identificando e valorando as necesidades educativas do alumnado, actuando de maneira 

preventiva prioritariamente e interventiva cando sexan detectadas. 

● Realizando avaliacións psicopedagóxicas así como a elaboración ou actualización de 

informes para aqueles alumnos que se lle detectan necesidades educativas específicas, 

seguimento do proceso educativo e medidas de atención á diversidade adoptadas 
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● Deseñando programas de intervención específicos e coordinando o deseño e 

desenvolvemento de medidas de atención á diversidade 

● Deseñando e desenvolvendo as actividades de Orientación persoal, escolar, e profesional 

dos alumnos, así como o seu proxecto de vida persoal. 

 

coas familias 
 

● Promovendo a cooperación centro-familias, en tódolos aspectos que favorezan o 

desenvolvemento evolutivo do alumno 

● Asesorando ás familias para que asuman responsablemente a educación e a orientación 

dos seus fillos/as valorando os esforzos compartidos  

● Demandando a colaboración das familias para as actividades e programas que se fagan 

no Centro; así como potenciar a comunicación e o establecemento de relacións fluidas 

entre as familias e o profesorado. 

● Asesorando e informando ós pais respecto ás saídas académico-profesionais, cara axudar 

na toma de decisións os seus fillos/as. 

● Orientando aos pais nos aspectos básicos para atender ós nenxs con NEAES. 

● Colaborando cando sexa posible coa ANPA do centro, para a organización de actividades 

do seu interese. 
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CÓMO O IMOS FACER 

 
Respecto do IES: 

● Colaboramos activamente, asesorando a apoiando ao Equipo Directivo e Claustro 

● Asistimos e asesoramos nas reunións de avaliación dos alumnos  

● Representamos ao departamento na Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.) 

● Orientamos sobre as medidas de atención á diversidade e participamos na revisión e ou 

elaboración dos documentos do centro baixo a coordinación da xefatura de estudos. 

● Participamos na valoración e propostas de mellora dos documentos de planificación e 

xestión do centro. 

 

Respecto ós centros adscritos: 

● Establecemos canles de comunicación continuos cos centros adscritos e de zona, tanto a 

través das reunións prescritivas como en todas aquelas ocasións nas que sexa necesario. 

● Cando sexa posible, formaremos parte dos grupos de traballo colaborativo intercentros 

da zona. 

● Favorecemos o tránsito dende os centros de primaria ó IES e do noso centro a outros. 

● Convocamos unha reunión trimestral de coordinación e intercambio de experiencias e 

aquelas que se estimen pertinentes ó longo do curso escolar. 
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Respecto dos Servizos Externos: 

● Dende o Departamento de Orientación levamos a cabo as tarefas de coordinación cos 

distintos servizos externos da zona que estean implicados no proceso de formación 

persoal, escolar, familiar ou social do noso alumnado. 

● Colaboramos cos profesionais dos Servizos Sociais do Concello (Traballadoras Sociais, 

Educadoras Familiares, Axente de Desenvolvemento Local), ... Contacto con outros 

servizos da zona: sanitarios, sociais, fundacións e entidades locais ou provinciais de 

desenvolvemento social e educativo. 

● Mantemos contacto e colaboración co Equipo de Orientación Específico (E.O.E.)  
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PLANIFICACIÓN 1º trimestre 

 

data: setembro-decembro  

Accións prioritarias: 

● constitución formal do Departamento de orientación 
● análise do contexto e das necesidades 
● establecemento das primeiras accións e intervencións 
● deseño do POE (plan de orientación ) e outros documentos (PAT, POAP...)  

 

ACCIÓNS: 
● Avaliación extraordinaria de setembro e adopción das respostas educativas consecuentes 
● Elaboración de informes para incorporación a programas específicos, outros centros, becas NEAE 
● Seguimento de matriculación de alumnadoe acollida de alumnado novo 
● Revisión de expedientes académicos e elaboración de fichas persoais de recollida de datos 

salientables xunto aos titores 
● Estudo de necesidades globais para a modificación e recollida no Plan de Orientación e outros 

documentos do Dpto 
● Entrevistas coas familias e alumnado 
● Entrevistas co profesorado- titor 
● Deseño das medidas e respostas de atención á diversdade co profesorado, equipo directivo e PT 
● Primeiras reunións de todolos membros do departamento de orientación para o seguimento do 

inicio de curso e a adopción consensuada das medidas que se estimen oportunas. 
● Coordinación cos servizos externos (equipo psicoedagóxico municipal, equipo de orientación específico, 

departamentos de orientación dos centros educativos…)  
● Avaliación diagnostica para a consolidación de respostas educativas 
● Estudo e proposta de programas para o alumnado (a demanda e segundo necesidades 

detectadas) 
● Coordinación coa vicedirección do centro para a programación de actividades do alumnado 
● Coordinación coa xefatura de estudos para o seguimento da acción titorial, inclusión do 

alumnado, e responsbilidades dos docentes 
● Coordinación coa dirección do centro para o coñecemento conxunto de todos os aspectos 

salientables que concernen ao centro 
● Establecemento de liñas de colaboración, traballo en equipo, e dispoñibilidade cara o fomento 

dun bó clima de traballo. 
● Potenciar o interese e motivación do alumnado. 
● Implicar ao profesorado na orientación profesional, academica e persoal que precise o seu 

alumnado 
● Asesorar na adopción de metodoloxías activas de aprendizaxe que redunden nun éxito escolar do 

alumno e satisfacción profesional dos docentes. 
● Coordinacion da elaboracion de programas adaptados (ACS)  
● Informes de avaliación psicopedagóxica 
● Inercambio continuado de información cos equipos docentes sobre a evolución do alumnado 

especialmente aquel que precisa atención específica 
● Resposta xunto co equio directivo aos imprevistos que poidan xurdir 
● Avaliacións trimestrais do alumnado, recollida e intecambio de datos cos equipos docentes e 

titores 
● Avaliación continua do programa de actividades de orientación e adopción das medidas precisas  
● Boa disponibilidade para a escoita activa 
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PLANIFICACION 2º trimestre 

 

data: xaneiro-marzo  

● continuidade das accións de reforzo e apoio, e outras medidas de educación inclusiva 
● avaliación continua do proceso de orientación e propostas de mellora  

 

Accións: 

● Valoración dos resultados obtidos na primeira avaliación e asesoramento no deseño e 
desenvolvemento de estratexias de recuperación en función de ditos resultados. 

● Preparación de materiais para levar a cabo os Programas de Orientación Académica e Profesional: 

optativas, distintos itinerarios educativos, inserción ó mundo laboral,… 

● Elaboración de materiais para o autocoñecemento dos alumnos e toma de decisións: rasgos da 

personalidade, intereses, aptitudes, simulacros e toma de decisións.  

● Participación nos Programas e Obradoiros ofertados por organismos oficiais e/ou asociacións da 

zona (sexualidade, reolución de conflitos, prevención de drogodependencias...).  

● Elaboración de materiais para a mellora do autoconcepto e da autoestima e para a aprendizaxe 

das habilidades sociais básicas (cos alumnos de ESO). 

● Seguimento das sesións titoriais de grupo e elaboración de programas específicos.  

● Posta en marcha de seminarios e xornadas relacionadas coa transversalidade. 

● Seguimento estreito das medidas de atención á diversidade: apoios, adaptacións do curriculo, 

desdobramentos... 

● Participar nas sesións da 2ª avaliación. 

● Elaboración de pautas de información para as familias, buscando a súa colaboración, nos 

programas que se levarán a cabo. 

● Realizar informes psicopedagóxicos do alumnado que se derive ó departamento de orientación 
así como aqueles obxecto de apoio, continuando ó principio de curso coas propostas inicia is dos 
Orientadores de educación primaria e doutros cursos, incorporando os datos das novas 

avaliacións psicopedagóxicas ó longo do curso. 
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PLANIFICACION 3er trimestre 

 

data: abril- xullo  

● continuidade das accións de reforzo e apoio, e outras medidas de intervención 
● avaliación continua do proceso de orientación e propostas de mellora 

 

Accións: 

● Valoración dos resultados obtidos na 2ª avaliación e asesoramento no deseño e desenvolvemento 
de estratexias de recuperación en función dos resultados.  

● Continuación dos programas iniciados nos trimestres anteriores.  

● Valoración dos programas desenvoltos, do PAT e do Programa de Orientación vocacional, a través 
de cuestionarios e reunións. 

● Asesorar de forma directa ós alumnos con respecto a optatividade e e lección de estudios. 

● Participar nas avaliacións finais. 

● Seguimento e avaliación das medidas de atención á diversidade adoptadas ó longo do curso. .. 

● Entrevistas cós membros da comunicade educativa para a adopción de medidas consensuadas  

● Maior contacto cós centros adscritos para a coordinación no seguimento do alumnado  

● Maior intervención directa cós grupos de alumnos para a orientacion acadêmica  

● Maior adicación as famílias para o intercembio e consenso de decisións sobre o alumno/fillo  

● Implementacion de programas específicos (charlas, visitas, aplicacións, recursos...) para facilitar a 
toma de decisións do alumnado sobre o seu futuro adadémico e profesional  

● Incrementar a divulgación, xunto co equipo directivo, da oferta educativa do centro cara o 
incremento de matricula 

● Prever mais tempos de atencion individualizada a alumnado que precise un asesoramento 
persoalizado 

● Posta en marcha de "Xornadas Informativas" a celebrar a finais do curso.  

● Valoración das necesidades educativas e medidas de atención á diversidade  a tomar no inicio do 
seguinte curso académico 

● Avaliación do Plan de Orientación, Plan de acción titorial, Plan de orientación académica e 
profesional, Plan de medidas de atención á diversidade  

 

data: final de curso   
 

● constancia documentada ( informes, fichas...) dos datos máis salientables das intervencións e programas 
levados a cabo 

● Propostas de mellora para o seguinte curso académico 

● Elaboración da Memoria Final. 
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AVALIACIÓN PARA A REFLEXION E MELLORA 
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Colaboración cos programas de Convivencia e Inclusión 

 

Xustificación 

 

A necesidade de favorecer os procesos de adaptación ao centro do alumnado e das súas familias que chegan novos, 

do entorno, doutras comunidades e do extranxeiro, a principio de curso e ao longo do mesmo, acada maior 

importancia para a acción educativa.  

 

Obxectivos 

● Favorecer o proceso de integración de todos/as e fomentar a socialización e a interacción entre alumnos.  

● Optimizar a vida do grupo clase impulsando a participación do alumnado na vida do centro.  

● Proporcionar asesoramento, formación e entrenamento na resolución pacífica de conflictos  

● Colaborar na ampliación de recurso para os docentes co fin de previr ou intervir en conflictos escolares  

● Favorecer a cooperación e a participación das familias no centro,  

● Proporcionar apoio e recursos para contribuir á acollida, integración e convivencia do novo alumnado e pais, e a 

unha continuidade na acción educativa en especial dos que presenten NEAE. 

 

Contidos: 

● Acollida e inclusión 

● Normas da aula e centro, Convivencia na aula, no centro, na contorna  

● Intelixencia emocional e social  

● Convivencia dixital e analóxica  

● Relacións entre iguais . Igualdade e diferencia. A diversidade como enrequecemento 

● Valores humans: empatía, respecto, tolerancia... Solidaridade e voluntariado 

● Aprendizaxe Servizo para a comunidade educativa e social  

● Proxectos comúns e colaborativos  
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 
Xustificación 

 
“A potenciación das competencias personais do alumnado, e os principais contidos a tratar son o desenvolvemento 

das dimensións afectivas nun contexto interactivo das relacións interpersonais” (Rodriguez Espinar). Este programa 

pretende incidir no logro de competencias psicolóxicas no alumnado que lles permitan afrontar os riscos que a vida 

presenta, más acentuado aínda nesta situación actual post-pandémica. Esto demanda unha intervención 

orientadora que serve ademàis para diminuír a atención de casos individuais desde o counseling e de derivacións a 

saúde mental , cos medios necesarios para que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal, 

intelectual, social e emocional. 

 

Obxectivos 

 

● Favorecer o contacto da persoa  coas súas emocións, axudando a identificalas e a comunicalas aos demáis 

● Desenvolver e construir habilidades de comunicación  

● O autocontrol emocional  

● Fomentar a adquisición duns hábitos de vida saudables  

 

Contidos 

 

● Autocontrol emocional  

● A afectividade e sexualidade 

● Hábitos saudables: actividades para o lecer, a alimentación e o medio ambiente  

 
ASESORAMENTO PSICOPEDAGÓXICO 

 

Xustificación 

 

A formación do profesorado engloba tanto os procesos de formación inicial como a formación continua. Existe unha 

parte do profesorado que pola súa formación inicial, máis centrada nos coñecementos de carácter científico, non 

goza dunha formación de igual peso en temas psicopedagóxic os. Por elo esta formación inicial relacionada coa 

didáctica, que soe ser escasa debe complementarse coa formación permanente, unha das posibles opcións pode ser 

o asesoramento do DO. Este programa desenvolve unha das función do departamento, según o Decreto 120/98. 

 

Obxectivos 

 

● Favorecer procesos educativos adaptados ao alumnado, mellorando a calidade na resposta educativa.  

● Dinamizar as relacións entre os titords e os seus equipos docentes, implicándoos nas actividades de orientación. 

● Desenvolver actividades que melloren a colaboración coas familias , e priorización de actuacións  

 

Contidos 

 

● A prevención de dificultades de aprendizaxe 

● O desenvolvemento da acción titorial  

● A orientación académica e profesional  
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APOIO Á APRENDIZAXE. 

 
Xustificación 

 

A reducción do fracaso escolar conxuntamente co desenvolvemento de competencias básicas por parte do 

alumnado, é un dos eixes fundamentais da mayoría das políticas educativas que se desenvolven actualmente. “O 

profesor/a coloca a aprendizaxe, o desenvolvemento persoal e profesional, en mans do alumnado para que siga 

aprendendo cando non esté para axudalo. Con este programa pretendemos a través dun traballo docente 

coordinado e complementario, a capacitación e a adquisición do alumnado dunhas técni cas e estratexias de estudo, 

e así contribuir as desenvolvemento da capacidade do alumno/a para realizar aprendizaxes de forma autónoma e 

reflexiva, á vez que contribuir a que o alumnado alcance o éxito a nivel académico,  Este ámbito adquire especial 

relevancia no contexto actual, tanto europeo como internacional, xa que distintas probas internacionais avalían, 

cada vez con maior relevancia social, as competencias do alumno a nivel xeral.  

 

Obxectivos 

 

● Desenvolver hábitos que permitan un estudio eficaz 

● Fomentar  metodoloxías innovadoras para a adquisición de novas aprendizaxes  

● Favorecer a implicación dos alumnos nas aprendizaxes escolares  

● Asesorar ao profesoraso na aplicación das adaptacións metodolóxicas necesarias reflectidas nos protocolos ( 

TDAH, TEA. Dislexia e outras dificultades de aprendizaxe, asi como outras necesidades específicas)  

 

Contidos 

 

● A motivación,  Hábitos e técnicas de estudio 

● Estratexias e metodoloxías  activas de aprendizaxe innovadoras  

● Aprender a pensar e crear hábitos de estudo 

● Preparación de avaliacións  

●  Adaptación dos protocolos ás necesidades reais do alumnado, de xeito personalizado.  

 
  

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
ACADÉMICA 

 
Xustificación 

 

As Leis Orgánicas Edecativas que actualmente presiden o sistema educativo establecen a atención á diversidade 

como principio fundamental, ésta debe rexir todo o ensino básico e terá como obxectivo proporcionar a todo o 

alumnado unha educación adaptada as súas características e necesidades  de acordo cos principios de 

comprensividade e equidade. 

Neste novo marco lexislativo, establécese o concepto de necesidades específicas de apoio educativo que se entende 

como o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar NEAE ou que requira 
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por un período da súa escolarización ou ó longo dela, determinados apoios ou atencións educativas específicas por 

dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por ter que incorporarse de forma 

tardía ó sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar.  

 

Obxectivos 

 

● Contribuír na comprensión do concepto de diversidade como un elemento positivo para a práctica educativa  

● Desenvolver e avaliar o sistema de detección, intervención e mellora da atención ás NEAE 

● Favorecer no alumnado o desenvolvemento das técnicas instrumentais básicas  

● Proporcionar asesoramento sobre as MAD á comunidade educativa  

 

Contidos 

 

● As necesidades específicas. A diversidade como algo positivo para o proceso educativo. 

● As NEAE : discapacidade, trastornos graves de conducta e outras  

● As respostas: Medidas organizativas e curriculares  

● Métodos interactivos. Metodoloxías innavadoras  

● Inclusión como principio activo 

 

ORIENTACIÓN FORMATIVA E PROFESIONAL 

 
Xustificación 
 
A vertiente vocacional establécese como un dos aspectos prioritarios da orientación educativa (Decreto 120/98 e na 

Orde 24/98) e isto é así debido á crecente complexidade estructural das sociedades, do si stema educativo actual 
que obriga os xoves a optar entre itinerarios formativos, e da inserción nó mundo laboral, caracterizada pola 
temporalidade, flexibil idade, competitividade, formación permanente, as novas tecnoloxías etc., queda máis que 
xustificada a importancia dunha axeitada orientación. 

O aspecto máis importante, ademáis de prepararlles para o desempeño dun posto de traballo, é facil itarlles e 
asesorarlles no coñecemento de si mesmos, na súa autorrealización, de maneira que a toma de decisións sob re o 
seu futuro académico e profesional sexa un proceso continuo racional e maduro, podendo así conformar un 

proxecto de vida realista que lles permita realizarse como persoas e que lles posibil ite formar parte activa da nosa 
sociedade. 
 
Obxectivos 

 
● Favorecer o coñecemento no alumnado do Sistema Educativo e das opciónsacadémicas  
● Proporcionar asesoramento para mellorar o coñecemento no alumnado das opción profesionais 
● Posibil itar a autoorientación 

● Proporcionar apoio técnico e asesoramento para fa vorecer a integración curricular dos contidos vocacionais  
 
Contidos 

 
● Autocoñecemento do alumnado 
● Coñecemento do Sistema educativo, do mundo laboral , do proceso de inserción-profesional  
● A toma de decisións  
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ANEXOS 

ENFOQUE TEÓRICO  

É importante sinalar que a actuación do Departamento responderá ao enfoque que entende a orientación 

como unha tarefa de todo o equipo docente e, por extensión, de toda a comunidade educativa, sendo o orientador 

un elemento dinamizador deste proceso. En pa labras de Alvarez, M. e Bisquerra, R., orientar é: educar para a vida, 

asesorar sobre opcións e alternativas; desenvolver habilidades (toma de decisións, estratexias de aprendizaxe 

autónoma, habilidades sociais, etc.,); proporcionar unha atención á diversi dade, esto implica, entre outros aspectos, 

un reforzo e apoio ao alumnado con necesidades educativas específicas de apoio educativo.  

Compartimos o enfoque de orientación psico-socio-pedagóxico consistente nun proceso de axuda continuo e 

sistemático, dirixido a todas as persoas, poñendo un énfase especial na prevención e no desenvolvemento integral 

(persoal, social e da carreira), que se realiza ao longo de toda a vida, coa implicación dos diferentes axentes 

educativos (titores, orientadores, profesores) e s ociais (familia, profesionais, etc).  

Partindo de que a orientación forma parte esencial da actividade educativa e considérase un proceso que 

inclúe a toda a comunidade educativa, concíbese como un dereito de carácter xeralizado, continuo, preventivo, e 

integrado, e que, dende o respeto ás características distintivas da comunidade educativa, actúa desde o 

asesoramento xeralizado e individualizado e desde os modelos de intervención psicopedagóxica a través de 

programas.  

O modelo que adoptamos é coñecido tamén como modelo de programas caracterizado básicamente por: 

- Desenvolverse en función das necesidades do centro e a comunidade educativa  

- Os receptores son axentes activos do seu propio proceso de orientación.  

- Actúase sobre o contexto cun carácter máis preventivo que terapéutico. 

- Establecese ao longo dun continuo temporal. 

- Levase a cabo un seguimiento-avaliación do realizado. 

- Permite unha máis fácil  relación entre curriculum e orientación. 

- Abre o centro á comunidade. 

Seguindo esta l iña e as aportacións de autores como Álva rez Rojo (1994), Repetto, Rus e Puig (1994) e 

Martínez Clares (2002), o MEC promulga os seguintes principios: 

- Principio de prevención.-  

baseado na necesidade de preparar ás persoas para a superación das diferentes crises de 

desenvolvemento. O seu obxectivo é desenvolver a competencia funcional e social da persoa, a súa capacidade para 

afrontar situación e o seu fortalecemento interior. 

- Principio de desenvolvemento.-  

a intervención supón un proceso mediante o que se acompaña ó individuo durante o seu d esenvolvemento, 

coa finalidade de lograr o máximo crecemento das súas potencialidades.  

- Principio de intervención social .-  

enfócase dende unha perspectiva holística -sistémica da orientación, segundo a cal, débense incluir en toda 

intervención orientadora as condicións ambientais e contextuais do individuo, xa que inflúen na súa toma de 

decisión e no seu desenvolvemento persoal. 

- Principio de fortalecemento persoal (empowerment)  

proceso no que as persoas, a organización e os grupos que non se sinten competentes ou que se atopan 

marxinados, chegan a coñecer as dinámicas de poder que actúan no seu contexto vital, desenvolven as habilidades 

ou capacidades para tomar o control das súas propi as vidas sen interferir nos dereitos de outras persoas, e apoian e 

reforzan o fortalecemento persoal dos demais componentes do seu grupo ou comunidade (McWhriter, 1998).  
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FUNCIÓNS 

As nosas funcións como departamento de orientación son, segundo o art. 5° da Orde do 24 de xullo de 1998:  

 Valoramos as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e alumnas do seu contorno e 

deseñamos, desenvolvems e avalimos programas específicos de intervención no su ámbito de actuación  

 Elaboramos, de acordo coas directrices establecidas pola CCP, as propostas do POAP (Plan de Orientación 

Académica e Profesional), e do PAT (Plan de Acción Titorial), incidindo no desenvolvemento persoal , social e 

cognitivo do alumnado e ofrecerlle ó profesorado soporte técnico  

 Participamos na elaboración, seguimento e avaliación dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo 

nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico   

 Deseñamos accións encamiñadas á atención temperá, do noso alumnado e o dos colexios e escolas que lle 

sexan adscritos e á prevención de dificultades e problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivados 

tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades que presente o alumnado.  

 Participamos na avaliación psicopedagóxica conforme a normativa ó respecto e participar no deseño e 

desenvolvemento de medidas de atención á diversidade  

 Facilitamos ao alumnado o apoio e asesoramento necesarios para adquirir habilidades básicas de vida e afronta-

los momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o 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  

 Informamos ao alumnado dos recursos laborais e profesionais ao seu alcance e propomos a realización de 

actividades de orientación que lle facil iten a toma de decisións sobre o seu futuro  

 Cooperamos co EOE no deseño, desenvolvemento e avaliación de programas de orientación  

 Impulsamos la participación do profesorado en programas de investigación de innovación educativa  

 Promovemos a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo dos seus fi l los, 

especialmente no relativo á motivación, á construción do autoconcepto e da autoestima e no proceso de toma 

de decisións  

 Establecemos canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións   

 Nos institutos onde se imparta formación profesional espec ífica, coordinamos a orientación laboral e 

profesional con outras administracións ou institucións  

 Aqueloutras que a Administración educativa nos puidese encomendar no ámbito das nosas funcións.  

 Fomentamos e participamos nas actividades relacionadas co cl ima de convivencia e de resolución pacífica de 

conflitos. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES CONCEPCIÓN ARENAL 

CURSO 22/23 

 

Este documento foi elaborado perante o inicio do presente curso académico segundo as directrices marcadas pola 

normativa vixente e os criterios de elaboración que no mesmo se detallan, e redactado pola xefa do departamento de 

orientación. 

A data da entrega ó equipo directivo corresponde coa abaixo indicada, logo da constitución formal do departamento, o 

establecemento das liñas xerais  do plan por tódolos seus membros, e a aprobación das modificacións previstas pola 

Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

XÚNTASE 1º ACTA CON DATA 26.09.22, donde se establecen cuestións organizativas do Departamento. 

 

Asdo: Marta C. Romeo        

 

Xefa Departamento Orientación       

 

En Ferrol, a día 3 de outubro do ano 2022 

 


