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Circular 20/2005 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de 

Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para 

unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 

educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia para o curso 2005-2006 

 

O Decreto 120/1998 do 23 de abril (DOG do 27), polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 24 de xullo 

(DOG do 31) que o desenvolve, xunto coas correspondentes circulares anuais, regulan e 

dan coherencia á organización e funcións dos servizos de orientación na nosa 

comunidade. 

De acordo co disposto no artigo 12º da Orde do 24 de xullo de 1998 e ao abeiro 

da disposición derradeira primeira da citada Orde, co propósito de garantir a unificación 

dos criterios que regulan o desenvolvemento das actuacións dos servizos de orientación 

nas ensinanzas escolares da Comunidade Autónoma de Galicia, estas direccións xerais 

ditan, para o curso 2005-2006, as seguintes instrucións, sen prexuízo da vixencia das  

establecidas nas anteriores circulares anuais: 

 

Primeira.- Adscrición dos centros aos departamentos de orientación 

1. As modificacións das adscricións dos centros aos departamentos de orientación, 

competencia das respectivas Delegacións Provinciais, por proposta do Servizo 

de Inspección Educativa, serán comunicadas tanto aos centros implicados como 

a estas direccións xerais, co fin de dispor de datos actualizados no ámbito da 

Comunidade Autónoma. 

2. Os centros de educación especial e os centros específicos de educación e 

promoción de adultos que non teñan departamento de orientación, deberán ser 

adscritos seguindo os mesmos criterios que os establecidos, con carácter xeral, 

para calquera outro de ensinanzas escolares, respectando as singularidades que a 

normativa contemple para os ditos centros. De non existir departamento de 
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orientación, o director designará, de acordo coa normativa aplicable, ao 

responsable da orientación que representará ao centro no departamento de 

orientación ao que estea adscrito e asistirá ás reunións ás que fora convocado 

polo xefe do departamento de orientación. 

 

Segunda.- Liñas prioritarias de actuación 

Sen prexuízo do establecido na normativa vixente, nos proxectos educativos e 

curriculares dos centros, así como nos plans de actuación anuais dos equipos de 

orientación específicos e dos departamentos de orientación, estes servizos priorizarán 

para o curso 2005-2006 as actuacións que se enmarcan dentro dos seguintes ámbitos: 

1. Dinamizar as medidas que incidan na mellora da convivencia nos centros 

educativos e na promoción de condutas tolerantes, fundamentalmente a través 

de: 

o O estudo da situación a partir da revisión do que está feito. 

o A elaboración de propostas que impliquen ao centro, con  estratexias e 

instrumentos. 

o A implementación de novas medidas de prevención e resolución pacífica 

de conflitos. 

2. A resposta á diversidade do alumnado nunha escola plural, en especial mediante: 

o A colaboración cos equipos de ciclo e cos departamentos didácticos no 

deseño e implementación de medidas que favorezan o desenvolvemento 

persoal, social e cognitivo de todo o alumnado, prevendo apoio. 

o A revisión e/ou modificación das medidas de apoio que está a recibir o 

alumnado con dificultades de aprendizaxe e/ou integración. 

o A promoción dunha educación intercultural e o establecemento de plans 

de acollida do alumnado, especialmente cando este proceda do 

estranxeiro, enmarcados nun plan global. 
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3. A orientación profesional na formación ao longo da vida, a través de: 

o A coordinación entre os servizos de orientación do ámbito educativo e 

laboral no marco do sistema integrado de información e orientación que 

contempla o plan galego de formación profesional. 

o A coordinación do estudo da inserción laboral dos titulados de formación 

profesional no curso 2003-04, segundo as directrices que estableza a 

Dirección xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais. Neste 

estudo colaborará profesorado de FOL, titores de ciclo, coordinadores de 

FCT, así como os especialistas de orientación vocacional e profesional 

dos EOEs. 

o O asesoramento sobre os diferentes itinerarios formativos e profesionais, 

así como sobre a avaliación, recoñecemento e acreditación das 

competencias profesionais da poboación activa, tendo en consideración 

as leis europeas e a lei 5/2002 das cualificacións e da formación 

profesional. 

4. O fomento da utilización das tecnoloxías da información e da comunicación, 

intensificando: 

o O aproveitamento das posibilidades que proporcionan as novas 

tecnoloxías no campo da orientación e o asesoramento. 

o A busca de información polo propio alumnado, co obxecto de que adopte 

decisións autónomas e responsables sobre o seu futuro de formación e 

emprego. 

o A dinamización do uso do ordenador para poñer en marcha estratexias de 

aprendizaxe. 

o A difusión de experiencias e materiais. 
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Os equipos de orientación específicos e os departamentos de orientación adaptarán para 

os seus respectivos ámbitos de actuación as liñas prioritarias anteriores, e serán o 

referente para o deseño dos seus respectivos plans anuais. 

 

 

Terceira. Avaliación e memoria final 

1. A valoración global das accións realizadas reflectirase nunha memoria final. Os 

departamentos de orientación remitirán aos centros que teñan adscritos, cando 

menos, as partes da memoria anual que lles afecten. Debe formar parte da 

memoria do centro. 

2. Na memoria anual dos equipos de orientación específicos incluirase, ademais, 

un resumo global no que se recollerán os datos referidos ao tipo de intervención 

realizada. 

 

Santiago de Compostela,  15 de setembro de 2005 

 

A Directora Xeral de Ordenación e 

Innovación Educativa 

 O Director Xeral de Formación Profesional 

e Ensinanzas Especiais 

 

 

 

 Asdo.: Mª José Pérez Mariño                

  

 

 

Asdo.: Antonio Vázquez Vázquez 
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