
Edf. Adm. San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar 

15781 – Santiago de Compostela 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Circular 23/2004 das Direccións Xerais de Centros e Ordenación 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 2004-2005 

 

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 aos 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 avanzar na 

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 2004-2005, as seguintes instrucións: 

 

Primeira.- Adscrición dos centros aos departamentos de orientación 

1. A adscrición dos centros aos departamentos de orientación debe manter certa 

estabilidade ao tempo que conservar a flexibilidade suficiente como para poder 

adecuarse ás necesidades reais do contorno e dos centros educativos. As súas 

modificacións son competencia das respectivas Delegacións Provinciais, baseándose 

nas necesidades detectadas polo Servizo Provincial de Inspección Educativa e a 

proposta deste. 

As modificacións que se produzan serán comunicadas polas Delegacións 

Provinciais aos centros afectados, así como a estas direccións xerais co fin manter 

actualizada esta información no ámbito da Comunidade Autónoma. 

2. Co propósito de dar cumprimento ao establecido no artigo 34 da Orde do 27 de 

decembro de 2002 (DOG do 30 de xaneiro de 2003) e no artigo 2º da Orde do 24 de 

xullo de 1998, en relación cos departamentos de orientación dos centros de educación 

 1 



Edf. Adm. San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar 

15781 – Santiago de Compostela 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN  
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 

especial e a súa adscrición, así como dos centros específicos de educación de adultos, 

estes centros deberán ter o mesmo tratamento que calquera outro de ensinanzas 

escolares. 

O director do centro de educación especial ou de educación permanente de 

adultos designará, de acordo coa normativa aplicable, ao responsable da orientación que 

representará ao centro no departamento de orientación ao que está adscrito e asistirá ás 

reunións ás que fora convocado polo xefe do departamento de orientación. 

 

Segunda.- Criterios para unificar as actuacións dos servizos de orientación: 

Departamentos de orientación dos centros 

1. Os departamentos de orientación dos centros educativos prestarán especial atención á 

avaliación formativa do alumnado, especialmente no caso das necesidades educativas 

específicas, e, dentro do plan de acción titorial, ao desenvolvemento persoal, social e 

cognitivo do alumnado. 

2. O plan anual do departamento contemplará accións que desenvolvan a actividade 

orientadora en todos os ciclos e niveis educativos que se impartan no propio centro e 

nos adscritos, se os houbera, así como accións que propicien a coordinación entre as 

ensinanzas de educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria e postobrigatoria, 

coa finalidade de garantir o principio de continuidade da orientación na escolarización 

do alumnado. 

3. As direccións dos centros educativos propiciarán a colaboración entre os 

departamentos de orientación e os departamentos didácticos ou equipos de ciclo do 

centro. 

4. O xefe do departamento de orientación entregará ao director de cada centro adscrito, 

antes do 20 de outubro e co visto e prace da dirección do seu propio centro, cando 

menos aquelas partes do plan anual que teñan relación co centro adscrito. 
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5. No horario semanal dos xefes de departamento de orientación constarán os tempos 

previstos para a realización das actividades de orientación nos centros adscritos e 

informarán destes ás direccións dos ditos centros. 

6. Ademais da preceptiva reunión semanal dos membros do departamento de 

orientación, a dirección do centro facilitará a celebración de reunións periódicas entre o 

xefe do departamento de orientación e os titores, por cursos ou ciclos e/ou etapas, ás que 

tamén poderá asistir outro profesorado implicado que fose convocado. 

7. Os departamentos de orientación dos centros de educación secundaria que impartan 

ensinanzas de formación profesional específica ou programas de garantía social deberán 

planificar o desenvolvemento efectivo da orientación durante o proceso formativo do 

alumnado, incluído o período de formación en centros de traballo, no que o centro 

deberá acentuar a relación entre os profesores titores dos ciclos formativos e os titores 

das empresas que acollen a este alumnado na súa fase de prácticas. Así mesmo, 

colaborarán no seguimento do alumnado durante a súa etapa de transición do sistema 

educativo ao mundo laboral. 

8. A dirección dos centros de educación secundaria garantirá que durante o período de 

reserva de praza e admisión do alumnado poidan atenderse as demandas de información 

e orientación académico-profesional que se produzan. 

9. No plan anual dos departamentos de orientación dos centros que impartan ensinanzas 

de educación de persoas adultas ou que teñan adscritos centros EPA, contemplarase a 

planificación de actividades específicas para estas persoas, colaborando cos titores e co 

profesorado no plan de acción titorial e no asesoramento ao alumnado en momentos 

clave, como poden ser o ingreso no centro, a finalización de cada un dos niveis que 

conforman a educación básica para persoas adultas, no consello orientador ou na 

elección de itinerarios profesionais. 

10. Co propósito de atender ao alumnado que desexe cursar ensinanzas de réxime 

especial, os orientadores deberán dispor das informacións oportunas. 
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Terceira.- Criterios para unificar as actuacións dos servizos de orientación: Equipos 

de Orientación Específicos 

1. As intervencións dos equipos de orientación específicos nos centros educativos 

realizaranse unha vez esgotadas as correspondentes actuacións preliminares e de 

carácter máis ordinario. 

 No caso do alumnado con necesidades educativas específicas de centros 

privados concertados, poderase requirir a intervención do equipo a través do servizo de 

inspección educativa. 

2. As demandas de carácter xeral que se produzan, e aqueloutras ligadas á ausencia 

temporal dun especialista, serán asumidas polos restantes compoñentes do equipo, 

correspondendo ao coordinador a distribución, de xeito equilibrado entre os seus 

integrantes, das tarefas correspondentes. 

3. Nos plans anuais dos equipos prestarase especial atención ás accións encamiñadas ao 

asesoramento aos departamentos de orientación nos temas de atención á diversidade e 

propiciarase a colaboración entre centros educativos, especialmente naqueles casos de 

alumnado en réxime de escolarización combinada, prestando asesoramento tanto no 

ámbito psicopedagóxico como no emprego de estratexias metodolóxicas e axudas 

técnicas específicas. 

4. Os plans anuais incluirán contidos para a reflexión, o debate e a consecución de 

acordos que permitan ir concretando os distintos aspectos do seu modelo de 

intervención. As correspondentes conclusións formarán parte da memoria anual. 

5. Os equipos de orientación específicos deberán ofrecer aos departamentos de 

orientación dos centros educativos apoio no ámbito da orientación profesional, 

especialmente mediante a colaboración nas seguintes accións: información e 

asesoramento sobre itinerarios formativo-profesionais; elaboración do consello 

orientador; organización de xornadas de orientación profesional; seguimento do 

alumnado na transición do sistema educativo ao mundo laboral. 
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Cuarta. Liñas prioritarias de actuación 

1. Os servizos de orientación, priorizarán, dentro do seu marco de funcións e 

organización, as seguintes liñas de actuación: 

a) O fomento e colaboración no seguimento, avaliación e revisión dos Plans de Acción 

Titorial, como instrumento dunha educación de calidade. 

b) O asesoramento aos equipos docentes e aos equipos directivos en temas de 

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

correspondentes decisións e as opcións académicas e profesionais 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. 

c) A atención ao alumnado con necesidades educativas específicas, dun xeito especial o 

procedente do estranxeiro. Os plans de acción titorial dos centros que escolaricen a este 

alumnado deberán recoller explicitamente esta atención. 

d) 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. Así mesmo, deberase 

ofrecer información sobre as vías non formais de cualificación profesional e a 

valoración da experiencia laboral. 

e) O fomento da colaboración entre os servizos de orientación do ámbito educativo e os 

orientadores laborais, no marco do sistema integrado de información e orientación 

profesional que establece o Plan Galego de Formación Profesional e a Lei das 

Cualificacións e a Formación Profesional. 

f) O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación no campo da 

orientación e do asesoramento. 

2. Tanto os departamentos de orientación como os equipos de orientación específicos 

desenvolverán os seus plans de traballo en consonancia con estas directrices, que serán 

desenvolvidas tendo en conta o contexto e características de cada ámbito de actuación. 
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Quinta. Seguimento e avaliación 

1. O seguimento e avaliación dos plans anuais dos servizos de orientación farase en 

relación aos criterios de avaliación neles establecidos. 

2. A valoración global das accións realizadas reflectirase nunha memoria final, na que 

se indicará o nivel de consecución dos obxectivos previstos, así como as dificultades 

atopadas, as modificacións introducidas e as conclusións e propostas de mellora para 

incorporar ao plan do curso seguinte. Os departamentos de orientación remitirán aos 

centros que teñan adscritos, cando menos, as partes da memoria anual que lles afecten. 

 

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2004 

 

O Director Xeral de Centros e 

Ordenación Educativa 

 A Directora Xeral de Formación Profesional 

e Ensinanzas Especiais 

 

 

 

 

  

Alberto González Armesto  Mar Pérez Marsó 
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