FUNCION
NS DEL DEPARTAMEENT D’ORIENTACIÓ
Ó
Articcle 85 Són fu
uncions del departame
ent d'orienttació:
1. Ellaborar, d'aacord amb les directtrius establides per laa comissió de coordinació
pedaagògica i en
e col∙labo
oració amb
b els tutors, les pro
opostes d'organització de
l'orieentació educativa, psicopedagògicca i professiional, així co
om del pla d
d'acció tuto
orial, i
elevaar‐les a la comissió
c
dee coordinació pedagòggica per a laa seua discussió i postterior
inclusió en els projectes
p
curriculars d'eetapa.
2. Coordinar,
C
d
d'acord
am
mb el que estableixe
en els projjectes currriculars d'e
etapa,
l'orieentació edu
ucativa,psico
opedagògicca i professsional de l'alumnat, eespecialmen
nt pel
que fa
f als canvis de cicle o etapa i a l'elecció enttre les diferrents opcion
ns acadèmiques,
form
matives i pro
ofessionals.
3. Co
ontribuir all desplegam
ment del pla d'orientaació educattiva i psicopedagògicaa, així
com del pla d'aacció tutoriaal, d'acord amb el que
e estableixeen els projeectes curricculars
d'etaapa, i elevarr al consell escolar unaa memòria sobre el seeu funcionament al final del
curs..
4. Elaborar la proposta de criteriss i procediiments preevistos per a realitzaar les
adap
ptacions cu
urriculars apropiades
a
per a l'aalumnat am
mb necessiitats educaatives
especials, i elevvar‐la a la comissió de coordinació pedagògiica per a la seua discu
ussió i
posteerior inclusiió en els pro
ojectes currriculars d'ettapa.
5. Prromoure la investigació educativva i proposaar activitats de perfecccionamentt dels
seus membres.
6. Co
ol∙laborar amb el profeessorat de l'institut
l
en
n la prevencció i detecció de problemes
d'aprrenentatge,, i en la planificació i realització
ó d'activitatts educativees i adaptaacions
curriculars dirigides a l'alum
mnat que prresente aqu
uests probleemes.
p
prèvia dels alumnes per als quaals es
7. Reealitzar l'avvaluació psicològica i pedagògica
prop
posen els programes dee diversificaació curricular i planificcar en col∙laaboració am
mb els
depaartaments didàctics
d
aq
quests ensenyaments, d'acord am
mb el currícu
ulum d'Edu
ucació
Secundària Obligatòria estaablit a la Co
omunitat Vaalenciana.
ocència dels grups d'alumnes que
e els siguen
n encarregaats, d'acord
d amb
8. Asssumir la do
les normes que es dicten amb aquestaa finalitat.
9. Paarticipar en
n l'elaboracció del con
nsell orientador que, sobre el fu
utur acadèmic i
profeessional dee l'alumne o alumna, ha de form
mular‐se a l'acabamen
nt de l'Edu
ucació
Secundària Obligatòria.
10. Als
A instituts on s'impartisca Formaació Professsional Especcifica, coord
dinar l'orien
ntació
laborral i professional i col∙laboraar amb alltres administracions o institu
ucions
comp
petents en la matèria.
11. Elaborar
E
pro
opostes per al pla d'activitats de
el departam
ment i, al fin
nal del curss, una
mem
mòria en quèè s'avalue el
e desenvolu
upament d'aaquest.

