
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

PRESENTACIÓ: UN ESPAI D´ORIENTACIÓ. 

Benvinguts a l’espai d’orientació de l’IES. 

Un espai d’ajuda per a la informació i orientació d’alumnes, famílies i 
professors. Estem oberts  a col.laboracions i sugerències.

FUNCIONS DEL DEPARTAMENT

El departament d’orientació és l’òrgan encarregat de l’orientació en totes 
les dimensions i d’assessorament als membres de la comunitat educativa. 

DIMENSIONS DE L’ORIENTACIÓ

1. Psicopedagògica : detecció i prevenció les dificultats i necessitats de 
l’alumnat. Determinar mesures d’atenció adients preservant la 
inclusió i normalització.

2. Educativa: promou la formació de persones autónomes i  solidàries.

3. Acadèmica i Professional: conèixer  les famílies professionals que 
ofereix el nostre centre i l”estudi de professions.  Prendre decissions 
vocacional i professionals , eixides laborals i contactes amb el món de
l’empresa que ajuden a l’elaboració del pla de desenrollatment 
personal i professional

 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  instrument mitjançant el que estreballa 
l’orientació a les vertients anteriorment descrites.



 DESTINATARIS: Les intervencions s’adrecen sobre tot a alumnat, 
famílies  i  professorat 

Volem posar a disposició de tot l'alumnat i pares/mares una nova 
possibilitat per a millorar l'orientació acadèmica.

 COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT

MEMBRES Nivells que atenen EMAIL

CRISTINA UREÑA

 (Orientadora)

1r , 2n d'ESO; 
FP Bàsica

orientacio.cristina@ieslom.com

CARMEN ALBERT 
(Orientadora)

3r i 4t d'ESO; 
1r i 2n Batxiller, 

orientacio.maricarmen@ieslom.
com

TERESA TORRES
(Mestra 
especialista en PT)

PT (Pedagogia 
Terapèutica)

orientacio.teresa@ieslom.com

AMPARO PELLICER
(Mestra 
especialista en PT)

PT (Pedagogia 
Terapèutica)

orientacio.amparo@ieslom.com

SILVIA 
 (Mestra 
especialista en AL 
de l’SPE de Torrent

AL (Audició i 
Llenguatge)

 HORARI D’ATENCIÓ

Tots els dies concertant cita prèviament. 

 DADES DE CONTACTE

1. Telèfon IES L’OM:   96 120 21 65

2. EMAIL al l’orientadora/ PT/ AL del grup que pertanya 
l’alumne/a

mailto:orientacio.teresa@ieslom
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