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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

IES MONTE CARRASCO1 

 

Educar es proporcionar cartas náuticas y brújulas 

para navegar en un mundo en perpetua agitación. 

Informe Delors. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

O obxectivo deste documento é definir, explicitar, consensuar e documentar un Plan de 

Orientación Académica e Profesional do centro que sistematice todas as accións que 

se levan a cabo neste sentido. 

Este Plan entende como Hoyt (1995) a orientación como un proceso de ensino-

aprendizaxe, coas seguintes características: 

- é un proceso de axuda; 

- dirixido a todo o alumnado ao longo da etapa; 

- coa finalidade de desenvolver aquelas competencias vocacionais que os preparen 

para a vida adulta; 

- mediante unha intervención continuada, sistemática, técnica e profesional; 

- con implicación dos axentes educativos e socioprofesionais. 

 

 

 

                                                 
1 Aprobado no Claustro do 28 de xuño de 2018 
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FUNDAMENTACIÓN 

A LOMCE sinala no seu Título Preliminar  (Capítulo I: principios e fins da educación): A 

orientación educativa e profesional dos estudantes, como medio necesario para o logro 

dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en 

coñecementos, destrezas e valores  (art. 1.f) 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, recolle 

no seu artigo 8.2 (principios xerais da educación secundaria obrigatoria): Na educación 

secundaria obrigatoria prestarase especial atención á orientación educativa e 

profesional do alumnado. 

E no artigo 9, sinala, a educación secundaria obrigatoria ten por finalidade (…) 

preparalos/a  (aos alumnos e alumnas) para a súa incorporación a estudos posteriores 

e para a súa inserción laboral (…) 

E no artigo 16, relativo á titoría e orientación, recóllese:  

1.- A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante en 

cada un dos cursos.   Os centros docentes informarán e orientarán o alumnado na 

elección de materias, específicas e troncais, tanto para favorecer a consolidación da 

adquisición das competencias clave como para facilitar a transición ao mundo laboral 

ou educativo ao finalizar o ensino obrigatario, así como nos plans de acollemento no 

centro docente. 

3.- O profesorado titor (…) será responsable da orientación en colaboración co 

Departamento de Orientación 

4.- A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento ao 

alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou, se for o caso, 

unha orientación profesional.  En todo caso, a orientación educativa atenderá ao 

principio de igualdade entre homes e mulleres. 
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PRINCIPIOS E OBXECTIVOS 

Seguindo a Guía de Orientación Académica e Profesional (Junta de 

Andalucia,Consejería de Educación,Cultura y Deporte, Delegación Territorial en 

Granada,Servicio de Ordenación Educativa), a orientación vocacional e profesional 

comprende todas as actuacións que teñen como finalidade última favorecer a madurez 

vocacional do alumnado, na súa toma de decisións, coherentes e realistas e a súa 

transición a outras etapas educativas e ao mundo do traballo.  

Un principio fundamental do noso Plan de Orientación Académica e Profesional é 

promover no alumnado a capacidade de tomar decisións de maneira autónoma, 

responsable e  sen sesgos de xénero e que permita desenvolver a corresponsabilidade 

nos rapaces e rapazas nos diferentes ámbitos da súa participación social, como o 

doméstico e/ou o laboral. 

Os obxectivos xerais  deste Plan de Orientación Académica e Profesional do IES 

Monte Carrasco son: 

• Establecer o marco das actuacións que se van levar a cabo no centro para 

favorecer a madurez vocacional do alumnado sen sesgos de xénero. 

• Definir os tempos e as responsabilidades de todos os implicados na orientación 

académica e profesional. 

• Asegurar a coordinación co noso centro adscrito, CEIP San Roque, co gallo de 

facilitar a transición Primaria-Secundaria. 

• Abrir liñas de coordinación con outros centros do municipio e da comarca de 

cara a unha inserción das actuacións nun marco mais amplo de intervención. 

  
 

Obxectivos con toda a comunidade educativa do centr o 

• Implicar a toda a comunidade educativa, especialmente familias e profesorado, na 

orientación académica e profesional do alumnado do centro. 



 

 
Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 

MONTE CARRASCO 

 
 

IES Monte Carrasco  Plan de Orientación Académica e Profesional 

 

• Ofrecer información e asesoramento sobre a estrutura do sistema educativo, 

itinerarios formativos das diferentes etapas educativas, outros tipos de ensinanzas e 

saídas profesionais. 

 

Obxectivos co alumnado  

• Favorecer o autocoñecemento, para que o alumnado valore e coñeza as súas 

propias capacidades, motivacións e intereses, de forma axustada e realista 

• Facilitar as estratexias para a toma de decisións respecto do seu futuro profesional e 

a elección dun itinerario académico 

• Ofrecer información académica e/ou profesional sobre a estrutura do sistema 

educativo, itinerarios formativos das diferentes etapas educativas, outros tipos de 

ensinanzas e saídas profesionais, adaptada ao curso que se atopen, a idade que 

teñen e a súa historia escolar. 

• Establecer mecanismos para que o alumnado acceda ao coñecemento do mundo do 

traballo, as ocupacións e os procesos que favorecen a transición á vida activa e a 

insercións laboral e a formación ao longo da vida 

• Educar na igualdade de xénero, previndo a futura elección de estudios e profesións 

en función de estereotipos sexistas, e concibindo a igualdade de oportunidades 

entre homes e mulleres como un dereito nos diferentes ámbitos vitais. 

• Potenciar competencias relevantes, tanto no ámbito educativo como  laboral, tales 

como a responsabilidade, a perseveranza, a toma de decisións, a resolución de 

problemas e o traballo en equipo. 

Cabe destacar que este POAP está dirixido a todo o alumnado da etapa, non só a 

aqueles que poidan plantexarse dúbidas na súa elección, posto que se trata dun 

proceso educativo que persegue a madurez vocacional e a autoorientación e isto 

implica a todo o alumnado desde o momento en que se matricula no centro. 
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Obxectivos coas familias  

•  Facer partícipes ás familias do proceso de orientación académica e profesional 

dende que o alumnado ingresa no centro 

• Informar ás familias sobre a estrutura do sistema educativo, etapas e itinerarios 

formativos, en cada un dos cursos da etapa que se imparte no centro. 

• Informar ás familias que sexa preciso das opcións académico-profesionais do 

alumnado ao seu carto, segundo o seu historial académico e persoal. 

 

Obxectivos co profesorado  

• Definir responsabilidades e tarefas a desenvolver entre o profesorado, o 

profesorado-titor, a dirección e o departamento de orientación 

• Establecer mecanismos de coordinación das actuacións que se levan a cabo no 

centro no marco deste Plan de Orientación Académica e Profesional 
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TAREFAS E FUNCIÓNS 

PROFESORADO PERSOA TITORA DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

DIRECCIÓN 

XEFATURA DE 
ESTUDIOS 

.- Favorecer nas actividades de 

ensino-aprendizaxe, información 

sobre materias e itinerarios que se 

propoñan ao alumnado. 

.- Coñecer e compartir coa 

orientadora, a información que, no 

seu caso, se proporcione ás 

familias con respecto a intereses e 

motivacións especiais do alumnado 

cara a unha materia, estudio ou 

profesión. 

.- Participar no desenvolvemento 

do Plan de orientación académica e 

profesional. 

.- Favorecer os procesos de 

maduración vocacional dos seus 

titorandos. 

.- Coordinar o proceso avaliador 

dos seus titorandos e asesor sobre 

a súa promoción. 

.- Coordinar o equipo educativo 

para a elaboración do Consello 

Orientador. 

.- Participar na adaptación do 

POAP, ao seu grupo de titorandos 

en coordinación coa orientadora e 

xefatura de estudios. 

.- Promover nas familias a 

implicación na toma de decisións 

sobre optativas, itinerarios e 

estudios postobrigatorios. 

.- Participar, xunto coa orientadora, 

na información ás familias sobre a 

eleccións de estudios e itinerarios 

.- Redactar, en coordinación coa 

xefatura de estudios e segundo as 

directrices da CCP, o POAP 

.- Coordinar, xunto coa xefatura de 

estudios, o desenvolvemento do POAP. 

.- Planificar, xunto coa xefatura de 

estudios, e desenvolver ás actividades 

previstas no POAP, de cara a facilitar a 

Transición de etapa de Primaria-

Secundaria, xunto co centro adscrito.  

.- Asesorar aos titores e demais 

profesorado no desenvolvemento do 

POAP. 

.- Colaborar na redacción do Consello 

Orientador ao final de cada un dos 

cursos da etapa. 

.- Informar directamente ao alumnado, 

tanto a nivel individual como grupal, 

sobre a estrutura da etapa, avaliación, 

promoción e titulación na ESO, opcións 

.- Elaborar, xunto co 

Departamento de Orientación, 

o Plan de Orientación 

Académica e Profesional e de 

acordo coas directrices da CCP 

.- Coordinar, xunto coa 

orientadora, o 

desenvolvemento do POAP. 

.- Coordinar, xunto coa 

orientadora, a Transición de 

etapa de Primaria-Secundaria, 

xunto co centro adscrito. 
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formativos.  de estudios postoobrigatorios… 

.- Informar directamente ás familias, 

tanto a nivel grupal como individual, a 

estrutura da etapa, avaliación, 

promoción e titulación na ESO, opcións 

de estudios postoobrigatorios… 

.- Coordinar a orientación académica e 

profesional no caso de alumnado con 

necesidades educativas especiais e 

específicas. 

.- Coordinarse cos demais institutos do 

contorno para deseñar accións de 

orientación académica e profesional 

conxunta. 

.- Coordinarse con outras institucións e 

organismos do contorno, co gallo de 

orientar ao alumnado e ás familias 

sobre os recursos para a formación e 

inserción laboral, existentes no 

contorno. 

.- Realizar a avaliación, ao final de 

cada curso, do desenvolvemento do 

POAP, redactar a memoria do Plan e 

facer propostas de mellora á CCP. 
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CONTIDOS 

Os contidos que imos abordar neste POAP pretenden abarcar as 3 dimensións da 

orientación académica e profesional: 

.- a orientación vocacional: proceso para identificar intereses, valores e capacidades 

persoais.  

.- a orientación académica: coñecemento dos itinerarios formativos, oferta educativa, 

bolsas de estudio, residencias… 

.- a orientación profesional: definir e actualizar un proxecto profesional, tomando decisións 

sobre a base do coñecemento do mundo laboral e das profesións, así como o 

coñecemento da situación e tendencias do mercado laboral. 

 

Estas 3 dimensións se abordarán en  catro bloques temáticos2: 

Autocoñecemento : coñecemento dos propios intereses, valores e competencias que 

permiten ao estudiante ir cosntruíndo un auconcepto realista e positivo.  Trátase de que 

cada alumno ou alumna tome conciencia das súas posibilidades e limitacións a partir da 

reflexión e análise das súas capacidades cognitivas, emocionais ou sociais e dos seus 

intereses e valores. 

Coñecemento do mundo laboral e das profesións : trátase de achegar ao alumnado ao 

seu contorno socio-laboral; ás profesións;  á inserción no mundo laboral  (busca de 

emprego) 

Coñecemento do sistema educativo :  orientar ao alumnado a recoller información sobre 

as diferentes etapas e niveis do sistema educativo; a ESO: avaliación, promoción e 

titulación; optativas e itinerarios na ESO; estudios postoobrigatorios: a educación 

secundaria postoobrigatoria e os estudios superiores; analizar a información e valorala co 

                                                 
2 Basado no programa Construyo mi futuro. Programa de orientación académica y profesional para alumnado de ESO 
basado en el enfoque de competencias básicas. Materiales de apoyo a la acción educativa. Orientación educativa. 
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fin de que cada estudiante sexa quen de elaborar o seu propio itinerario persoal e 

profesional. 

Toma de decisións : desenvolvemento de competencias para tomar decisións sobre 

cuestións académicas e profesionais. Trátase de orientar ao alumnado para que 

identifique e analice as diferentes alternativas, así como as vantaxes e inconvenientes de  

Cada un destes catro módulos desenvolveranse en cada un dos catro cursos da etapa, 

cunha proposta de actuacións e actividades diferenciadas e adaptada a cada nivel da 

etapa. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR NIVEIS 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Transición 

Primaria-

Secundaria 

� Acollida ao alumnado de 1º ESO e ás 
súas familias: presentación da etapa e 
curso.  Segundo o Plan de Acollida 
recollido no Plan de Convivencia do 
centro. 

 

� Orientación ao alumnado de 6º do 
centro adscrito e as súa familias:  
Xornadas de portas abertas:  
presentación da etapa e do centro 

� Reunión de coordinación co orientador 
e titores de 6º de Primaria do centro 
adscrito para coñecer as necesidades 
educativas do alumnado que se 
incorporará ao centro no curso 
seguinte. 

 

1º ESO � Acollida ao alumnado: presentación a 
cada grupo do nivel: materias, 
promoción, materias pendentes... 

 
� Acollida ás familias  (PAT): 

información sobre a etapa e curso que 
se inicia. 

 
� Revisión cos titores da situación 

académica de cada alumno para 
axustar a resposta educativa e o 
deseño do seu itinerario formativo. 

 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado: módulo 
“Coñecemento do mundo laboral e das 
profesións 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado:  

.- Módulo “Autocoñecemento” 

.- Módulo de  “Coñecemento do sistema 
educativo”: 
. sesión grupal coa orientadora 
. entrega dossier informativo 
“información académica 1º ESO” 
 
� Complementación do Consello 

Orientador 
 

2º ESO � Acollida ao alumnado presentación a 
cada grupo do nivel: materias, 
promoción, materias pendentes… 

 
� Acollida ás familias  (PAT): 

información sobre a etapa e curso que 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado: módulo 
“Coñecemento do mundo laboral e 
das profesións” 

 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado:  

.-  Módulo “Autocoñecemento” 

.- Módulo de  “Coñecemento do sistema 
educativo”;  a optatividade de 3º de 
ESO: 
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se inicia. 
 
� Revisión cos titores da situación 

académica de cada alumno para 
axustar a resposta educativa e o 
deseño do seu itinerario formativo. 

. sesión grupal coa orientadora 

. entrega dossier informativo 
“información académica 2º ESO” 
.- Módulo de toma de decisións 
 
� Complementación do Consello 

Orientador 
 

3º ESO � Acollida ao alumnado: presentación a 
cada grupo do nivel: materias, 
promoción, materias pendentes, 
materias optativas… 

 
� Acollida ás familias  (PAT): 

información sobre a etapa e curso que 
se inicia. 

 
� Revisión cos titores da situación 

académica de cada alumno para 
axustar a resposta educativa e o 
deseño do seu itinerario formativo. 

 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado: 

 
.- Módulo: “Autocoñecemento” 
.- Módulo “Coñecemento do mundo 
laboral e das profesións 
 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado: 

.- Módulo: “Coñecemento do sistema 
educativo”: opcións académico-
formativas ao remate da ESO: 
.sesión grupal coa orientadora 
. elección de itinerarios para 4º ESO   
.charla informativa ás familias 
. entrega dossier informativo 
“información académica 3º ESO” 
 
.- Módulo: “a toma de decisións” 

 
� Complementación do Consello 

Orientador 
 

4º ESO � Acollida ao alumnado: presentación a 
cada grupo da etapa e do curso: 
materias, promoción, materias 
pendentes, itinerarios 4º ESO e 
avance de como vai ser a orientación 
académica este curso.  

 
 

� Programa orientación académica e 
profesional para o alumnado: 

.- Módulo: “Coñecemento do sistema 
educativo”: 
. sesións de traballo de cada grupo coa 
orientadora: “e despois da ESO que…” 
. entrega caderno de orientación 
académica e profesional “E despois da 

� Complementación do Consello 
Orientador 

 
� Información e asesoramento o 

alumnado e as súas familias no 
proceso de solicitude de praza, 
matrícula, solicitude de becas... nas 
ensinanzas postobrigatorias. 
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� Acollida ás familias  (PAT): 
información sobre a etapa e curso que 
se inicia. 

 
� Revisión cos titores da situación 

académica de cada alumno para 
axustar a resposta educativa e o 
deseño do seu itinerario formativo 

 
� Programa orientación académica e 

profesional para o alumnado: 
.- Módulo de “Autocoñecemento” 
.- Módulo “o mundo laboral e das 
profesións” 
 

ESO que…” 
. charla informativa ás familias 
 
� Módulo “A toma de decisións” 

 
 

 

Todos os 

 cursos 

 
� Asesoramento individual ao alumnado e as súas familias, especialmente  daquel que está en risco de 

abandono escolar 
� Orientación sobre a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ao alumnado que cumpra 17 anos 
� Orientación sobre a FP Básica ao alumnado que cumpra os requisitos de acceso e non estea en condicións de 

obter o título de Grauado en Educación Secundaria Obrigatoria, pola vía ordinaria. 
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METODOLOXÍA E RECURSOS 

 

Metodoloxía 

Debemos partir dun modelo de traballo colaborativo cos titores e titores e coordinado 

coa xefatura de estudios, que permita axustar a intervención ás necesidades e 

características de todo o alumnado da etapa.   

Por iso, o punto de referencia para desenvolver este Plan será a titoría, á hora lectiva 

designada no horario semanal do grupo para traballar coa persoa designada como 

titora.  Esta desenvolverá a programación de orientación académica e profesional 

recollida para ese curso académico para o nivel e grupo que teña asignado, co material 

e recursos facilitados polo Departamento de Orientación.   

Esta responsabilidade da persoa titora do grupo verase acompañada pola persoa 

orientadora escolar do centro: 

.- tanto en momentos puntuais, participando directamente na hora de titoría para 

ofrecer información directa sobre o sistema educativo e a organización do curso 

seguinte, optatividade, itinerarios,… 

.- como ao longo do curso, asesorando e facilitando a implementación do programa de 

orientación académica e profesional. 

Tamén se terá en conta que a atención a aquel alumnado que presenta mayores 

dificultades á hora de realizar a súa elección  (polas súas características persoais ou 

pola súa realidade sociofamiliar), será asumida pola orientadora escolar do centro, 

aínda que sempre en coordinación coa persoa titora do alumno / alumna en cuestión. 

Polo que as actuacións en que se concreta esta metodoloxía son: 

� Implementación do programa na hora presencial do titoría, a nivel grupal, tal e como 

está recollido no apartado de “líneas de actuación por niveis, planificación temporal”. 

� Intervención da orientadora do centro en momentos puntuais do programa, tal e 

como está establecido no apartado de “líneas de actuación por niveis, planificación 
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temporal”.  Tanto co alumnado a nivel grupal e individual, así como coas familias, tamén 

a nivel grupal e/ou individual 

� Participación do profesorado en todo o proceso: 

.- Detectando necesidades do alumnado, así como axudando a coñecer os seus 

intereses, valores que axuden á persoa titora na súa labor orientadora 

.- Colaborando en momentos puntuais no desenvolvemento do POAP, compartindo a 

súa experiencia vital co alumnado de descubrimento da súa vocación profesional. 

� Organización de charlas e visitas que complementen as actuacións que se levan a 

cabo pola persoa titora e/ou a orientadora: charlas de profesionais do concello ou 

outros organismos do contorno relevantes para a orientación académica; visitas a 

centros da comarca con oferta de Formación Profesional; participación en xornadas / 

feiras… relevantes para a orientación académica do alumnado. 

 

Recursos 

Actividades tipo 

.- Charlas informativas ás familias e alumnado por grupo e nivel a principios de curso. 

.- Charlas informativas orientando sobre o nivel seguinte ao alumnado e ás familias, no 

caso de 3º e 4º ESO. 

.- Visitas a institutos da comarca onde se imparte FP 

.- Cuestionarios de orientación vocacional 

.- Actividades grupais, individuais e de parella na hora de titoría. 

.- Visionado de vídeos pertinente aos módulos que se están a desenvolver. 
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Recursos  

� O soporte básico do POAP será á Aula Virtual do centro, onde o Departamento de 

Orientación ten creado un apartado de “orientación académica e profesional”, cun 

curso creado para cada un dos niveis (1º, 2º, 3º e 4º), ademáis dun xenérico 

“información para tod@s”.  Cada un dos cursos para cada nivel, recolle os catro 

módulos da orientación académica e profesional: 

.- Autocoñecemento 

.- Coñecemento do mundo laboral e das profesións 

.- Coñecemento do sistema educativo 

.- Toma de decisións. 

� Neste soporte básico recóllense todos os materiais e recursos que se utilizan para a 

orientación académica e profesional co alumnado: 

� Presentacións de diapositivas 

� Vídeos 

� Documentos con información para a persoa titora e para o alumnado. 

� Actividades 

� Ferramentas (cuestionarios online) para axudar ao alumnado a descubrir  as súas 

preferencias vocacionais  

� Enlaces a recursos diversos: portais de formación profesional, das universidades, 

doutras ensinanzas… 

� Ao alumnado de cada curso, entregáraselle en papel o dossier informativo 

correspondente ao seu curso, cando a orientadora imparta a charla formativa 

recollida na planificación temporal. 
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AVALIACIÓN DO POAP 

Este Plan será avaliado anualmente a final de cada curso académico: 

a) Un cuestionario ao profesorado titor dese curso, a través dun formulario de 

google drive. 

b) Un cuestionario ao alumnado, en papel 

Estes cuestionarios serán analizados pola orientadora, xefatura de estudios e titores, 

para proponer modificacións e/ou melloras, se é o caso, para o vindeiro curso.  Estas 

propostas serán recollidas na memoria anual do Departamento de Orientación e serán 

elevadas á Comisión de Coordinación Pedagóxica para que teñan efectos no curso 

académico seguinte. 

 


