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1.1.1.1. XUSTIFICACIÓN 

 
O artigo 1 da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, 

recolle os principios nos que se inspira o sistema educativo. Entre eles contémplase a 

orientación educativa e profesional do alumnado, como medio necesario para o logro dunha 

formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas 

e valores. 

 
Así mesmo, no artigo 2.2 aparece dentro do conxunto de factores aos que os poderes 

públicos teñen que prestar unha atención prioritaria como favorecedores da calidade do 

ensino.  

 
Entre os principios básicos sobre os que se asenta a orientación profesional podemos citar 

os seguintes: 

• Principio de axuda: proceso sistemático de axuda encamiñada a favorecer o 

desenvolvemento integral de todo o alumnado mediante unha intervención 

continuada, técnica e sistemática, baseado nos principios de prevención, 

desenvolvemento e intervención social. 

No contexto da aprendizaxe permanente, a orientación profesional debe capacitar 

as persoas para o coñecemento de si mesmas e das súas posibilidades para poder 

adoptar decisións responsables sobre a súa formación e inserción sociolaboral. 

• Principio de continuidade: non se trata de realizar unha intervención illada, en 

momentos puntuais, senón de seguir un proceso sistemático que contribúa ao 

desenvolvemento da carreira profesional. 

• Principio de planificación: as actuacións que se leven a cabo requiren dunha 

estrutura, coherencia e organización previas. 

• Principio de interdisciplinariedade: as actividades deseñaranse dentro dunha 

perspectiva interdisciplinar e estarán en relación co currículo escolar. 

• Principio de individualización: tendo en conta os factores de desenvolvemento 

evolutivo e as características persoais, familiares e sociais de cada alumna e 

alumno, potenciarase a axuda personalizada e a toma de decisións autónoma. 

 
En cada etapa educativa centrarase en distintos aspectos: 

• Na educación secundaria obrigatoria as accións a realizar hanse dirixir, en 

primeiro lugar, a propiciar que o alumnado desenvolva progresiva e tuteladamente 

unha capacidade planificadora que lle permita configurar o seu proxecto formativo 

e profesional, para o que as actividades planeadas prestarán especial atención á 
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aprendizaxe das habilidades implicadas na recollida, procesamento e valoración da 

información, a través de diferentes fontes e soportes, e na toma de decisións.  

En segundo lugar, as accións irán encamiñadas a propiciar que o alumnado logre 

unha representación axustada de si mesmo, das súas capacidades, motivacións e 

intereses, e que as sistematice e valore de conformidade cos estudos futuros que 

pensa seguir e os campos profesionais cos que se corresponden.  

Outro tipo de actuacións débense orientar a favorecer o coñecemento da estrutura 

do sistema educativo e do mundo laboral e, máis en concreto, das distintas opcións 

que ofrece o sistema educativo, así como as distintas posibilidades laborais do 

mercado de traballo, facendo especial fincapé nas que se ofrezan no contorno 

próximo e aqueloutras encamiñadas a facilitar os procesos de inserción 

socioprofesional e a poñer en contacto o alumnado co mundo do traballo.  

Neste labor participarán o profesorado de cada materia, o profesorado titor, o 

departamento de orientación e persoal externo ao centro que colabora no 

desenvolvemento do plan. 

• No bacharelato, a orientación académica e profesional centrarase 

fundamentalmente no asesoramento e apoio ao alumnado na elaboración do 

itinerario formativo-profesional (elección da modalidade e da opción do 

bacharelato, das materias optativas, etc.), que lle posibilite o acceso a estudos 

posteriores da súa preferencia (ciclos formativos de grao superior, estudos 

universitarios, etc.), ou ben a incorporación directa ao mundo laboral. 

 
O Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP), elaborado polo departamento de 

orientación, é un documento que forma parte do Proxecto Educativo e recolle as directrices 

que ordenan e organizan a intervención que se leva a cabo neste campo no centro, 

especificando todas as actuacións que se poden desenvolver co fin de facilitar a toma de 

decisións de cada alumno/a ao longo da súa escolaridade respecto do seu futuro 

académico e profesional. En denifitiva, trátase do documento marco onde se contemplan os 

distintos programas e as liñas de actuación prioritarias para cada etapa e nivel educativo e 

que se concreta para cada curso académico no Plan anual do departamento de orientación 

que, á súa vez, forma parte da Programación Xeral Anual do centro. 
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2.2.2.2. MARCO LEGAL 

 
• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

• Decreto 324/1996, do 26 de xuño, polo que se aproba o regulamento orgánico dos 

institutos de educación secundaria. 

• Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación 

profesional do sistema educativo de Galicia. 

• Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da 

formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema 

educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais 

básicos. 

• 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. 

• Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 

decreto 324/1996 polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de 

educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. 

• Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e o funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo 

Decreto 120/1998. 

• Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación 

profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 

admisión nestas ensinanzas. 
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3.3.3.3. OBXECTIVOS 

 
• Favorecer o proceso de madurez vocacional do alumnado. 

• Proporcionar orientación académica e profesional ao longo da súa permanencia no 

centro, especialmente nos cambios de curso e ante a elección de diferentes opcións 

académicas, formativas e profesionais. 

• Facilitar estratexias, información e recursos necesarios que lle proporcionen un 

coñecemento máis obxectivo de si mesmo. 

• Informar sobre a estrutura do sistema educativo e as opcións e itinerarios tanto 

académicos como profesionais que lles ofrecen ao remate de cada curso ou etapa, con 

especial incidencia nos cambios que poden xurdir coas modificacións das leis 

educativas; así como das axudas e bolsas existentes. 

• Facilitar a aproximación ao mundo do traballo, proporcionándolle información sobre o 

entorno socio-laboral e axudándolle na adquisición de habilidades e estratexias de 

procura de emprego. 

• Desenvolver no alumnado a capacidade crítica a través da aprendizaxe de hábitos de 

análise e reflexión que lle permitan unha toma de decisións autónomas, maduras e 

responsables. 

• Evitar a discriminación de tipo sexista, racista, clasista, ou por calquera outra condición 

persoal no tratamento dos roles profesionais e dos itinerarios académicos. 

• Informar sobre convocatorias de actividades de educación non formal de carácter 

cultural, ambiental, deportivo, científico, voluntariado e de tempo libre que contribúan o 

seu enriquecemento persoal e vital. 

• Implicar ás familias nas actividades de orientación académica e profesional das súas 

fillas e fillos. 

• Favorecer o traballo en equipo de todos os implicados no proceso educativo e 

orientador dos/das alumnos/as. 
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4.4.4.4. FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES DOS DIFERENTES PROFESIONAIS 

 

PROFESORADO 

TITOR 

 

 
• Participar no desenvolvemento do Plan de Orientación Académica 

e Profesional, baixo a coordinación da xefatura de estudos e en 

colaboración co departamento de orientación. 

• Apoiar ao alumnado na toma de decisións sobre o seu futuro. 

• Elaborar o consello orientador co asesoramento do departamento 

de orientación, tras a avaliación final de cada curso da educación 

secundaria obrigatoria. 

 

XEFATURA DE 

ESTUDOS 

 
• Supervisar a elaboración do POAP e realizar propostas de mellora. 

• Velar polo cumprimento da planificación contemplada no Plan. 

 

PROFESORADO 

 

 
• Informar ao alumnado sobre a programación das materias 

vinculadas aos seus departamentos didácticos. 

• Colaborar na información sobre as saídas profesionais das súas 

respectivas especialidades. 

• Participar na elaboración do consello orientador. 

 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

 
• Elaborar a concreción anual e coordinar o proceso de 

desenvolvemento do POAP, de acordo coas directrices da CCP. 

• Facilitar a transición da educación primaria á educación secundaria 

obrigatoria. 

• Ofrecer información sobre o sistema educativo e o mundo laboral. 

• Axudar ao alumnado a tomar decisións sobre as distintas opcións 

que se lle presentan ao remate de cada curso/etapa, tanto a nivel 

formativo como profesional, a través do asesoramento individual e 

grupal. 

• Deseñar e levar a cabo accións específicas que faciliten a 

transición do sistema educativo ao mundo laboral, con especial 

atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

• Propoñer actividades formativas/informativas dirixidas ao 

alumnado. 

• Potenciar a colaboración de todo o profesorado na orientación 

académica e profesional do alumnado. 

• Asesorar na elaboración do consello orientador. 
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• Orientar ás familias sobre as opcións académicas e profesionais 

que se lle ofrecen aos seus fillos e fillas, a través de entrevistas 

individuais e reunións colectivas, se é o caso. 

• Ofrecer asesoramento máis específico a aquelas familias con 

fillos/as que presenten necesidades específicas de apoio educativo. 

• Promover a colaboración con diferentes entidades públicas e 

privadas en relación coa formación e información académica e 

profesional. 

 

EOE 

 

• Cooperar cos centros educativos, dun xeito especial cos 

departamentos de orientación, na elaboración e desenvolvemento 

de programas relacionados coa orientación profesional. 

• Asesorar aos departamentos de orientación e ao profesorado sobre 

o tratamento transversal e integrado da orientación profesional nas 

distintas áreas, módulos e materias do currículo. 

• Recompilar, adaptar, elaborar e difundir documentación de apoio, 

recursos e materiais que poidan servir de axuda e faciliten a posta 

en práctica da orientación profesional do alumnado. 

• Potenciar a coordinación intercentros, fundamentalmente cando 

supoña un tránsito do alumnado entre diferentes etapas educativas. 

• Dinamizar a colaboración dos centros educativos con outros 

servizos, organismos ou institucións que desenvolvan actuacións 

no ámbito da orientación profesional e a inserción laboral. 

• Dar a coñecer as posibilidades de formación permanente ao longo 

da vida, sobre todo no ámbito da educación para as persoas 

adultas. 

• Asesorar e colaborar cos centros educativos para levar a cabo 

actuacións que faciliten a igualdade no acceso á formación 

profesional, á transición da formación ao mundo laboral (ou 

viceversa), e ao fomento da cultura emprendedora e o 

autoemprego. 

• Contribuír á formación especializada dos departamentos de 

orientación e do profesorado en xeral, así como ás iniciativas de 

investigación e innovación que poidan xurdir no ámbito da 

especialidade. 
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5.5.5.5. CONTIDOS 

 

1º ESO  

  BLOQUES TEMÁTICOS CONTIDOS RECURSOS 

AUTOCOÑECEMENTO 

 
• Calidades. 

• Aficións. 

• Aptitudes. 

• Rendemento académico. 

 

• Cadernos de 

orientación de 

distintas editoriais. 

• Cuestionarios on line. 

• Páxina web do centro 

(dpto. orientación). 

• Vídeos. 

• Blogs de orientación. 

• Sesión informativa do/a 

orientador/a. 

 

COÑECEMENTO DO 
SISTEMA EDUCATIVO 

 
• Estrutura do sistema educativo. 

• Características da etapa de 

ESO: materias de 1º, 

promoción e titulación. 

• Materias de 2º ESO. 

 

COÑECEMENTO DO 
MUNDO LABORAL 

 
• Profesións. 

TOMA DE DECISIÓNS 

 
• Pasos a seguir nunha toma de 

decisións: 

� Identificar as diferentes 
alternativas. 

� Sopesar os pros e contras 
de cada alternativa. 

� Decidir e elaborar un plan 
de acción. 

� Deseño do itinerario 
persoal. 
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2º ESO  

  BLOQUES TEMÁTICOS CONTIDOS RECURSOS 

AUTOCOÑECEMENTO 

 
• Calidades/limitacións. 

• Intereses profesionais. 

• Aptitudes. 

• Rendemento académico. 

 • Cadernos de 

orientación de 

distintas editoriais. 

• Cuestionarios on line. 

• Páxina web do centro 

(dpto. orientación). 

• Vídeos. 

• Blogs de orientación. 

• Sesión informativa do/a 

orientador/a. 

 

COÑECEMENTO DO 
SISTEMA EDUCATIVO 

 
• Estrutura do sistema educativo. 

• Criterios de promoción. 

• Opcións académicas ao 

rematar 2º de ESO. 

• Materias de 3º ESO. 

 

COÑECEMENTO DO 
MUNDO LABORAL 

 
• Profesións.  

 

TOMA DE DECISIÓNS 

 
• Pasos a seguir nunha toma de 

decisións. 

• Elección de materias para 3º 

ESO. 
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3º ESO  

  BLOQUES TEMÁTICOS CONTIDOS RECURSOS 

AUTOCOÑECEMENTO 

 
• Intereses profesionais. 

• Aptitudes. 

• Rasgos de personalidade. 

• Análise do historial académico: 

motivación, puntos fortes e 

débiles. 

 

• Cadernos de 

orientación de 

distintas editoriais. 

• Cuestionarios on line. 

• Páxina web do centro 

(dpto. orientación). 

• Vídeos. 

• Blogs de orientación. 

• Taboleiro do dpto. 

orientación. 

• Sesións informativas 

do/a orientador/a. 

• Charlas informativas de 

persoal alleo ao centro 

(outros IES, 

Universidades, Forzas 

Armadas, profesionais 

de distintos ámbitos 

laborais, …). 

• Entrevistas individuais 

co/a orientador/a. 

 

COÑECEMENTO DO 
SISTEMA EDUCATIVO 

 
• Criterios de promoción e 

titulación na ESO. 

• Itinerarios académicos en 4º 

ESO. 

• Opcións co título da ESO. 

• Opcións sen o título da ESO. 

 

COÑECEMENTO DO 
MUNDO LABORAL 

 
• Profesións. 

• Profesiograma. Cuestionario 

dunha profesión. 

• Oposicións. 

 

TOMA DE DECISIÓNS 

 
• Pasos a seguir nunha toma de 

decisión. 

• Elección do itinerario educativo 

e materias de 4º de ESO. 
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4º ESO  

  BLOQUES TEMÁTICOS CONTIDOS RECURSOS 

AUTOCOÑECEMENTO 

• Intereses profesionais. 
• Aptitudes. 
• Personalidade. 
• Rendemento académico. 
• Valores. 

• Cadernos de 

orientación de 

distintas editoriais. 

• Cuestionarios on line. 

• Páxina web do centro 

(dpto. orientación). 

• Outras páxinas web 

(CIUG, Consellería 

Educación, MEC, 

Universidades,…). 

• Vídeos. 

• Blogs de orientación. 

• Taboleiro do dpto. 

orientación. 

• Sesións informativas 

do/a orientador/a. 

• Charlas informativas de 

persoal alleo ao centro 

(outros IES, 

Universidades, Forzas 

Armadas, profesionais 

de distintos ámbitos 

laborais, …). 

• Entrevistas individuais 

co/a orientador/a. 

COÑECEMENTO DO 
SISTEMA EDUCATIVO 

• Estrutura do sistema educativo. 
• Criterios de titulación. 
• Opcións académicas co título 

da ESO. 
• Opcións académicas sen título 

da ESO. 
• Bolsas, axudas e premios. 
• Prazos de admisión e 

matrícula. 

COÑECEMENTO DO 
MUNDO LABORAL 

• Profesións. 
• Profesiograma. Cuestionario 

dunha profesión. 
• Oposicións. 
• SEPE (Servicio Público de 

Empleo Estatal)/Empresas de 
traballo temporal. 

• Formación ocupacional. 
• Proceso de inserción laboral: 
� Carta de presentación. 
� Curriculum vitae. 
� Pruebas psicotécnicas. 
� Entrevistas de selección. 
� Autoemprego. 

TOMA DE DECISIÓNS 

 
• Proceso de toma de decisións. 
• Elección de estudos 

posteriores. 
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1º  e 2º 
BACHARELATO 

 

  BLOQUES TEMÁTICOS CONTIDOS RECURSOS 

AUTOCOÑECEMENTO 

• Aptitudes. 
• Personalidade. 
• Rendemento académico. 
• Intereses profesionais. 

 

 

 

 

 

 
• Cuestionarios on line. 

• Páxina web do centro 

(dpto. orientación). 

• Outras páxinas web 

(CIUG, Consellería 

Educación, MEC, 

Universidades,…). 

• Blogs de orientación. 

• Taboleiro do dpto. 

orientación. 

• Sesións informativas 

do/a orientador/a. 

• Charlas informativas de 

persoal alleo ao centro 

(outros IES, 

Universidades, Forzas 

Armadas, profesionais 

de distintos ámbitos 

laborais, …). 

• Entrevistas individuais 

co/a orientador/a. 

 

 

COÑECEMENTO DO 
SISTEMA EDUCATIVO 

• Criterios de promoción e 
titulación. 

• Cambio de modalidade. 
• Opcións académicas co título 

de Bacharel. 
• Opcións académicas sen título 

de Bacharel. 
• Bolsas, axudas e premios. 
• Prazos de admisión e 

matrícula. 

COÑECEMENTO DO 
MUNDO LABORAL 

• O mercado laboral. 
• Oposicións. 
• SEPE (Servicio Público de 

Empleo Estatal). 
• Empresas de traballo temporal 

(ETT) 
• Formación ocupacional. 
• Proceso de inserción laboral: 
� Carta de presentación. 
� Curriculum vitae. 
� Probas psicotécnicas. 
� Entrevistas de selección. 
� Autoemprego. 

TOMA DE DECISIÓNS 

 
• 1º BACH: elección das 

materias de 2º. 
• 2º BACH: elección de estudos 

posteriores ou incorporación ao 
mundo laboral. 
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6.6.6.6. METODOLOXÍA 

 
Á hora de axudar ao alumnado na toma de decisións é importante que  se respecten uns 

principios xerais: 

• Principio de motivación: partir dos intereses e ideas previas do alumnado, coa 

intención de que se sinta motivado e estea disposto a invertir esforzo e tempo na 

realización das actividades que se propoñan. 

• Principio de actividade: potenciarase a implicación do alumnado facéndoo 

protagonista da súa aprendizaxe.  Por  iso propoñeranse actividades nas que teña 

a posibilidade de realizar  traballos de investigación e de reflexión. 

• Principio de interacción entre iguais: tratando de incorporar o máximo de 

actividades de traballo grupal cooperativo, que lles permita compartir experiencias 

e desenvolver e afianzar habilidades sociais. 

• Principio de significatividade das aprendizaxes: é dicir, que o alumnado 

relacione o que sabe coa nova información. 

• Principio de funcionalidade: que as aprendizaxes sexan funcionais, aplicables e 

útiles para a vida.  

• Principio de construtividade: o alumnado como axente que constrúe o seu propio 

coñecemento e o profesorado como mediador que aporte a información e os 

recursos necesarios para favorecer a autonomía e o autocoñecemento para que 

tome as decisións máis acordes aos seus intereses, motivacións e capacidades. 

• Principio de diversidade: ter en conta a diversidade do alumnado, adaptándose 

ás súas necesidades individuais, sobre todo no caso de aqueles que presenten 

necesidades específicas de apoio educativo . 

• Principio de igualdade e non discriminación entre alumnas e alumnos: ofrecer 

a capacidade de realizar a elección de profesións sen sesgos de xénero; 

fomentando, así mesmo, o desenvolvemento da corresponsabilidade de mozos e 

mozas en diferentes ámbitos da súa vida, como son o doméstico e o emprego. 

 
Ao ser un proceso no que interveñen diferentes sectores (familia, alumnado, profesorado) é  

imprescindible que exista unha comunicación e cooperación,  na que se produza un 

entendemento entre todos os participantes e unha cohesión e traballo compartido entre os 

diferentes sectores da comunidade educativa.  

 
Aínda que o Plan vai dirixido a todo  o alumnado  por igual, tamén é necesario ter en conta 

as individualidades de cada un deles para que todos obteñan as respostas que necesiten. 
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Por iso, ademais das actividades grupais propostas, tamén se realizarán sesións 

individualizadas en forma de entrevistas persoais entre o/a orientador/a e o alumnado e as 

familias  que o requira. 

 
As actuacións levaranse a cabo, co alumnado da ESO, na hora semanal de titoría; co de 

Bacharelato, a través de reunións colectivas cos distintos grupos dos dous cursos da etapa 

e asesoramento individualizado nos recreos que fixen os orientadores; ao alumnado da 

educación secundaria para as persoas adultas, proporcionaráselles asesoramento 

individualizado e grupal no seu horario lectivo, nas horas fixadas polo departamento de 

orientación, para cada ano académico. Esto complementarase con información a través do 

taboleiro do departamento e da web do centro.  

 
Entre as técnicas que se van empregar para o desenvolvemento das diferentes actuacións 

pódense mencionar as seguintes: 

• Estudo de casos. 

• Cuestionarios. 

• Entrevistas. 

• Programas de orientación online. 

• Charlas informativas. 

• Traballos e exposicións en pequenos grupos. 

• Utilización de recursos informáticos e audiovisuais: vídeos, blogs, páxinas web, 

aula virtual… 
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7.7.7.7. SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

Sendo este un Plan a desenvolver fundamentalmente a través da acción titorial, o seu 

seguimento e avaliacion será responsabilidade dos equipos de titoras e titores e do 

departamento de orientación baixo a supervisión da xefatura de estudos, seguindo 

procedementos e tempos recollidos no Plan de Acción Titorial. 

 
O Plan de Orientación Académica e Profesional someterase a un proceso continuo de 

avaliación formativa, encamiñado a: 

• Valorar en que medida imos logrando os obxectivos propostos. 

• Obter máis e mellor información sobre as características do contexto social e  

educativo no que se encontra o noso alumnado. 

• Mellorar os deseños da intervención orientadora para corrixilos ou adaptalos de 

cara a conseguir unha maior eficacia. 

Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

• Grao de consecución dos obxectivos propostos. 

• Grao de adecuación das actividades realizadas. 

• Grao de adecuación dos recursos utilizados. 

• Grao de satisfacción dos implicados. 

• Grao de participación e implicación de todos os axentes educativos. 

 
A avaliación levarase a cabo en tres momentos: 

• Avaliación inicial: constituída pola avaliación de necesidades. 

• Avaliación formativa: realizada ao final de cada actividade concreta 

• Avaliación final: realizarase ao final de curso. 

 
O departamento de orientación incluirá na memoria anual os logros acadados e dificultades 

atopadas, así como os aspectos que incidiron positiva ou negativamente no 

desenvolvemento do Plan. Tamén recollerá as propostas de mellora para o próximo curso. 

 

 


