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I. INTRODUCIÓN: 
 
A orientación académico-profesional terá por obxeto axudar ós alumnos/as ó longo da etapa de 
educación secundaria a analizar e valorar as súas  preferencias académico – profesionais para 
que poidan  formular libre e responsablemente a súa decisión persoal. 
 
A orientación  vocacional será tratada en toda a ESO de xeito progresivo, así no 1º ciclo da ESO, 
incidirase no autocoñecemento, no desenvolvemento de capacidades socioemocioais e na 
aprendizaxe dos procesos de toma de decisións, e  no 2º ciclo da ESO no autocoñecemento, no 
coñecemento das alternativas que se lle presenten ó rematar a escolaridade obrigatoria e na 
toma de decisión.  
 
No Bacharelato a orientación académica incidirá na toma de decisións de opcións académicas ó 
rematar a etapa, así como na orientación sobre a organización da ABAU.  
 
Asímesmo, teremos en conta que haberá alumnos que desexen incorporarse ó mundo laboral ó 
rematar bacharelato e ESO, polo que tamén teremos en conta a necesidade de orientarlles cara 
á consecución de emprego, así como dos recursos existentes fóra do centro que se adican a 
orientación laboral. 
 
Nos ciclos formativos a orientación académica incidirá na información cara estudos posteriores 
(outros ciclos, formación non regrada, univesidade, …), así como na aprendizaxe de recursos de 
autoorientación laboral, complementando os contidos recibidos na área de Formación e 
Orientación Laboral.  
 
 

II. ORGANIZACIÓN XERAL: 

1. CONCEPTUALIZACIÓN, RESPONSABLES E PLANIFICACIÓN XERAL. 
1.1.  CONCEPTO do 
POAP 

 

 Proceso sistemático e planificado de orientación académica e 
profesional individualizada que favorece a madurez vocacional e 
os procesos de decisión dos alumnos/as para a súa auto-
orientación no momento actual e no seu futuro. 

 Documento institucional do centro que forma parte da 
Programación anual do Centro e do Plan de orientación.  
 

1.2. 
XUSTIFICACIÓN 

 

 A orientación vocacional é unha necesidade vital   de contido 
educativo, a través da cal se decide un proxecto  de  vida 
académica ou  profesional. 

 A orientación supón un proceso de aprendizaxe por 
descubrimento que desemboca nunha decisión escolar-
profesional    de carácter persoal do alumno/a. 

 É un proceso gradual, permanente e de efectos preventivos de 
fracasos posteriores. 

 A titoría e a orientación da aprendizaxe dos alumnos é unha das 
funcións do profesorado. 
 

1.3. 
RESPONSABLES 
 

CCP - Establece directrices xerais para a elaboración 
e revisión do plan de orientación académica e 
profesional e do plan de acción titorial. 

- Estuda as propostas de organización da 
orientación educativa, psicopedagóxica, 
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profesional e do plan de acción  titorial   para a  
súa   inclusión na Programación Anual. 

XEFE/A DE 
ESTUDOS 

- Coordina e dirixe a acción dos titores/as, coa 
colaboración do Departamento de Orientación e 
dacordo con plan de orientación académica   e 
profesional e  do  plan  de  acción  titorial.  

- Coordina  as  actividades  de  carácter  
académico, de orientación e   complementarias   
de   profesorado   e  alumnado. 

ORIENTADOR
/A 

- Redacta o POAP según as directrices da CCP. 
- Propón as accións e actividades. 

- Efectúa o seguimiento. 
- Intervén directamente nalgunhas actividades. 

- Ofrece soporte técnico aos titores. 
- Avalía o POAP e propón melloras para o futuro 

coa colaboración dos titores/as.  

TITORES/AS - Son os encargados da orientación e o 
asesoramento dos alumnos/as sobre as súas 
posibilidades educativas no seu tránsito polos 
niveis, etapas e modalidades de ensino que 
cursan.  

- Son os encargados da mediación co alumnado, 
profesorado e familias. 

PROFESORA
DO 

A titoría e a orientación forman parte da función docente. 
A través das súas materias ou módulos poden ofrecer 
orientación académica e profesional ó alumnado:  

- Axudando a imaxinarse desempeñando futuros 
roles profesionais,  

- Buscando aplicabilidade práctica dos contidos 
facendo referencia a tarefas e profesións. 

- Utilizando metodoloxías variadas para que poñan 
en práctica múltiples intelixencias e capacidades.  

- Desenvolvendo habilidades socioemocionais.  
- Fomentando a práctica da toma de decisións.  

 

1.4. 
CARACTERÍSTICAS 
DO ALUMNADO 

 

 Procedencia:  Alumnado heteroxéneo, procedente do estranxeiro 
xunto con alumnado da zona próxima ó centro e alumnado do 
resto da cidade, zona metropolitana e zonas rurais que estuda 
formación profesional de Química.  

 Nivel socioeconómico: medio baixo.  

 Expectativas académicas: convive unha alta porcentaxe de 
alumnado con expectativas baixas de superación de estudos 
superiores cunha porcentaxe medio-baixa de alumnado con 
interese na formación profesional e nos estudos universitarios.  

 Implicación das familias: En xeral escasa.  

 A quen vai dirixido: todas as etapas do centro: ESO, 
BACHARELATO E FP. 
 

1.5. OBXECTIVOS 
DO POAP 

 

 Axudar ao alumno/a: 
- No coñecemento de sí mesmo. 
- No coñecemento da estrutura do sistema educativo, 
- No coñecemento do ámbito socio-laboral. 
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- No descubrimento do seu papel e da súa situación persoal 
na sociedade.  

- Na construción do seu proxecto vital.  

 Proporcionar ao alumnado medios para descubrir os 
coñecementos do apartado anterior. 

 Apoiar na toma de decisiones respecto ao seu futuro académico e 
profesional. 

 A orientación académica e profesional irá encamiñada 
fundamentalmente a que os alumnos/as aprendan a decidir de 
xeito realista e planificado basándose nun coñecemento axeitado 
de: 

- Dos seus propios intereses, capacidades e recursos. 
- Das distintas opcións académicas que se abren coa ESO e co 

Bacharelato. 
- Das opcións que lles ofrece o sistema educativo español e 

galego na vertente da Formación Profesional, da Universidade 
e doutras ensinanzas. 

- Das posibilidades de inserción laboral en diferentes contornas. 

 Desenvolver no alumnado estratexias de autoorientación.  
 

1.6. 
ORGANIZACIÓN 

 

 O desenvolvemento do plan é coordinado pola Xefatura de 
Estudos co apoio do Departamento de Orientación, que se 
encarga de proporcionar recursos e materiais para as actividades 
que, de xeito programado e sistemático, se realizan no centro, así 
como de impartir directamente algunhas das actividades.  

 O POAP desenvólvese e aplícase dende o currículo, a titoría, o 
plan de actividades complementarias e a participación directa 
de orientación.  

 Son axentes implicados: o alumnado, os profesores/as, os 
titores/as, a orientadora, a familia e o centro educativo e axentes 
alleos colaboradores.   

 As actividades de información, autocoñecemento e decisión 
desenvólvense en cada materia cando se resalta a dimensión 
aplicada e laboral da mesma e no espacio reservado para a titoría.  

 Os titores/as determinarán, dacordo co POAP, o tipo e clase de 
actividades a realizar cos seus respectivos grupos.  

 Para o desenvolvemento e cumplimento do plan, os titores/as 
contarán coa colaboración directa do Departamento de 
Orientación.  

 Na medida do posible, introducirase o uso de recursos 
texnolóxicos, tanto nas consultas individuais como para a súa 
utilización no horario da titoría. Utilizarase o programa informático 
Orienta e o enlace a diversas webs, blogues de orientación e aula 
virtual.  

 O Departamento de Orientación fixará o horario de atención 
individual a pais e alumnos/as que precisen información: Para os 
alumnos/as será preferentemente en recreos e aos pais calquera 
horario previa cita. 

 A orientadora contará cos titores/as ou, no seu caso, cos 
profesores/as das distintas materias, para levar a cabo actividades 
de información específicas como as sesións informativas en cada 
curso e a aplicación de cuestionarios específicos.   
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2. FASES DO POAP 
1ª Fase de 
autocoñecemento 

 
Acompañamento do alumnado cara unha situación de análise e reflexión 
persoal sobre: 

- As súas aptitudes, actitudes, intereses profesionais, capacidades 
diferentes e talentos. 

- Os seus hábitos de traballo e rendimento académico. 
- A súa experiencia educativa e o seu proxecto persoal de vida.  

 

2ª Fase 
informativa. 

 
1. O Sistema Educativo: 

 Estrutura do sistema educativo. 

 Opcións ao rematar os estudos actuais. 

 Ensinanzas de Formación Profesional. 

 Estudos Universitarios. 

 Ensinanzas de réxime especial. 

 Probas de acceso a ciclos de FP. 

 Probas libres de obtención de títulos. 

 Educación na modalidade de adultos. 

 Bolsas e axudas.  
 

2. O centro e a contorna: 

 Oferta educativa do centro e da contorna. 

 Condicións de acceso e permanencia no centro. 

 Criterios de titulación no centro. 

 Opcións ao rematar a etapa cursada.  

 Coñecemento das profesións, dos recursos de orientación laboral 
e dos procedementos de inserción laboral.  
 

3ª Fase de toma 
de decisións 

 

 Práctica da toma de decisión, análise dos pasos a dar nunha 
decisión vocacional e consciencia dos factores influíntes nas 
eleccións académicas.  

 Reflexión crítica sobre os condicionantes (sociais, económicos, 
persoais e familiares) implicados nas decisión vocacionais, e a 
maneira de neutralizalos. 

 Decisión personal e individual baseada no seu sistema de valores, 
o concepto de sí mesmo e o seu nivel de aspiracións, 
posibilidades, capacidades e intereses.  
 

3. ACTIVIDADES XERAIS 
 

 Programa de transición de Primaria a Secundaria (desenvolvido en documento a parte). 

 Programación a través do PAT de actividades e obradoiros que desenvolvan as 
capacidades socioemocionais necesarias para alcanzar a madureza vocacional: 
asertividade, autocontrol, pensamento crítico, iniciativa, autoconfianza, creatividade, 
autoestima, perseverancia.  

 Aplicación de cuestionarios sobre intereses profesionais. 

 Escalas de autoavaliación que faciliten o coñecemento dun mesmo/a.  

 Utilización dos programas informáticos de Orientación, e de páxinas Web en Internet. 

 Sesións informativas sobre o sistema educativo. 

 Información dos itinerarios do centro e a súa relación con estudos posteriores. 

 Coñecemento dos plans de estudo das diferentes titulacións.  
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 Xornadas sobre estudos universitarios a cargo de profesorado universitario das tres 
universidades galegas. 

 Coñecemento dos estudos e das profesións a través das materias escolares e 
actividades específicas sobre os sectores profesionais.  

 Coñecemento das saídas profesionais dos distintos estudos.  

 Xornadas de Orientación do Concello da Coruña. Xornadas de orientación no centro. 
Feiras de emprego. Feiras de estudos.  

 Familiarización con distintos tipos de impresos e procedementos (solicitude da beca do 
MEC, preinscripción e matrícula en FP, matrícula na ABAU, preinscripción na 
universidade, ...).  

 Coñecemento dos recursos de orientación académica e laboral da contorna próxima ó 
centro.  
 

 

III. PLAN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICO POR ETAPAS: 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 
A orientación académico-profesional terá por obxeto axudar ós alumnos/as ó longo da etapa de 
educación secundaria a analizar e valorar as súas preferencias académico – profesionais para 
que poidan formular libre e responsablemente a súa decisión persoal. 
 
As actuacións principais nesta etapa van dirixidas a facilitarlle ao alumnado a toma de decisións 
ao rematar a ESO.  
 
As actividades de titoría inciden nos elementos principais da orientación: 

- Coñecemento da estrutura do sistema educativo e das distintas opcións e itinerarios: o 
bacharelato, os ciclos de FP, as ensinanzas de Réxime Especial, o acceso aos estudos 
universitarios. 

- Coñecemento das propias posibilidades, intereses e limitacións: enquisas de 
autoanálise dos propios intereses, aptitudes, capacidades e valores.  

- Desenvolvemento das habilidades para a toma de decisións.  
- Desenvolvemento de capacidades socioemocionais implicadas nos procesos 

vocacionais.  
- Explicación dos criterios de promoción, titulación e sistemas de recuperación. 

 
A orientación vocacional será tratada en toda a ESO de xeito progresivo. 
 
En 1º e 2º de ESO incidirase no autocoñecemento, no desenvolvemento de capacidades 
socioemocionais implicadas na orientación vocacional (asertividade, pensamento crítico, 
autoestima, …), e na aprendizaxe dos procesos de toma de decisión.  
 
En 3º e 4º da ESO profundizarase no autocoñecemento, na toma de decisión vocacionais e no 
coñecemento das alternativas que se lle presenten ao rematar a escolaridade obrigatoria. 
Tamén neste nivel realizarase formación en recursos de orientación laboral e emprego, en 
colaboración co profesorado de FOL do centro.  
 
Os alumnos e alumnas con escasas posibilidades de promocionar ao curso seguinte ou en 
risco de non titular, son obxeto dun seguimento máis cercano e proporciónase unha información 
máis personalizada sobre as diferentes alternativas que se lles plantexan ao rematar a ESO, un 
acompañamento individualizado e mediación familiar para unha toma de decisións axustada.  
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1º ESO  

 Aplicación na hora semanal de titoría dun programa de orientación vocacional, 
que incidirá no autocoñecemento (valores, habilidades e intereses 
profesionais), e no coñecemento da etapa educativa de ESO (entrega dun 
caderniño de información sobre a etapa educativa) e no desenvolvemento das 
capacidades socioemocionais.  

 O levará a cabo o titor/a coa colaboración do D.O.  
 

2º ESO  

 Aplicación na hora semanal de titoría do programa de orientación vocacional, 
que incidirá no autocoñecemento (personalidade, afeccións, aptitudes, e 
intereses profesionais), no coñecemento da etapa e do sistema educativo 
(entrega dun caderniño de información académica), no coñecemento das 
profesións (elaboración de profesiogramas ou análise de campos profesionais) 
e no desenvolvemento de capacidades socioemocionais.  

 Sesións informativas a cargo da orientadora.  
 

3º ESO  

 Aplicación na hora semanal de titoría do programa de orientación vocacional, 
que incidirá no autocoñecemento (valores, personalidade, afeccións, 
aptitudes, e intereses profesionais, rendemento académico), no coñecemento 
da etapa e do sistema educativo (entrega dun caderniño de información 
académica) e na toma de decisións (enquisas para a elección do itinerario de 
4º).  

 Sesións informativas a cargo da orientadora.    
 

4º ESO  

 Aplicación na hora semanal de titoría do programa de orientación vocacional, 
que incidirá no autocoñecemento (Enquisas de autocoñecemento, Aplicación 
do test Preferencias Profesionais Secundaria de Yuste), no coñecemento dos 
estudos escollidos ao rematar 4º (entrega do caderniño de información 
académica) e na toma de decisións (actividades e enquisas para tomar a 
decisión e escoller o itinerario).  

 Orientación individualizada a alumnos/as sobre alternativas en caso de non 
titular: probas de acceso, educación de adultos, FP Básica, etc.  

 Coñecemento dos prazos e procedementos de preinscripción e matrícula.  

 Residencias e bolsas de estudo.  

 Manexo do programa informático "Orienta" de Julián Sábada.  

 Asistencia ás xornadas de orientación universitaria e profesional (XOUP) do 
Concello e visitas a centros de FP.  

 Sesións informativas a cargo da orientadora.  

 Entrega do caderniño de información académica.  

 Obradoiro de orientación laboral.  

 Xornadas de orientación no centro.  
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BACHARELATO 
1º 
BACHARELATO 

Obxectivos: 
1. Coñecer os  criterios  de  avaliación  e  promoción, as condicións de 

repetición e cambio de modalidade, as reclamacións.  
2. Coñecer as materias do curso seguinte, os itinerarios do centro e a 

súa relación cos estudos posteriores.  
3. Ter información dos Ciclos Formativos de Grado Superior, 

especialmente os vinculados á opción de bacharelato  cursada. 
4. Coñecer os graos universitarios que poden cursar coa opción de 

bacharelato elexida e analizar o seu contido e perfil profesional. 
5. Tomar decisións acerca  da  súa  seguinte  opción  académica  e 

profesional. 
6. Informarse das probas de acceso á Universidade, notas de admisión a 

as distintas titulaciones, Bolsas, etc. 
 
Actividades:  
 
Dende a titoría:  

 Ao comezo da etapa os titores facilitarán un coñecemento adecuado 
sobre os aspectos de réxime académico do bacharelato (avaliación, 
calificación, permanencia, ...). Explicación a comezos de curso das 
características do bacharelato incidindo nas peculiaridades da 
avaliación e nas diferencias coa ESO (a través dos titores/as con 
materiais facilitados polo departamento de orientación). 

 Detección de casos de alumnos/as que ainda non teñen clara a 
opción de estudos a seguir ó rematar o Bacharelato e orientación 
individualizada para axudarlles na toma da decisión.  
 

Dende as materias:  

 Comentar nas materias a finalidade e funcionalidade das 
aprendizaxes que están a facer e a súa aplicación no mundo laboral e 
nas saídas profesionais concretas. 

 Orientar aos alumnos/as sobre as súas posibilidades. 
 

Dende o Departamento de Orientación: 

 Atención individualizada a alumnos/as en recreos. 

 Sesión informativa sobre as alternativas que se presentan ao rematar.  

 Entrega do caderniño de información académica.  

 Aplicación do test de Preferencias Profesionais Bacharelato de Yuste.  

 Explicacióon do anexo do Programa Orienta e outros tests de 
autoorientación.  

 Información académica individualizada aos alumnos e pais según 
demanda. 

 Coordinación da participación e inscrición nas xornadas de orientación 
universitaria e profesional (XOUP) do concello. 

 Xornadas de orientación do centro.  

 Enquisa de elección de itinerario en 2º de bacharelato. 

 Visita a UDC, USC ou UVIGO. 
 

2º 
BACHARELATO 

Obxectivos: 
1. Proporcionar ao alumnado información obxectiva sobre as opcións que 

se presentan ao finalizar a etapa. 
2. Dar continuidade ás actuacións que en cursos anteriores se 

desenvolveron para facilitar ao alumnado a toma de decisións.  
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Actividades:  
 
Dende a titoría:  

 Ao comezo do curso os titores lembrarán os criterios de titulación e os 
procedementos de reclamación.   

 Detección de casos de alumnos/as que ainda non teñen clara a 
opción de estudos a seguir ó rematar o Bacharelato e orientación 
individualizada para axudarlles  na toma da decisión.  
 

Dende as distintas materias: 

 Facilítase o coñecemento dos contidos das probas de acceso á 
universidade e das probas de acceso a ciclos de grao superior, 
analizando os exercicios de anos anteriores.  
 

Dende o Departamento de Orientación:  

 Sesións informativas grupais  sobre  o acceso á  universidade, o 
acceso a ciclos, as características e organización das Probas e nos 
plazos e procedementos de inscripción e matrícula na Universidade e 
nos Ciclos. 

 Entrega do caderniño de información académica.  

 Formulación do consello orientador para aquel alumnado que o 
demande en entrevista persoal.  

 Coordinación da participación e asistencia ás Xornadas de orientación 
Universitaria e Profesional (XOUP) do Concello.  

 Visita UDC, USC, UVIGO. 

 Xornadas de orientación do centro.  
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
CICLO MEDIO 
 
CICLOS 
SUPERIORES 

Obxectivos: 
1. Informar  sobre as características  xerais dos estudos nos que se 

acaban de matricular. 
2. Informar  acerca das opcións académicas ó rematar os estudos que 

estan cursando. 
3. Asesorar sobre as posibilidades  profesionais que se presentan ó 

rematar. 
4. Promover no alumnado de todo o centro o coñecemento do sistema 

productivo e laboral. 
5. Informar ó alumnado dos procesos de inserción á vida laboral e activa 

así como das técnicas de busca activa de emprego, promovendo en 
todo momento a capacitación dos alumnos/as para a súa propia 
autorientación. 

 
A orientación académico e profesional será levada a cabo por todo o equipo 
docente, distribuíndose as actividades do seguinte xeito: 
 
Actividades de titoría: 

 A comezos de curso o titor informará ao alumnado sobre as 
características dos estudos que están a realizar (o perfil profesional) e 
da ordenación da FP (finalidades e obxectivos do ciclo, avaliación, 
repetición de matrícula, renuncia de matrícula, recuperacións e 
probas extraordinarias, asistencia a clase, a FCT). 
 

Actividades nos módulos: 
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 Facilítase información sobre as saídas laborais e do perfil profesional 
a través do desenvolvemento dos distintos módulos.  

 
Actividades do Departamento de Orientación: 

 Organización de seminarios de motivación laboral: 
- Emprendemento. 
- As técnicas de busca activa de emprego. 
- As habilidades sociais na busca de emprego 
- Internet e redes sociais como ferramentas para a busca de emprego.  

 Sesións informativas de orientación académica a  petición do titor/a 
ou do alumnado: 

- Acceso á universidade: descripción dos graos vinculados aos ciclos 
superiores. 

- Outros ciclos formativos / outra formación non regrada. 
- Probas de acceso a ciclos superiores, probas libres.  
- Validación de módulos entre ciclos, validación de materias nos 

estudos universitarios.  

 Asesoramento individualizado a aqueles alumnos/as que queiran 
seguir formándose ao rematar os estudos actuais, proporcionándolles 
información, axuda na toma de decisión e consello orientador.  

 Proporcionar guías e recursos de orientación laboral na contorna 
próxima ó centro.  

 Xornadas de orientación do centro.  
 

 

 

IV. RECURSOS COMPLEMENTARIOS. METODOLOXÍA EN CASO DE 
ENSINO TELEMÁTICO POR CONFINAMENTO POR COVID: 
 

 
O alumnado que teña que permanecer confinado durante un período de tempo, realizará as 
actividades de orientación académica e profesional e manterá contacto coa orientadora a través 
das seguintes plataformas e recursos: 
 

- AULA VIRTUAL DO CENTRO: Crearase un curso virtual de orientación en cada nivel do 
centro con recursos e actividades específicas para 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º 
BACHARELATO, 2º BACHARELATO, CICLO MEDIO, CICLOS SUPERIORES.   

- PÁXINA WEB DO CENTRO: Terán á súa disposición os principais recursos de 
orientación académica.  

- BLOGUE “MÓNICA DIZ ORIENTA”: No que se informará de todas as novidades, 
convocatorias e guías informativas.  

- CORREO ELECTRÓNICO: Para o contacto persoal (orientacion.sardineira@gmail.com). 
- VÍDEOCONFERENCIAS GRUPAIS OU INDIVIDUAIS A TRAVÉS DE WEBEX (previa 

autorización dos alumnos e/ou dos pais/nais/titores legais). 
 

Os anteriores recursos serán utilizados igualmente e estarán disponibles en calquera dos tres 
escenarios que se poidan dar: presencial, semipresencial e a distancia.  
 
En caso de rematar a situación excepcional por covid estes recursos (excepto 
vídeoconferencias) seguirán utilizándose como soporte complementario do POAP nos  
seguintes cursos académicos.  
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/aulavirtual/my/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1712
https://monicadizorienta.blogspot.com/
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V. AVALIACIÓN DO POAP: 
 

FERRAMENTAS: 
- Enquisas de satisfacción. 
- Valoración cualitativa da participación e implicación do alumnado nas sesións de 

orientación por parte da orientadora.  
- Informe dos titores/as.  
- Informes da CCP/Claustro.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
A avaliación inicial realizarase durante o proceso de programación anual de orientación, tendo 
en conta a información recollida nas primeiras semanas e na memoria do curso anterior.  
 
Será necesario avaliar todo o proceso de forma continua para detectar  dificultades e 
solucionalas de forma inmediata. A avaliación continua  realizarase mediante a observación a 
valoración por parte dos titores/as.  
 
A avaliación final atenderá aos seguintes criterios: 

 Grao de consecución dos obxectivos propostos inicialmente. 

 Valoración da adecuación das actividades realizadas polo departamento ás necesidades 
e demandas dos titores/as. 

 Valoración da repercusión das actividades da acción titorial no proceso de ensino-
aprendizaxe. 

 Valoración do grao de implicación e satisfacción dos titores/as, alumnado e familias nas 
actividades realizadas. 

 Analise de se os cauces de coordinación e reparto de responsabilidades axudaron a 
lograr os obxectivos propostos. 

 Valoración  da adecuación das actividades aos intereses do alumnado.. 

 Análise da adecuación das técnicas e recursos empregados. 
 

A finais de curso realizarase unha memoria do POAP coas propostas de mellora que formará 
parte da memoria da programación de orientación.  
 

 

                     A Coruña, a 17 de outubro de 2020 
 

 
 

Asdo.: Mónica Diz Besada 
Xefa do Departamento de Orientación do IES A Sardiñeira 
 

 
 


