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FICHA – GUIÓN PARA A TOMA DE DECISIÓNS 

 

1ª FASE: COÑÉCETE A TI MESMO 

Nesta primeira fase debes recoller información sobre aspectos persoais que che permitan ir 

limitando as diferentes opcións a elixir. 

EXERCICIO: 

CÓMO SON: 
 Cuestionarios: 

GR – Gran Recorrido Educaweb 
 

           Prendendo o emprendemento 
 

CÓMO ME VEN: 
Pregunta a compañeiros/as, 
amigos/as, familia e 
profesorado. 

 

2ª  FASE: INFÓRMATE 

Investiga sobre estudos e profesións. O Departamento de Orientación pon a túa disposicións 

recursos para recoller información sobre múltiples cuestións: acceso a estudos e profesións, 

requisitos, bolsas, saídas académicas e profesionais, etc. 

Tamén debes saber que podes pedir asesoramento individualizado. 

 BLOGUE Departo de Orientación IES Val do Asma. PREME AQUÍ 

 Correo electrónico: orientacion.iesvaldoasma@gmail.com 

 BLOGUE Orientagal. PREME AQUÍ 

 

 

 

 

Gustos e preferencias 

Aficións  

Rasgos da túa 
personalidade 

Valores 

Intereses... 

Competencias 

Puntos fortes e débiles 

Resultados académicos 

Motivación 

Capacidades: esforzo, 
constancia, 
creatividade... 

Posibilidades 

Situación familiar 

Inconvenientes de 
desprazamento ao lugar 
de estudos 

Requisitos para solicitar 
bolsa de estudos... 

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1495526769/contido/1000_leguas_de_viaxe_a_min_mesmoa.html
https://orientacioniesvaldoasma.blogspot.com/search/label/Orientaci%C3%B3n%20Acad%C3%A9mica
https://blogueorientagal.wordpress.com/orientate/
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3ª FASE: DECIDE 

Nesta última fase haberá que priorizar as diferentes opcións en función dos datos recollidos na 

primeira e segunda fase. 

EXERCICIO: Elabora unha táboa coas túas opcións e as vantaxes e 

inconvenientes. 

OPCIÓNS VANTAXES INCOVENIENTES 

   

   

   

 

Ordena de maior a menor en función das posibilidades detectadas na 

táboa anterior: 

1ª OPCIÓN  

2ª OPCIÓN  
3ª OPCIÓN  
4ª OPCIÓN  
5ªOPCIÓN  

 

As miñas principais opcións son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último e para a túa tranquilidade tes que saber que o proceso de 

toma de decisións é un proceso complexo xa que suscita moitas dúbidas e 

tensións para escoller a decisión máis adecuada e evitar equivocacións.  

Dedícalle un tempo, reflexiona e pide axuda a túa familia e a profesionais.  

E ten claro que as decisións van cambiando a medida que pasa o tempo e 

varían as túas circunstancias persoais, académicas, contextuais, etc., pero 

sempre hai unha saída que che permite volver ao sistema educativo, 

reconducir a decisión tomada ou aproveitar os estudos e experiencias en novas 

profesións. 

XA TES UN OBXECTIVO PROFESIONAL 

ESFÓRZATE POR CONSEGUILO 


