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Instalación e execución de ORIPRO

Tipos de usuarios

O programa ORIPRO pode ser utilizado por dous tipos diferentes de
usuarios:

■ . Son usuarios deste tipo tódolos
alumnos ou alumnas que utilicen a aplicación. A única función
que terán habilitada estes usuarios será a de buscar, crear ou mo-
difica-los seus cuestionarios.

Accede ó programa mediante o contrasinal USUARIO e a cla-
ve USUARIO.

Os datos están protexidos por un contrasinal para garanti-la
confidencialidade, de maneira que se permita que soamente ese
usuario e o administrador ou o orientador poidan acceder a eles.
Cada vez que o alumno selecciona un determinado cuestionario
deberá indicar unha clave secreta para poder acceder ós seus
datos. O administrador non poderá modifica-los datos dos cuesti-
onarios dos alumnos se non coñece o contrasinal destes.

■ . O usuario administrador ten acceso a tó-
dalas funcións do sistema, pode aplicar cuestionarios, importar e
exportar datos, imprimir cuestionarios baleiros, realizar consultas,
etc.

O usuario adminisitrador no centro é, con carácter xeral, o
orientador. Este accede ó programa mediante o contrasinal
ADMIN e a clave ADMIN (clave inicial, que pode cambiarse).

Instalación da aplicación

A instalación da aplicación realizarase mediante a execución dun
programa (setup.exe) que se ha encargar de realiza-la instalación
de forma automatizada.

Esta instalación realizarase sempre na localización C:\Oripro,
onde han residi-lo executable da instalación (oripro.exe) e a base
de datos da aplicación (oripro.mdb).

Para instala-lo programa automaticamente introduza o CDROM
de ORIPRO na unidade de CDROM do ordenador e agarde a que
se presente a pantalla do programa de instalación.

Se o ordenador non ten activada a función de arranque automáti-
co para a unidade de CDROM deberá realizar este proceso manu-
almente. Neste caso, seleccione Inicio, Executar e teclee D:\se-
tup.exe (D: representa a letra da unidade de CDROM; cámbiese
pola que corresponda en cada caso concreto).

Tanto se se inicia o programa de instalación de forma automática
como se se leva a cabo manualmente, o ordenador presentará unha
pantalla na que informa o usuario de que se detectou a versión de
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Windows instalada. Se está de acordo, prema Aceptar para ini-
cia-la instalación.

O proceso de instalación deixa unha icona co nome ORIPRO no
escritorio de Windows.

Execución da aplicación

Para arrancala aplicación de ORIPRO teremos que premer dúas ve-
ces na icona situada no escritorio.

Unha vez feito isto, amósase a primeira pantalla da aplicación,
que corresponde á identificación do usuario.

Mediante esta pantalla identificarémonos na aplicación do se-
guinte xeito:

■ Tecleámo-lo noso identificador (USUARIO ou ADMIN) no cadro
de texto {1}.

■ Prememos na tecla <tabulador> para que o cursor se sitúe no
campo “Contrasinal” {2}.

■ Tecleámo-la nosa palabra clave de acceso ó sistema, de entre 1
e 8 caracteres —por cada letra aparecerá un asterisco (*)—, tra-
lo que se activará o botón Aceptar {3}.

O botón “Aceptar” {3} só estará habilitado cando estea introducido
o identificador de usuario; noutro caso, permanecerá deshabilita-
do.

O botón “Saír” {4} estará sempre habilitado, para permitir en cal-
quera momento finaliza-la execución da aplicación.

De confundírmonos á hora de introduci-la nosa identificación
como usuario, amosarásenos unha mensaxe indicativa.

Menú de accións da pantalla principal

Na pantalla principal existen 3 menús: “Arquivo”, “Ferramentas” e
“Acerca de ...”. Estes menús permiten executar diferentes accións ós
usuarios en función de que se trate dun alumno ou do administrador
ou orientador.

■ Ó menú “Arquivo” completo só pode accede-lo orientador (usua-
rio ADMIN). Agás a opción “Saír”, as restantes opcións estarán
desactivadas para o alumnado (usuario USUARIO). Este menú
permite realiza-las seguintes accións:

– Mediante a opción “Importar”, o orientador ou administrador
pode: “Importar datos dos cuestionarios ORIPRO” e “Importar
datos dos alumnos (XADE)”.

– A opción “Exportar” permítelle ó administrador ou orientador
“Exportar datos ORIPRO (completo)” e “Exportar datos
ORIPRO (anónimo)”.

– A opción “Imprimir” permítelle ó administrador ou orientador
“Seleccionar impresora”, “Imprimir cuestinario baleiro” e
“Imprimir último cuestionario”.

– A opción “Saír” está habilitada para os alumnos e para o
orientador. Permite saír do programa.
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■ O menú “Ferramentas” permite realiza-las seguintes accións:

– Mediante a opción “Busca/modificación/novo” o alumno e o
orientador poden buscar, modificar ou introducir un alumno ou
cuestionario.

– Mediante a opción “Consultas” o administrador ou orientador
pode realizar “Consultas do número de alumnos” ou “Consul-
tas dos resultados obtidos”.

– Mediante a opción “Borrar cuestionarios” o orientador pode
eliminar cuestionarios e datos de alumnos. Deberase ter sumo
coidado co manexo desta opción, xa que elimina tódolos da-
tos e tódolos cuestionarios.

– Mediante a opción “Administración de usuarios”, o orientador
pode cambia-lo contrasinal dos alumnos ou o seu propio.

■ O menú “Acerca de ...” permítelles ó alumno e ó orientador obter
información acerca da versión do programa.
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ORIPRO para o alumnado

Busca, introducción ou modificación de datos

O alumno ou a alumna deberá executar ORIPRO e identificarse
como USUARIO (clave usuario). Accederase á pantalla de traballo
mediante a única opción “Busca/modificación/novo” do menú de
ferramentas, que é a única opción activa para os usuarios xerais.

A selección pódese facer de tres formas:

■ Busca por DNI.

■ Busca por código XADE.

■ Busca por apelidos.

Ó preme-lo botón “Buscar” aparece a relación de alumnado selecci-
onado. Cando existan varios alumnos ou alumnas que respondan
ós criterios indicados, esa parte da pantalla {7 e 8} é substituída de
xeito automático por “Alumnos cos mesmos apelidos” {14}, para se-
lecciona-lo alumno que se desexe. Esta selección realízase median-
te o botón “Elixir” {15}.

Se queremos realizar unha nova busca premémo-lo botón “Lim-
par”.
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¿Como dar de alta un novo alumno ou alumna?

Se non existe ningún alumno nin alumna cos criterios de busca intro-
ducidos, o sistema amosaráno-la seguinte mensaxe:

Para dar de alta un novo alumno, deberase facer clic sobre o bo-
tón “Novo” {21}. A continuación aparecerá na parte inferior da
pantalla “Datos do alumno e data do cuestionario” {22}, onde de-
beremos introduci-los seguintes datos:

– DNI.

– Código do alumno (obrigatorio). Requírese que este código
sexa diferente para cada alumno ou alumna que figure nunha
base de datos de ORIPRO. Un sistema de codificación adecu-
ado pode se-lo seguinte (débese calcular para cada caso):
– Inicial da provincia: A Coruña (C ), Lugo (L), Ourense (O), Pontevedra (P),

seguido das cinco últimas cifras do código do centro.

– Etapa: ESO (E) ou bacharelato (B), e nº de curso dentro da etapa.

– Ano de inicio do curso.

– Grupo e nº de lista do alumno ou alumna.

– Apelidos e nome (obrigatorio).

– Data de nacemento (obrigatorio). O programa calcula auto-
maticamente a idade actual.

– Código e nome do centro en que cursa os seus estudios (selec-
cionar da base de datos do programa na que se recollen tódo-
los centros non universitarios de titularidade pública e priva-
da).

– Curso en que se atopa o alumno ou alumna cando realiza o
cuestionario.

– Grupo no que está escolarizado.

– Modalidade (no caso de cursar Bacharelato).

– Opción (opción A ou opción B en 2º de Bacharelato, sempre
que a modalidade non sexa Artes; así mesmo, deberase elixir
opción en 1º se se trata da modalidade de Humanidades e ci-
encias sociais).

– Data en que se realiza o cuestionario (có-
brese automaticamente). Determina que o
alumno ou a alumna non poidan ter dife-
rentes cuestionarios rexistrados no sistema,
un como máximo por día.

Mediante o botón “Aceptar” {10} poderemos
rexistrar de forma definitiva os novos datos.

¿Como modificar datos dun alumno ou dunha alumna?

Tras seleccionar un alumno existente na base
de datos mediante a opción “Elixir”, habilíta-
se a opción “Modificar” para poder modifi-
car e/ou completar datos persoais do alum-
no ou da alumna.

Ó preme-lo botón de “Modificar”, o pro-
grama solicita o contrasinal para ter acceso
a modifica-los datos cubertos. No caso de
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que o contrasinal non sexa o correcto o programa non permitirá rea-
liza-las modificacións desexadas. O usuario xeral (alumno) ou o ad-
ministrador (orientador) deberán lembra-la clave secreta; en caso
contrario deberán formalizar un novo cuestionario.

Premendo a opción “Aceptar” preséntase unha mensaxe para
que o usuario verifique se desexa modifica-los datos persoais e os
datos do cuestionario seleccionado.

Busca, modificación ou creación de cuestionarios

¿Como crear un cuestionario?

Para crear un novo cuestionario, o alumno deberá selecciona-la op-
ción “Busca/modificación/novo” dentro do menú de “Ferramentas”
da pantalla principal da aplicación.

Ó elixir esta opción amosarase a pantalla de “Alumnos e cuestio-
narios dos alumnos”.

O alumno ou a alumna poderán realizar tres operacións:

■ Modificar datos persoais.

■ Modificar cuestionarios realizados. Mediante o botón “Modifi-
car” {23}, o alumno poderá modifica-los seus datos persoais, así
como os datos referentes ó cuestionario seleccionado.

■ Rexistrar un novo cuestionario. Mediante o botón “Novo” {7} po-
derase rexistrar un novo cuestionario. Non se pode crear máis
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dun cuestionario novo no mesmo día. Así mesmo, terase acceso
tamén a modifica-los datos persoais.

■ Eliminar un cuestionario. Mediante o botón “Borrar cuestionario”
{24}. Este borrado non elimina os datos persoais do alumno ou
da alumna.

¿Como borrar cuestionarios?

Unha vez seleccionado un determinado alumno e un cuestionario re-
alizado por él mediante a opción “Elixir”, habilitarase a opción
“Borrar cuestionario” {24}. Mediante a opción “Aceptar” bórranse
os datos relacionados co cuestionario seleccionado.

Malia que se borre o cuestionario seleccionado, os datos bási-
cos do alumno consérvanse para unha posible reutilización poste-
rior.

¿Como cubrir cuestionarios?

Escala de aptitudes

Consta de 40 items distribuídos en 8 tipos de aptitudes para ser va-
loradas entre 1 e 5 polo propio alumnado. Esta escala consta das
seguintes partes:

■ Introducción/modificación dos datos. Nesta primeira parte, de-
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nominada “Cuestionario-Aptitudes” {1}, amósaselle ó alumno
unha lenda {3} dos valores (entre 1 e 5) que pode elixir nas súas
respostas. Cando desexe introducir ou modifica-los datos, debe-
rase situar sobre o cadro correspondente {4} e introduci-los valo-
res correctos. Para cada un dos 8 tipos de aptitudes, o programa
calcula de maneira automática os subtotais correspondentes {5}.

■ Resultados dos datos das aptitudes {2}. Nas solapas denomina-
das “ ” e represén-
tanse graficamente os resultados obtidos nas distintas aptitudes
ou habilidades, así como os resultados clasificados nas 12 áreas
ou campos profesionais.

Para moverse dentro desta pantalla e cara ás seguintes, e
para realizar diferentes operacións, os usuarios da aplicación
dispoñen das seguintes posibilidades:

– Adiante >> {6}: ó premer neste botón pásase á pantalla se-
guinte referida ós “Datos académicos”.

– Alumno {7}: mediante esta opción amósanse os principais da-
tos do alumno ou da alumna.

– Imprimir {8}: mediante este botón imprímense os datos deste
cuestionario.

– Gravar {9}: mediante este botón grávanse os datos na base
do sistema. Antes de realizar esta operación, preséntaselle ó
alumno unha mensaxe para que verifique que desexa actuali-
za-los datos.

– Saír {10}: mediante este botón sáese da pantalla e regrésase
á pantalla principal da aplicación.

As puntuacións iguais ou superiores a 7 van en cor azul e as inferio-
res en cor gris.
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Rexistro de rendemento académico

Previamente á formalización deste cuestionario, os alumnos debe-
rán ter á man as súas cualificacións académicas.

Nesta pantalla dispomos das seguintes opcións:

■ Introducción/modificación dos datos da ESO: nesta opción, de-
nominada “Historial académico ESO” {1}, amósanselle ó alumno
unhas lendas {5, 6} dos valores que pode indicar á hora de cu-
bri-las notas da ESO. Para introducir ou modifica-los datos de
cada área ou materia que cursara, o alumno situarase no cadro
correspondente {7} e introducirá as súas cualificacións segundo a
lenda que aparece na esquina superior dereita da pantalla. O
sistema calcula de maneira automática as medias corresponden-
tes {8}.

■ Introducción/modificación dos datos do bacharelato: cando o
alumno desexe introducir ou modifica-los datos das materias rela-
cionadas co seu “Historial académico bacharelato” {2}, situara-
se nos cadros correspondentes e introducirá as puntuacións
obtidas (cunha cifra decimal).

Cando o alumno estea escolarizado en Bacharelato, o orien-
tador valorará a conveniencia de que cubra tamén os datos de
rendemento académico da ESO. Neste caso, o programa elabo-
ra automaticamente a media das notas de ámbalas etapas.

No caso de que o alumno estea en Bacharelato e teña cuber-
tas con outra data as notas da ESO, deberá revisar este cuestio-
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nario e modificar algunha nota da ESO (volvendo a pó-la mesma
cualificación) para que o programa faga a media. En caso con-
tario, o programa non realiza a media das cualificacións da ESO
e do Bacharelato.

■ Resultados Rendemento: na solapa denominada
{3} amósanse de xeito gráfico os resultados dos datos

do historial académico clasificados nas diferentes áreas ou cam-
pos profesionais.

■ Relación Áreas Profesionais {4}: nesta solapa amósanse os valo-
res e unha gráfica onde se comparan os resultados obtidos na es-
cala de aptitudes e no rexistro do historial académico.
Compáranse ámbolos valores e calcúlase unha media de ámbo-
los resultados. Os resultados iguais ou superiores a 7 van en cor
azul e os inferiores en cor gris.
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Para se moveren dentro desta pantalla e cara ás seguintes, e
para realizaren diferentes operacións, os alumnos dispoñen das
seguintes opcións:

– Adiante >>, atrás << {9}: mediante estas opcións pásase á
pantalla seguinte “Cuestionario de intereses profesionais” ou á
anterior de “Escala de aptitudes”.

– Datos do alumno {10}: mediante esta opción amósanse os
principais datos do alumno.

– Imprimir {11}: mediante esta opción imprímense tódolos datos
referidos ó de historial académico do alumno ou da alumna.

– Gravar {12}: mediante esta opción grávanse os datos na base
de datos do sistema. Antes de realizar esta operación, presén-
taselle ó usuario unha mensaxe para que verifique que real-
mente desexa actualizar estes datos.

– Saír {13}: mediante este botón sáese desta pantalla e regrésa-
se á pantalla principal da aplicación.

Cuestionario de intereses profesionais

Nesta pantalla dispomos das seguintes partes diferenciadas:

■ Introducción/modificación dos datos dos intereses profesionais:
nesta primeira opción, denominada “Cuestionario de intereses”
{1}, amósaselle ó usuario unha lenda {3} dos valores (entre 0 e 3)
que pode indicar á hora de cubri-los datos dos 120 ítems do cu-
estionario de intereses profesionais.
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■ Resultados dos datos dos intereses profesionais: na opción deno-
minada “Resultados Intereses Profesionais” {2} amósanse grafica-
mente os resultados dos intereses profesionais clasificados nas
12 áreas ou campos profesionais. As áreas ou campos profesio-
nais en que o alumno ou a alumna obteñen unha puntuación de 7
ou superior van en cor azul, mentres que as restantes áreas van
en cor gris.

Para se moveren dentro desta pantalla e para realizaren diferentes
operacións, os usuarios da aplicación dispoñen das seguintes op-
cións:

– Atrás << {5}: mediante esta opción pásase á pantalla “Histori-
al académico”.

– Alumno {6}: mediante esta opción amósanse os principais da-
tos do alumno ou da alumna. Mediante a opción “Saír” vólve-
se á pantalla “Cuestionario de intereses profesionais”.

– Imprimir {7}: esta opción permite imprimi-los datos de todo o
cuestionario.

– Imprimir resultado {10}: permite imprimi-la páxina co resultado
final da aplicación.

– Gravar {8}: esta opción permite grava-los datos desta pantalla
na base do sistema. Antes de realizar esta operación, presén-
taselle ó usuario unha mensaxe para que verifique que real-
mente desexa actualiza-los datos.

– Saír {9}: mediante esta opción sáese desta pantalla e regrésa-
se á pantalla principal da aplicación.
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Relación de aptitudes, rendemento e intereses

Nesta opción da pantalla de “Cuestionario de intereses” preséntan-
se os datos globais dos tres cuestionarios (“Aptitudes” {2}, “Rende-
mento académico”{3}, “Intereses profesionais {4}) por cada unha
das 12 áreas ou campos profesionais establecidos {1}. Esta pantal-
la inclúe, así mesmo, información referida á media total {5} dos tres
cuestionarios. Na gráfica {7} represéntanse catro valores: a media
total e os resultados dos tres cuestionarios realizados. A media total
está en cor gris e máis grosa, a medida do rendemento académico
en azul, a medida de aptitudes en verde e a media de intereses en
vermello.

Ó premer dúas veces sobre cada ”
pódese visualiza-la información relacionada cos estudios de For-

mación Profesional específica (ciclos formativos de grao medio e de
grao superior), programas de garantía social, ensinanzas de Artes
plásticas e deseño e ensinanzas universitarias, relacionadas con
cada área ou campo profesional. Unha vez que se desexe volver a
esta pantalla o usuario deberá teclea-la opción de

No apartado de “Observacións” {6} o orientador ou o titor pode-
rán recolle-la información suplementaria que consideren oportuna
sobre a orientación académico-profesional do alumno ou da alum-
na.

A opción “Imprimir” {8} permítelle ó usuario da aplicación impri-
mi-lo cuestionario completo.
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aptitudes (verde), rendemento académico (azul)
e intereses profesionais (vermello). En gris
represéntase a media das tres puntuacións.
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Para se moveren dentro desta pantalla e cara ás anteriores, e para
realizaren diferentes operacións, os usuarios da aplicación dispo-
ñen das seguintes opcións:

– Pantalla atrás {9}: mediante esta opción accédese á pantalla
referida ó “Historial académico” do alumno ou da alumna.

– Alumno {10}: tecleando esta opción accédese ós principais
datos do alumno. Mediante a opción “Saír” regrésase á pan-
talla do Cuestionario dde intereses.

– Imprimir {8}: esta opción permite imprimir tódolos datos do cu-
estionario de intereses.

– Imprimir resultado {14}: permite imprimi-la páxina co resultado
final da aplicación.

– Gravar {12}: mediante esta opción grávanse os datos da pan-
talla na base do sistema. Antes de realizar esta operación,
preséntaselle ó usuario unha mensaxe para que verifique que
realmente desexa actualiza-los datos.

– Saír {13}: ó seleccioar esta opción sáese da pantalla e regré-
sase á pantalla principal da aplicación.
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O alumnado pode ve-las denominacións das
carreiras e/ou profesións relacionadas coas
áreas profesionais (con independencia das
puntuacións que obteña) pulsando sobre o
rótulo de cada unha delas. Desta forma pode
contrasta-los resultados de ORIPRO coa súa
propia tendencia profesional.



ORIPRO para usuarios administradores

Menú Arquivo

Este menú do programa permite as seguintes opcións:

■ Importar: mediante a función “Importar”, dentro do menú “Arqui-
vo” da pantalla princial, realízanse dúas funcións:

– Importar datos dos cuestionarios ORIPRO.

– Importar datos dos alumnos (XADE).

Os datos externos que se poden importar son os datos correspon-
dentes ós alumnos dos diferentes centros. Os datos propios que se
poden importar son os resultantes da propia xestión da aplicación
ORIPRO (alumnos e cuestionarios) e previamente exportados me-
diante as correspondentes opcións do sistema.

■ Exportar: dentro desta opción do menú “Arquivo” da aplicación
atópanse dúas opcións:

– Exportar datos ORIPRO (completo): mediante esta opción po-
deranse exporta-los datos dun ordenador (datos dos alumnos e
tódolos datos dos cuestionarios).

– Exportar datos ORIPRO (anónimo): mediante esta opción po-
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Os usuarios administradores (clave ADMIN)
teñen activos tódolos menús de ORIPRO.

Na imaxe aparece despregado o menú de
Arquivo amosando as opcións de exportación e
importación.



deranse exportar de forma anónoma os datos almacenados
nun ordenador (datos de alumnos e dos cuestionarios).

■ Imprimir: mediante esta opción do menú “Arquivo” pódense reali-
za-las seguintes accións:

– Seleccionar impresora.

– Imprimir cuestionario baleiro.

– Imprimir último cuestionario.

■ Saír.

Importar datos dos cuestionarios ORIPRO

Mediante esta opción poderanse importar nunha única localización
(ordenador) os datos do programa ORIPRO existentes en diferentes
ordenadores, centros e/ou delegacións.

Tras selecciona-la opción “Importar datos dos cuestionarios
(ORIPRO)”, preséntasenos unha pantalla na que seleccionarémo-lo
nome do ficheiro en formato Access (extensión .mdb) desde o que
desexamos realiza-la importación dos datos {4}.

Seleccionado o arquivo orixe, deberemos facer clic no botón
Aceptar {5}. Mediante o botón Cancelar {6} podemos interrompe-la
execución da función. Ademais das opcións anteriores dispón da
opción de “Borrar tódolos datos antes da importanción” {7} anterior-
mente á carga (importación) ou unicamente “engadir” os novos da-
tos ós xa existentes na base de datos do alumnado e dos cuestiona-
rios.

En caso de que o nome que indiquemos non exista, hásenos pre-
sentar unha mensaxe indicativa deste erro.

Unha vez finalizado o proceso, preséntasenos unha mensaxe in-
dicando que a operación se realizou correctamente.
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Caixa de diálogo de importación de
cuestionarios ORIPRO creados co programa
noutro ordenador. Esta función tamén se pode
utilizar para importar copias de seguridade
dos datos creados coa función de exportación
de cuestionarios.

Mensaxe de erro que presenta ORIPRO se se
intenta importar unha BD que non existe.



Importar datos de alumnos (XADE)

Mediante esta opción poderanse importa-los datos persoais dos
alumnos dun determinado centro de ensino.

Tras selecciona-la opción “Importar datos dos alumnos (XADE)”,
dentro da opción “Importar” do menú “Arquivo”, presentaráseno-la
seguinte pantalla, mediante a que deberemos indica-lo nome do fi-
cheiro en formato texto (.txt) desde o que desexamos realiza-la im-
portación dos datos {4}. Para facer isto de xeito máis sinxelo dispo-
mos dunhas seccións para selecciona-la unidade {1}, o directorio
concreto {2} e o nome ou parte del {3}.

Cando teñamos seleccionado o nome do arquivo orixe, debere-
mos facer clic no botón “Aceptar” {5}. Mediante o botón “Cance-
lar” {6} podemos cancela-la execución da función. Coa opción de
“Borrar tódolos datos antes da importación” {7}, previamente á car-
ga (importación) ou unicamente “engadir” os novos datos dos alum-
nos ós que actualmente xa temos na nosa base de datos de alumnos
e cuestionarios.

É importante indicar que o ficheiro de texto desde onde se han
carga-los datos dos alumnos debe ter un formato predefinido e fixo.
Este ficheiro pódese obter realizando unha exportación dos datos
dos alumnos desde a aplicación XADE no seguinte formato e nesta
orde:

– Código do alumno.

– Primeiro apelido.

– Segundo apelido.

– Nome.

– Data de nacemento.

– DNI do alumno.

– Código do centro.

Un exemplo deste ficheiro está representado no texto lateral.

En caso de que o nome que indiquemos non exista, hásenos presen-
tar unha mensaxe indicativa deste erro.
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“1",”RAMIS","OLIVER","JUAN
CARLOS","20/08/1968","43043
495","15000016"
“2",”BLANCO","RAJOY","CRISTINA"
,"10/08/1968","32655726","15
000016"

Exemplo de arquivo de exportación de XADE para
importación en ORIPRO

Caixa de diálogo de importación de datos do
alumnado procedentes do programa XADE
(non se importan datos do expediente
académico).

Mensaxe de erro que presenta ORIPRO se se
intenta importar un arquivo que non existe
(nome incorrecto).



Unha vez finalizado o proceso, presentarásenos unha mensaxe
indicando que a operación se realizou correctamente.

Exportar datos de ORIPRO (completo)

Mediante esta opción poderanse exporta-los datos dun ordenador:
datos dos alumnos e tódolos datos dos cuestionarios.

Para isto, e tras selecciona-la opción “
” dentro do menú “ ” do menú principal, presenta-

ráseno-la seguinte pantalla, mediante a que deberemos indica-lo
nome do ficheiro en formato Access (.mdb) no que desexamos reali-
za-la exportación dos datos . Para facer isto de xeito máis sinxelo
dispomos dunhas seccións para selecciona-la unidade , o direc-
torio concreto e o nome ou parte del .

Cando teñamos seleccionado o nome do arquivo destino, debe-
remos facer clic no botón . Mediante o botón

podemos cancela-la execución da función.

En caso de que o nome que indiquemos xa exista, hásenos pre-
sentar unha mensaxe para verificarmos que desexamos sobrescribir
ese arquivo ou para que, en caso contrario, indiquemos un nome de
arquivo que non exista.

Unha vez finalizado o proceso, presentarásenos unha mensaxe
que indica que a operación se realizou correctamente.
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Caixa de diálogo de exportación de
cuestionarios ORIPRO. Esta función pode
empregarse para intercambiar datos entre
ordenadores ou para realizar copias de
seguridade dos datos.



Exportar datos ORIPRO (anónimo)

Mediante esta opción poderanse exportar de forma anónima os da-
tos almacenados nun ordenador: datos de alumnos e dos cuestiona-
rios.

Tras selecciona-la opción “Exportar datos ORIPRO (anónimo)”
dentro da opción “Exportar” do menú principal, presentaráseno-la
seguinte pantalla, mediante a que deberemos indica-lo nome do fi-
cheiro en formato Access (.mdb) no que desexamos realiza-la expor-
tación dos datos {4}. Para isto dispomos dunhas seccións para se-
lecciona-la unidade {1}, o directorio concreto {2} e o nome ou parte
del {3}.

Cando teñamos seleccionado o nome do arquivo de destino, de-
beremos facer clic no botón “Aceptar” {5}. Mediante o botón “Can-
celar” {6} podemos interrompe-la  execución da función.

En caso de que o nome que indiquemos xa exista, hásenos pre-
sentar unha mensaxe para verificarmos se desexamos sobrescribir
ese arquivo ou para que, en caso contrario, indiquemos un nome de
arquivo que non exista.

Unha vez finalizado o proceso, presentarásenos unha mensaxe
que indica que a operación se realizou correctamente.

Imprimir cuestionario baleiro

Para realizar esta operación, o usuario non terá máis que indica-lo
número de copias que desexa imprimir {1} e premer sobre o botón
Aceptar {2}. En caso de que non desexe realiza-la impresión, pode
saír desta opción mediante o botón “Cancelar” {3}.

Imprimir último cuestionario

Se non existe ningún cuestionario seleccionado, o programa indí-
cao mediante a mensaxe “Non hai ningún cuestionario selecciona-
do”.
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Caixa de diálogo de exportación de
cuestionarios ORIPRO anónimos. Esta función
emprégase para crear arquivos de
cuestionarios (sen datos persoais) para
tratalos con propósitos estatísticos.

Caixas de diálogo de impresión de
cuestionarios.
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Saír

Esta opción é común cos usuarios xerais (alumnado). Permite saír da
aplicación.

Menú ferramentas

Dentro deste menú os administradores poden realiza-las seguintes
funcións:

■ Na opción “Busca/modificación/novo” pode realiza-las ac-
cións que xa foron descritas para os alumnos: introducir, modifi-
car ou eliminar datos dos alumnos e dos cuestionarios. Para
modifica-los datos dos cuestionarios débese coñece-lo contrasi-
nal do alumno ou da alumna.

■ Consultas: dentro desta opción do menú principal da aplicación,
o usuario administrador pode:

– Consultar número de alumnos.

– Consultas dos resultados obtidos.

■ Borrar cuestionarios.

■ Administración de usuarios (contrasinais).

Consultar número de alumnos

Mediante esta función poderanse realizar consultas co obxecto de
obter información sobre o número de alumnos e alumnas ós que se
lles realizou o cuestionario de cada centro, de cada curso, etc.
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Caixa de diálogo de consulta de número de
alumnos.

Menú Ferramentas despregado.



O administrador pode realiza-las consultas en función dos seguin-
tes criterios:

– Código ou nome do centro.

– Curso.

– Modalidade.

– Grupo.

– Opción.

– Provincia do centro.

– Concello do centro.

– Período de data, entendido como a data de realización do
cuestionario.

Una vez seleccionado o criterio, o administrador dispón do botón
Buscar {3}, mediante o que se executará a consulta e se amosarán
os resultados na listaxe de “Cuestionarios realizados ós alumnos”
{4}, resultados do número de alumnos ós que se lles realizou o pro-
grama agrupados por centro, curso e grupo. Esta consulta non dis-
tingue entre diferentes cuestionarios realizados ó mesmo alumno; é
dicir, dous cuestionarios realizados en datas diferentes ó mesmo
alumno contabilizan dúas veces.

Mediante o botón “Ver detalle” {2}, e tras seleccionar un determi-
nado elemento da listaxe anterior, podemos consulta-lo “Detalle dos
alumnos ós que se lles realizou o cuestionario” {5}. Nesta listaxe
amósase desagregado o código, o nome do alumno e a data do
cuestionario para cada un dos alumnos incluídos no reconto selecci-
onado da listaxe inicial.

O botón “Limpar” {6} serve para inicia-la pantalla, por se se dese-
xa realizar outra consulta con criterios diferentes, e “Saír” {7} para
abandona-la función e regresar á pantalla principal da aplicación.

A opción “Imprimir” {8} permite imprimi-los datos de centros e
alumnos seleccionados.

Consultas dos resultados obtidos

Mediante esta opción poderanse realizar consultas para obter infor-
mación sobre os resultados globais do alumnado e dos cuestionari-
os realizados ofrecendo a media acadada en cada un dos 12 cam-
pos ou áreas profesionais. Estes resultados obtéñense de xeito
“agrupado” por curso, grupo, modalidade e opción.

Dentro desta pantalla, o administrador dispón dunha serie de cri-
terios opcionais e voluntarios en función dos que se pode realiza-la
consulta {1}. Estes criterios son:

– Código ou nome do centro.

– Curso.

– Grupo.

– Modalidade.

– Opción.

– Provincia do centro.

– Concello do centro.
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– Período de data, entendido como a data de realización do
cuestionario.

Mediante o botón , execútase a consulta e preséntanse os
resultados na listaxe de “Cuestionarios realizados ós alumnos” {3}.
Nesta listaxe amósase a media total obtida nas 12 áreas profesio-
nais en tódolos cuestionarios realizados, agrupados por curso, gru-
po, modalidade e opción.

A opción “Imprimir” {6} permite imprimi-los datos seleccionados.

O botón “Limpar” {4} serve para inicia-la pantalla, por se desexa
realizar outra consulta con criterios diferentes, e “Saír” {5} cando se
desexe abandona-la función e regresar á pantalla principal da apli-
cación.

Borrar cuestionarios

Mediante a opción do menú
da pantalla principal da aplicación permítese ós usuarios adminis-
tradores (orientadores) proceder ó borrado de tódolos datos introdu-
cidos (alumnos e cuestionarios).

Unha vez executada esta operación e verificada a través da men-
saxe que se lles presenta ós administradores, o sistema procede a
eliminar de xeito definitivo tódolos datos que estiveran almacena-
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medios (por grupos) dos cuestionarios
realizados polo alumnado.



dos: datos persoais dos alumnos e tódolos datos de tódolos cuestio-
narios realizados.

Esta operación pode ser necesaria antes de importar datos dou-
tros ordenadores, centros e/ou delegacións, se ben dentro da op-
ción de “Importar” xa se habilitou un método de borrado (semellante
a este).

Administración de usuarios (contrasinais)

Mediante a opción “Administración de usuarios”, dentro do menú
“Ferramentas” da pantalla principal da aplicación, permíteselles ós
administradores do programa (orientadores) proceder á modifica-
ción do contrasinal.

Antes de proceder á modificación do contrasinal, o programa
pregunta se o usuario administrador está seguro de gardar ese novo
contrasinal.

O contrasinal debe gardarse nun lugar seguro para garanti-la
confidencialidade e permiti-lo posterior acceso ó programa dos
usuarios.

O contrasinal deberá ter entre 1 e 8 caracteres.

Menú Acerca de ORIPRO...

A opción “Acerca de ORIPRO” informa sobre a identificación da
aplicación.
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Caixa de diálogo para cambia-lo contrasinal do
usuario administrador (ADMIN). É conveniente
realizar esta operación antes de traballar co
alumnado para garnti-la seguridade dos datos.
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Características técnicas de ORIPRO

Introducción

Para que os alumnos e as alumnas poidan tomar adecuadamente
decisións formativo-profesionais precisan ter ó seu alcance recursos
materiais que lles axuden a decidirse polo itinerario que máis se
adapte ás súas características e aspiracións.

O programa de orientación profesional ORIPRO pretende ser un
deses recursos de axuda para que o alumnado de Educación Se-
cundaria obrigatoria e de Bacharelato adquira a información nece-
saria para a toma de decisións vocacionais. Polo tanto, debe ser
considerado como un recurso de apoio máis, que non debe ex-
cluí-la utilización doutros instrumentos e vías de asesoramento e in-
formación.

Este programa foi elaborado polo grupo de traballo “Composte-
la”, integrado por asesores técnicos da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, orientadores de Educación Secundaria,
profesores de formación e orientación laboral e especialistas de
orientación profesional dos equipos de orientación específicos pro-
vinciais.

Probablemente se suxiran, no proceso de xeración do programa
nos centros educativos de Educación Secundaria, aspectos de me-
llora que se poderán introducir en posteriores versións. Con esta fi-
nalidade, inclúense nas últimas páxinas deste manual unhas fichas
de validación para que tanto os aplicadores como os destinatarios
lle poidan remiti-las oportunas suxestións á Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria.

O programa ORIPRO consta de tres cuestionarios (aptitudes, rende-
mento académico e intereses) a través dos que o alumnado desco-
bre as áreas ou campos profesionais que máis se adaptan ás súas
características e, en función dos resultados obtidos, pode tomar de-
cisións en  materia formativo-profesional.

As finalidades perseguidas polo programa ORIPRO son as se-
guintes:

■ Que o alumno ou a alumna adquiran unha imaxe axustada da
súa propia persoa, das súas potencialidades e das súas limita-
cións.

■ Que o alumno ou a alumna coñezan as posibilidades formati-
vo-profesionais que se lles ofrecen desde o sistema educativo.

■ Que o alumno ou a alumna poidan establece-lo seu itinerario
académico-profesional de acordo cos requisitos e condiciona-
mentos das súas pretensións futuras.



Normas de aplicación

Aplicación

O programa permite a súa formalización informática de maneira in-
dividual e/ou colectiva. En calquera caso, a aplicación deberá es-
tar supervisada polo orientador ou a orientadora do centro, aínda
que nela colaboren outros profesionais, como por exemplo o titor ou
a titora do grupo de alumnos ou o profesorado do centro. Os datos
obtidos teñen carácter confidencial, polo que o responsable do de-
partamento de orientación debe velar por que se garanta sempre
esta confidencialidade.

Duración

A duración do programa varía en función da idade e das caracterís-
ticas do alumnado, e pode realizarse nunha única sesión ou en vari-
as. Neste último caso, deberase procurar que cada cuestionario se
realice na mesma sesión.

Corrección

O programa ofrece directamente os resultados obtidos e elabora
automaticamente as correspondentes gráficas unha vez que o alum-
no ou a alumna rematan a formalización de cada un dos cuestiona-
rios.

O departamento de orientación deberá asesorar e informa-lo
alumnado acerca da correcta interpretación dos resultados obtidos.

Contidos

O programa consta de tres escalas ou cuestionarios (de aptitudes,
de rendemento académico e de intereses). As puntuacións obtidas
en cada unha das escalas “pesan” nalgunha (s) das 12 áreas ou
campos profesionais seguintes:

Nº Área ou campo profesional

1 Medio ambiente e agropecuario

2 Artístico

3 Biosanitario

4 Científico-experimental

5 Científico-técnico

6 Económico-administrativo

7 Educativo

8 Humanístico-social e de servicios

9 Lingüístico-literario

10 Mecánico-técnico

11 Militar e de seguridade

12 Informático e de novas tecnoloxías
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Escala de aptitudes

Componse de 40 items distribuídos en 8 clases diferentes de aptitu-
des. O alumno ou a alumna, en función das súas respectivas cuali-
dades, deberá valorar cada ítem entre 1 e 5. É importante que a
persoa responsable da aplicación lle faga ver ó usuario a necesida-
de de reflexionar e de responder con sinceridade ás distintas pre-
guntas que se formulan. No anexo 1 deste documento recóllese a in-
cidencia de cada aptitude nas áreas ou campos profesionais corres-
pondentes.

Rexistro de rendemento académico

O alumno ou a alumna deben formaliza-las súas cualificacións da
ESO e/ou do bacharelato. No caso de que o programa se aplique
no bacharelato, poderase valorar tamén o rendemento escolar na
etapa da ESO co fin de obter datos máis fiables á hora de tomar de-
cisións sobre o itinerario formativo-profesional. Convén que o alum-
nado teña á súa disposición as cualificacións académicas antes da
formalización deste cuestionario.

No anexo 2 recóllense os “pesos” asignados ás diferentes áreas
ou materias do currículo da ESO e do Bacharelato nos 12 campos
ou áreas profesionais de que consta o programa.

Cuestionario de intereses profesionais

O programa de orientación profesional ORIPRO inclúe un cuestiona-
rio ou escala de intereses profesionais que consta de 120 ítems rela-
tivos a posibles ocupacións relacionadas coas 12 áreas ou campos
profesionais do programa. Os alumnos e as alumnas deberán valo-
rar entre 0 e 3 en función dos seus gustos e intereses persoais.
Inclúese máis información sobre este cuestionario no anexo 3 deste
manual.

Información sobre a oferta formativa

O programa ORIPRO complétase con información relativa á oferta
formativa á que pode opta-lo alumnado en función das áreas ou
campos profesionais da súa preferencia. Esta información obtense
presionando nas distintas áreas ou campos profesionais da última
pantalla do programa, e inclúe a seguinte oferta:

■ Formación Profesional específica (ciclos formativos de grao me-
dio e de grao superior).

■ Programas de garantía social.

■ Ensinanzas de artes plásticas e deseño.

■ Estudios universitarios.

O profesorado dos centros e os departamentos de orientación de-
berán informar e asesora-lo alumnado sobre requisitos de acceso,
prazo e condicións de matriculación, centros onde se imparten as
distintas ensinanzas, currículo, titulación, saídas laborais, etc., favo-
recendo así a acertada toma de decisións vocacionais dos alumnos
e das alumnas.
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Interpretación dos datos

Cando o alumno ou a alumna rematan a formalización informática
de cada cuestionario, o programa ORIPRO elabora as correspon-
dentes gráficas relacionando os datos obtidos con cada área ou
campo profesional.

Ó remate dos tres cuestionarios dos que consta o programa, este
elabora unha gráfica con información global relativa á media entre
aptitudes, rendemento e intereses en relación coas 12 áreas ou
campos profesionais. Deste xeito, o alumno ou a alumna teñen un
coñecemento amplo das súas posibilidades e poden, en consecuen-
cia, decidir mellor o seu futuro profesional.

Pódense empregar coeficientes de correlación parcial e múltiple
para apreciar estatisticamente as correlacións entre as distintas pun-
tuacións da proba.

Con carácter xeral, o alumno ou a alumna deberían decidirse
por aquelas áreas ou campos profesionais nos que obteñan unha
media máis elevada. A menor discrepancia de puntuacións sinala
que aptitudes, rendementos e intereses van na mesma liña. A inter-
pretación contraria debería darse cando se aprecie discrepancia.

En calquera caso, os datos obtidos son só orientativos; é o propio
alumno ou a propia alumna, co asesoramento dos servicios de
orientación, quen deberá tomar, en última instancia, a decisión so-
bre o seu itinerario formativo-profesional.

Validación

Para a validación deste programa realizouse unha experimentación
previa cunha versión “beta”. Nesta experimentación participaron
orientadores e orientadoras dunha selección de centros de Educa-
ción Secundaria e un número aproximado de 1500 alumnos da
ESO e de Bacharelato de centros públicos da Comunidade Autóno-
ma de Galicia, que formalizaron o programa de maneira individual
e/ou colectiva. Ó seu remate, tanto os alumnos como os aplicado-
res (titores e orientadores) formalizaron as respectivas fichas de vali-
dación, das que se inclúe resumo de resultados no anexo 4. Así
mesmo, no anexo 4, inclúense modelos en branco co fin de que se-
xan utilizados nos centros educativos e, posteriormente, remitidos á
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para poder
valora-las suxestións indicadas e as propostas de mellora de cara á
súa incorporación en futuras versións do programa ORIPRO.

A unha grande maioría de alumnos e alumnas resultoulles un ma-
terial moi interesante, cunha axeitada presentación e cun vocabula-
rio facilmente comprensible. Sinalaron que os resultados coincidían,
en boa medida, coas súas expectativas previas, que o programa re-
sultara de utilidade para eles e que non se cansaran durante as se-
sións de aplicación dos diferentes cuestionarios que o compoñen.

A validez do programa ORIPRO compróbase, igualmente, cos si-
milares resultados obtidos polo alumnado a través doutros progra-
mas de orientación profesional de similares características, así
como tamén mediante a información proporcionada a través dou-
tras vías ou fontes de información, ou a través da relación directa en-
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tre os resultados obtidos e o itinerario académico-profesional elixido
posteriormente polo alumno ou alumna.

Estes resultados aconsellan proceder á difusión do programa en-
tre os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. A
presente versión inclúe en boa parte as melloras suxeridas polos
alumnos e as alumnas, os responsables da titoría e os da orienta-
ción.
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Anexos

Anexo 1: escala de aptitudes

Incidencia da escala de aptitudes nas distintas áreas ou campos
profesionais
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Puntuación global*

Medioambiental e agropecuario x3 x4 x1 x3 x2 x2 x2 x3

Artístico x4 x4 x1 x1 x2 x1 x5 x2

Biosanitario x2 x2 x1 x4 x4 x4 x1 x2

Científico-experimental x1 x2 x1 x5 x5 x4 x1 x1

Científico-técnico x3 x3 x1 x5 x3 x2 x2 x1

Económico-administrativo x2 x1 x3 x5 x3 x3 x1 x2

Educativo x2 x2 x3 x2 x3 x3 x2 x3

Humanístico-social e de servicios x1 x2 x4 x1 x2 x4 x1 x5

Lingüístico-literario x1 x1 x5 x1 x2 x2 x5 x3

Mecánico-técnico x5 x4 x1 x4 x2 x1 x2 x1

Militar e de seguridade x2 x5 x1 x4 x2 x2 x1 x3

Informático e de novas tecnoloxías x3 x4 x1 x4 x4 x1 x2 x1

* A puntuación total que obteñen en cada aptitude ou habilidade.



Anexo 2: historial do rendemento académico

Peso das áreas ou materias curriculares en relación cos campos pro-
fesionais

Peso das áreas e materias da Educación Secundaria Obrigatoria nos 12 campos
profesionais

Área ou campo profesional Áreas curriculares e materias optativas

Medioambiental e
agropecuario

■ Ciencias sociais, xeografía e historia.

■ Ciencias da natureza.

■ Ciencias medioambientais e da saúde.

■ Física e química.

■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Iniciación profesional marítima.

Artístico ■ Educación plástica e visual.

■ Música.

Biosanitario ■ Ciencias da natureza.

■ Ciencias medioambientais e da saúde.

■ Física e química.

■ Bioloxía e xeoloxía.

Científico-experimental ■ Matemáticas.

■ Ciencias da natureza.

■ Ciencias medioambientais e da saúde.

■ Física e química.

■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Obradoiro de matemáticas.

Científico-técnico ■ Matemáticas.

■ Educación plástica e visual.

■ Tecnoloxía.

■ Iniciación á tecnoloxía informática.

■ Obradoiro de matemáticas.

■ Física e química.

Económico-administrativo ■ Linguas estranxeiras.

■ Ciencias sociais, xeografía e historia.

■ Matemáticas.

■ Segunda lingua estranxeira.

■ Iniciación á tecnoloxía informática.

■ Obradoiro de matemáticas.

Educativo ■ Lingua galega e literatura.

■ Lingua castelá e literatura.

■ Linguas estranxeiras.

■ Ciencias sociais, xeografía e historia.

■ Matemáticas.

■ Ciencias da natureza.

■ Física e química.

■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Cultura clásica.

■ Segunda lingua estranxeira.

■ Técnicas de expresión escrita.

■ Obradoiro de matemáticas.

■ Obradoiro de comunicación oral.

■ Educación física.

■ Educación plástica e visual.

■ Relixión.

■ Música.
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Área ou campo profesional Áreas curriculares e materias optativas

Humanístico-social e de
servicios

■ Lingua galega e literatura.

■ Lingua castelá e literatura.

■ Linguas estranxeiras.

■ Ciencias sociais, xeografía e historia.

■ Cultura clásica.

■ Segunda lingua estranxeira.

■ Técnicas de expresión escrita.

■ Obradoiro de comunicación oral.

■ Relixión.

Lingüístico-literario ■ Lingua galega e literatura.

■ Lingua castelá e literatura.

■ Linguas estranxeiras.

■ Cultura clásica.

■ Segunda lingua estranxeira.

■ Técnicas de expresión escrita.

■ Obradoiro de comunicación oral.

Mecánico-técnico ■ Matemáticas.

■ Educación plástica e visual.

■ Tecnoloxía.

■ Física e química.

■ Iniciación profesional á electricidade e á electrónica.

■ Iniciación profesional á mecánica.

■ Iniciación á tecnoloxía informática.

■ Obradoiro de matemáticas.

Militar e de seguridade ■ Ciencias sociais, xeografía e historia.

■ Matemáticas.

■ Educación física.

■ Tecnoloxía.

■ Física e química.

■ Iniciación profesional á electricidade e á electrónica.

■ Iniciación profesional á mecánica.

■ Obradoiro de matemáticas.

Informático e de novas
tecnoloxías

■ Matemáticas.

■ Educación plástica e visual.

■ Tecnoloxía.

■ Iniciación profesional á electricidade e á electrónica.

■ Iniciación á tecnoloxía informática.

■ Obradoiro de matemáticas.

■ Física e química.
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Peso das  materias curriculares do Bacharelato nos 12 campos profesionais

Área ou campo profesional Materias curriculares

Medioambiental e agropecuario ■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Bioloxía.

■ Xeoloxía.

■ Física e química.

■ Física.

■ Química.

■ Ciencias da terra e do medio ambiente.

■ Xeografía.

Artístico ■ Debuxo artístico I.

■ Debuxo artístico II

■ Debuxo técnico.

■ Volume I.

■ Volume II.

■ Música I.

■ Música II.

■ Taller artístico I.

■ Taller artístico II.

■ Xeometría da arte.

■ Historia da arte.

■ Imaxe.

■ Fundamentos de deseño.

■ Técnicas de expresión gráfico-plástica.

Biosanitario ■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Bioloxía.

■ Física e química.

■ Química.

■ Ciencias da terra e do medio ambiente.

Científico-experimental ■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Métodos estatísticos e numéricos.

■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Bioloxía.

■ Xeoloxía.

■ Física e Química.

■ Física.

■ Química.

■ Filosofía da ciencia e da tecnoloxía.

Científico-técnico ■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Métodos estatísticos e numéricos.

■ Filosofía da ciencia e da tecnoloxía.

■ Tecnoloxía industrial I.

■ Tecnoloxía industrial II.

■ Debuxo técnico.

■ Volume I e II.

■ Electrotecnia.

■ Mecánica.

■ Física e química.

■ Física.

Económico-administrativo ■ Lingua estranxeira.

■ Segunda lingua estranxeira I

■ Segunda lingua estranxeira II.

■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Economía.

■ Economía e organización de empresas.

■ Métodos estatísticos e numéricos.

37



Área ou campo profesional Materias curriculares

Educativo ■ Lingua galega e literatura.

■ Lingua castelá e literatura.

■ Lingua estranxeira.

■ Segunda lingua estranxeira I.

■ Segunda lingua estranxeira II.

■ Educación física.

■ Filosofía.

■ Bioloxía e xeoloxía.

■ Bioloxía.

■ Xeoloxía.

■ Xeografía.

■ Física e química.

■ Física.

■ Química.

■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II.

■ Historia do mundo contemporáneo.

■ Historia.

■ Historia da filosofía

■ Historia da arte.

■ Historia e xeografía de Galicia.

■ Literatura universal.

■ Literatura galega do século XX.

■ Literaturas hispánicas.

■ Grego I e II.

■ Latín I.

■ Latín II.

■ Música I.

■ Música II.

■ Debuxo artístico I.

■ Debuxo artístico II.

■ Debuxo técnico.

■ Relixión.

Humanístico-social e de servicios ■ Lingua galega e literatura.

■ Lingua castelá e literatura.

■ Literatuga galega do século XX.

■ Literaturas hispánicas.

■ Lingua estranxeira.

■ Segunda lingua estranxeira I.

■ Segunda lingua estranxeira II.

■ Historia do mundo contemporáneo.

■ Historia.

■ Historia da filosofía

■ Historia da arte.

■ Historia e xeografía de Galicia.

■ Matemáticas aplicadas á ciencias sociais I e II.

■ Introducción ás ciencias políticas e socioloxía.

■ Relixión.

■ Xeografía.

■ Literatura universal

■ Ética e filosofía do dereito

Lingüístico-literario ■ Lingua galega e literatura.

■ Lingua castelá e literatura.

■ Literatura galega do século XX.

■ Literaturas hispánicas.

■ Literatura universal.

■ Lingua estranxeira.

■ Segunda lingua estranxeira I.

■ Segunda lingua estranxeira II.

■ Grego I e II.

■ Latín I.

■ Latín II.
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Área ou campo profesional Materias curriculares

Mecánico-técnico ■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Tecnoloxía industrial I.

■ Tecnoloxía industrial II.

■ Debuxo técnico.

■ Volume I e II.

■ Electrotecnia.

■ Mecánica.

■ Física e química.

■ Física.

Militar e de seguridade ■ Xeografía.

■ Educación física.

■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II.

■ Debuxo técnico.

■ Tecnoloxía industrial I.

■ Tecnoloxía industrial II.

■ Física e química.

■ Física.

■ Mecánica.

Informático e de novas tecnoloxías ■ Matemáticas I.

■ Matemáticas II.

■ Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I e II.

■ Tecnoloxía industrial I.

■ Tecnoloxía industrial II.

■ Electrotecnia.

■ Debuxo técnico.

■ Física e química.

■ Física.

■ Mecánica.

■ Imaxe.

■ Técnicas de expresión gráfica e plástica.

■ Filosofía da ciencia e da tecnoloxía.
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Anexo 3: cuestionario de intereses profesionais

Peso de cada ítem nas distintas áreas ou campos profesionais

A asignación das puntuacións ás distintas áreas ou campos profe-
sionais realizouse de acordo cos criterios indicados na seguinte tá-
boa, na que se recolle o número de items do referido cuestionario
que “pesan” en cada área ou campo profesional:

Anexo 4: valoración do programa ORIPRO

Valoración por parte do alumnado
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Área 1 Area 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 Área 9 Área 10 Área 11 Área 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Valoración global Nada Pouco Suficiente Bastante Moito

1 Resultoulles interesante .......... ........... ........... ........... .4,75...

2 Gustóulle-la presentación ......... ........... ........... .......... .4,66....

3 Entenderon as instruccións e o
vocabulario empregado

.......... ........... ........... ........... .4,58......

4 Cansáronse durante a realización .1,16 ........... ........... ........... ..........

5 Os resultados obtidos coincidían
coas súas expectativas

.......... ........... ........... .4,25... ..........

6 Resultoulles de utilidade .......... ........... ........... .4,25... ..........



Aspectos/dificultades Propostas de mellora

■ Realizouse unha revisión do
vocabulario empregado co fin de
que resultara máis comprensible
para os destinatarios.

■ Os alumos e alumnas non
atoparon dificultades no manexo
da aplicación informática.

■ Indicar que se trata dunha
orientación de cara ó futuro
académico-profesional.

■ Revisa-lo vocabulario empregado
nalgúns items.

■ No caso de que o programa se
aplique de forma manual poderían
empregarse tres sesións (unha con
cada cuestionario).

Outras observacións

■ O alumnado amosou grande receptividade e expectación.

■ Os alumnos sentíronse motivados ó entregarlles no momento os
resultados.

■ Os resultados coincidían cos obtidos mediante outros programas
de orientación profesional.

■ O programa aclaroulles máis o seu futuro profesional.

Valoración global por parte dos aplicadores

Etapas ou niveis nos que se aplicou 2º Ciclo da ESO e Bacharelato

Número total de alumnos ou alumnas
a quen se lles aplicou

Aproximadamente 1.500.

¿Quen aplicou o programa? A persoa responsable de orientación
e o titor ou a titora. Nalgúns centros
colaborou tamén o departamento de
informática ou profesorado con
coñecementos informáticos

O programa aplicouse de xeito Individual e colectivo:
■ A aplicación individual realizouna

a persoa responsable da
orientación do centro.

■ Na aplicación colectiva o número
máximo foi de 15 alumnos ou
alumnas.

Lugar de aplicación Aula ordinaria, departamento de
orientación e aula de informática.

Número de sesións e tempo medio
de cada unha

A proba realizouse en tódolos casos
nunha soa sesión. O tempo
empregado foi de aproximadamente
unha hora.

¿En que horario se aplicou? ■ Na ESO, basicamente durante o
horario de titoría.

■ No Bacharelato, durante o horario
da materia do titor ou da titora, ou
durante o horario de informática.

Nivel de valoración xeral da
utilidade do programa

Entre alto e moi alto en tódolos
casos.
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Etapas ou niveis nos que se aplicou 2º Ciclo da ESO e Bacharelato

Valoración do proceso e resultados
da aplicación (aspectos informáticos,
de comprensión, de tempo, de
adaptación ó nivel educativo, de
interpretación de resultados, etc.)

Seguinte táboa.

Outras observacións Nos centros nos que houbera
profesorado de informática ou con
coñecementos neste campo
poderíase solicita-la súa
colaboración para a aplicación do
programa.

Aspectos valorados/dificultades Propostas de mellora

■ Algúns ítems contiñan un
vocabulario que debía revisarse
para unha mellor comprensión por
parte do alumnado.

■ O programa debería axustarse a
unha sesión de 50 minutos (na
maioría dos casos os aplicadores
coincidían en sinalar que se
precisaba arredor dunha hora para
a formalización).

■ Algúns titores valoraban que
durante a formalización do
programa participara máis dun
profesor ou profesora (orientador,
profesorado con coñecementos de
informática, etc.).

■ Incluír información relativa a
estudios de Formación Profesional
específica e a estudios
universitarios.

■ Empregar distintas cores para as
gráficas para facilita-la súa
interpretación.

■ Acompaña-lo programa dun
manual técnico para facilita-la
formalización e interpretación.

■ Tratar de modifica-lo programa no
sentido de que as notas da ESO
puideran promediar coas de
bacharelato.
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Cuestionario de valoración para o alumnado
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Cuestionario de valoración para os aplicadores
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O vídeo “A entrevista profesional”

O CDROM de ORIPRO contén tamén o vídeo dixitalizado “A entre-
vista profesional”, que se inclúe no directorio “video” do CD. Para
visiona-lo vídeo no ordenador é necesario instalar un compoñente
multimedia denominado “codec” (abreviatura de codificador - des-
codificador) de vídeo.

Os arquivos de vídeo incluídos están en formato AVI, codificados
co codec DiVX v4.12.

Apara instala-lo codec DiVX, introduza o CDROM de ORIPRO na
correspondente unidade de CDROM, abra o Explorador de Win-
dows e selecciónea. A seguinte figura representa a vista dos conti-
dos do CDROM de ORIPRO. Seleccione o directorio “vídeo” e faga
dobre click no arquivo DiVX412Codec.exe.

O programa presenta a pantalla de instalación do “codec” na que
se debe pulsa-lo botón Next (seguinte), para inicia-lo proceso de ins-
talación.

O programa de instalación pide confirmación para que o orde-
nador utilice este codec sempre que se deba ler un arquivo AVI codi-
ficado en DiVX. Pulse, polo tanto “Si”, para continuar e agarde a
que remate o proceso de instalación.

O vídeo “A entrevista profesional” preséntase, neste CDROM, incluí-
do nunha presentación PowerPoint 2000, denominada “Entrevis-
ta.ppt”. Esta presentación pode visualizarse en pantalla se O pro-
grama PowerPoint 2000 está instalado no seu ordenador ou se utili-
za o visor incluído no CDROM.

Para utiliza-lo visor faga dobre click no arquivo “ppview32.exe”,
que está situado dentro do directorio “vídeo” do CDROM. O visro
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Caixa de diálogo do programa de instalación do
codec DiVX.

Mensaxe intermedia da instalación de DiVX.

Vista do CDROM ORIPRO no Explorador de
Windows.

Na figura está seleccionado o directorio “video”.
Na xanela da dereita pódense ve-los arquivos
incluídos nel.



presenta a seguinte caixa de diálogo para que seleccione a presen-
tación. Selecciónea e pulse o botón “Mostrar”.

O visor funcionará correctamente se non hai incompatibilidades en-
tre el e os programas instalados no seu ordenador. Neste caso pre-
sentarase unha mensaxe de erro. En tal caso, para visiona-la presen-
tación, deberá instala-lo programa PowerPoint 2000 (ou superior)
completo.
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Caixa de diálogo do visor PowerPoint 2000 para
selecciona-lo arquivo que contén a presentación
(entrevista.ppt).
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