
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

XUSTIFICACIÓN

A vertiente vocacional establécese como un dos aspectos prioritarios da orientación

educativa  (Decreto  120/98  e  na  Orde  24/98)   e  isto  é  así  debido  á  crecente

complexidade estructural das sociedades, do sistema educativo actual que obriga os

xoves  a  optar  entre  itinerarios  formativos,  e  da  inserción  no  mundo  laboral,

caracterizada pola temporalidade, flexibilidade, competitividade, formación permanente,

as novas tecnoloxías etc., ven a xustificar a necesidade da orientación educativa como

un proceso continuo ao longo da vida das persoas.

Este proceso cobra unha maior importancia na etapa da educación secundaria debido

ao  momento  evolutivo  no  que  se  atopa  o  noso  alumnado,  a  adolescencia,  e  pola

importancia  que  supón  a  preparación  dos  alumnos/as  para   afrontar  as  diversas

transicións académicas e sociolaborais.

Nas referencias legais queda claramente recollida esta prioridade, na LOE no artigo 1 e

no artigo 2. Para a ESO, no artigo 22 e no artigo 26. No noso contexto, o Decreto 120 e

a Orde do 24 de xullo establecen como unha función do departamento de orientación

“facilitarlle  ao  alumnado  o  apoio  e  o  asesoramento  necesario  para…enfrontar  os

momentos escolares máis decisivos, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou

etepa, a elección de optativas ou de itinerarios formativos…       

ANÁLISE DE NECESIDADES

As necesidades do noso sistema educativo, en xeral, extraídas da circular 18/2007 e ás

do noso centro extraídas do POE e vencelladas a este programa de intervención:

• Fomento da igualdade no acceso á formación profesional 

• Fomento da cultura emprendedora e o autoemprego

• Favorecer  os  procesos  de  transición  da  formación  ao  mundo  laboral  ou

viceversa. 

• Asesoramento xeral de saídas profesionais e elección vocacional.

• Desenvolvemento do proceso de orientación académico e profesional a todo o

alumnado do centro

OBXECTIVOS 

• Propiciar a autoorientación no alumnado

• Favorecer  o  coñecemento  de  tódalas  opcións  académicas,  do  sistema

educativo, do mundo das profesións e das posibilidades do entorno. 
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• Favorecer  a  reflexión  sobre  a  igualdade  de  xénero  no  acceso  ás  diferentes

saídas tanto académicas, profesionais e ocupacionais.

• Fomentar  a  capacidade  de  análise  do  coñecemento  persoal,  da  información

académica e profesional e do proceso de toma de decisións vocacionais con

madurez e responsabilidade.

• Proporcionar  apoio  ténico  e  asesoramento  ao  profesorado  para  favorecer  a

integracion curricular dos contidos vocacionais e o seu desenvolvemento desde

as áreas, materias, ámbitos, módulos e desde a titoría.

• Asesorar ás familias para axudalos na orientación vocacional dos seus fillos/as.

ACCIÓNS PRIORITARIAS

• Coñecer  os  intereses  e  preferencias  vocacionais  dos  alumnos  para  elaborar

documentación personalizada.

• Elaboración de dossieres informativos sobre o sistema educativo

• Información do programa a titores, alumnos/as e familias. Entrega de materiais.

• Realización dunha folla de recollida de información de tendencias no alumnado

na elección de optativas e opcións académicas que fundamenten unha proposta

de itinerarios para 4º e para a preparación da oferta educativa do centro.

• Asesoramento  vocacional  individualizado  ao  alumnado,  especialmente  con

necesidades educativas especiais e a familias

• Proposta  e  implementación  de  actividades  complementarias  e  extraescolares

que permitan ao alumnado un contacto directo co mundo laboral

3. CONTIDOS

Están estructurados en 5 bloques,  o presente programa priorizarase para a ESO e

bacharelato.  Incluimos algunhas actividades no  3º  ciclo  de  primaria  para  os  nosos

centros  adscritos.  O  bloque  de  igualdade  entre  sexos  é  transversal  polo  que

traballarase en relación aos restantes:

3.1 Autocoñecemento do alumnado

3.2 Coñecemento do Sistema educativo

3.3 Igualdade entre sexos

3.4 O mundo socioprofesional e laboral

3.5 A toma de decisións e o proxecto persoal de vida
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4. ACTIVIDADES

A nivel de Centro

• Proposta  ao  equipo  directivo,  cando  as  circunstancias  o  permitan,  para  a

organización dunhas xornadas de orientación, conxuntamente cos outros IES da

zona, para analizar as distintas saídas académicas do alumnado que remata a

ESO e bacharelato.

• Mantemento do punto de orientación vocacional do IES 

• Incluir  na  páxina  web  do  IES  novas de  interés  para  alumnado  e  pais,  coa

colaboración do/a coordinador/a TIC.

• Accións para manter actualizado o curso de orientación vocacional do apartado

de orientación da aula virtual do IES David Buján

• Mantemento do blog “orientatron” de uso para titoras, alumnado e famílias, e

accións para difundir a súa utilidade.

• Actualización dos cadernos de orientación para tódolos cursos do centro (1º, 2º,

3º, 4º da ESO, 1º BAC e 2ºBAC, incluir un para 6º de primaria), e difundir o seu

uso entre titores/as, alumnado e famílias.

• Continuación co programa de “enquisa con exalumnos/as” solicitando a axuda

de todo o profesorado do centro na recollida de datos.

• Colaboración na organización das visitas á USC e UDC

• Organización de charlas sobre a ABAU dentro do programa A Ponte

• Organización  da  asistencia  do  alumnado  de  4º  e  BAC  ás  Xornadas  de

orientación que se celebran en Coruña

• Xornadas ás familias sobre diferentes opcións académicas e profesionais que

ofrece  o  entorno  e  elaboración  de  trípticos  informativos  sobre  a  nosa  oferta

educativa.

• Actualización de trípticos sobre as optativas e accións para darlle difusión

• Colaboración na organización e preparación de actividades de información por

parte do alumnado: alumnos/as do curso superior informan aos do curso inferior.

• Establecemento de contactos co EOE e institucións da zona relacionadas co

emprego

• Organización dunha visita do alumnado de 4ºESO ao IES Cruceiro Baleares

• Establecemento  dun  horario  especifico  para  accións  de  asesoramento

individualizado do alumnado e familias e difundilo.
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• Accións  de  mellora  da  formación  no  departamento  de  orientación  sobre

novedades académicas e profesionais

• Accións para difiundir novas sobre plazos de matrícula, convocatoria de probas,

becas, etc

• Colaboración na sondaxe sobre opcións que se realice no centro

• Asesoramento  individual  a  alumnos/as  e  familias  con maiores  dificultades de

inserción laboral, abandonos, e situacións de incertidumbre.

• Elaboración dun pequeño guión de opcións para o alumnado que abandone

• Acciós de intervención directa da orientadora nos grupos aula,  na sesión de

titoría (ESO) e en bacharelato cando as titoras así o determinen.

• Accións para realizar unha avaliación e seguemento da orientación vocacional.

A nivel de aula

CONT ACTIVIDADES 6º primaria TEMP

3.1  Xogos de autocoñecemento 3º

trim

3.2  ¿Que se estudia na ESO?

 ¿E despois da ESO que?

 Xornada a familias sobre a ESO

3º

trim

CONT ACTIV. 1º ESO ACTIV. 2º ESO TEMP

3.1 e

3.3

Coñecéndonos

O meu xoguete favorito

Rolda de prensa

En que traballas

Existe o que non vemos

Rolda de prensa

1º 

e 

2º

3.2 e

3.3

O Insti vaia lío ¿Por qué estou no Insti? 2º

3.4 e

3.3

Os curritos e as curritas do 

Insti

O mundo das profesións

¿Onde podo estar?

3º

CONT. ACTIVIDADES 3º ESO ACTIVIDADES 4º ESO TEMP.

3.1 e 3.3 Por onde nos movemos

Como son

Quen traballa no insti

Cuestionario inicial

Abandoadas nunha illa deserta

Imaxina que tes 23 anos

1º trim
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SMS para 3º

Cuestionarios

Quen é quen

Cuestionarios: de intereses 

profesionais, valores, aptitudes, hª 

escolar, contorna familiar e social

3.2 Dentro de dous anos…

Aprender traballando

Onde te busco o ano que ven?

Traballamos e aprendemos

A universidade antes e agora

Que quero ser

Inserción laboral dos titulados

O emprego en Galicia por colectivos

1º trim

3.4 e 3.3 Explorando o noso centro e a 

súa organización

De profesión estudiante

Hacia un reparto máis equitativo

de tarefas entre homes e 

mulleres

Achegándonos ao mercado lab.

Exploramos as profesións do noso 

centro

O centro: o meu lugar de traballo

Diferencias de xénero tarefas prof

O mercado laboral: ¿lonxe?

Buscando traballo

2º e 3º

trim

3.5 e 3.3 ¿Qué facer coa miña vida?

Pedro quere comprar un 

ordenador

Constrúo o meu proxecto 

persoal de vida

Antes de decidir

Si teñoun problema

Todas e todos temos un problema

Son inxeñeira de telecomunicacións

¡uf decidir!

¿Cómo decido?

A cor do meu cristal

O que din os libros

Traballo, logo non gaño pelas

Constrúo o meu proxecto pers de vida

3º trim

CONT. ACTIV. 1º bacharelato TEMP ACTIV. 2º bacharelato TEMP.

3.1 Xogos de autocoñecemento

O que me gusta

¿e ti como te imaxinas?

Autorretrato ¿Cómo te ves?

1º Cuestionario de expl. inicial

Autorretrato ¿Cómo te ves?

1º
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3.2 Estudio de folletos e public.

Elaboración guía de opcións 

Relación entre áreas e prof.

¿Qué sabes dos estudios de…?

Análise dos requisitos de acceso

As optativas e as ABAU

1º e 

2º

Elaboración dossier sobre fontes

de información

Oferta de becas e programas 

europeos

Visionado de vídeos 

As ABAU

1º

3.4 e 

3.3

A traballadora do século XXI

A busca activa de emprego I

As hab. Soc. no traballo I

Visitas a empresas

Simulación dun proxecto de 

creación dunha empresa

3º A busca activa de emprego II

As habilidades sociais no 

traballo II

2º

3.5 Exercitación dos modelos de 

resolución de problemas e de 

toma de decisión (Gelatt e 

Krumboltz) 

Estudio dos condicionantes da 

TD e da elección vocacional

O meu proxecto de vida

3º Aplicación do modelo DECIDES 

a casos reais

Entrevistas individuais

3º

A nivel individual

• Asesoramento individual a alumnos, profesores e familias (NEAE, grupos con

dificultades  de  inserción  laboral,  abandonos  e  aqueles/as  en  situación  de

incertidumbre)

5. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

• Adicaremos  as sesións de reunión coas titoras  para  analizar  as  actividades,

revisalas e  indicar  onde  estará  colgado o  material  na  aula  virtual  para  o

desenvolvemento das actividades.

• Cada bloque de contidos traballarase en tódolos cursos variando o seu nivel de

profundización e complexidade, e as actividades terán un carácter progresivo, o

titor/a pode modificar esta organización atendendo ás necesidades do grupo.
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• As actividades, na súa maioría, están deseñadas para ser desenvoltas no grupo

clase,  na  hora  de  titoría  (ESO),  e  introducimos  actividades  a  desenvolver  a

través dalgunhas áreas do currículo.

• Planificamos actividades a desenvolver a nivel de centro, a nivel de grupo clase

(a maioría) e outras a nivel máis individual para atender casos particulares.

• Contemplamos  actividades  que  fomentan  a  interacción  entre  alumnos/as

(intercambio de información do alumnado de cursos superiores aos inferiores)

• Incluimos actividades complementarias e extraescolares que serán desenvoltas

pola  orientadora  en  colaboración  con  outros  profesionais  (técnico  local  de

emprego, especialista en orientación vocacional do EOE, a CIUG, exalumnos/as,

familias, etc…)

• Contemplamos actuacións específicas coas familias e co profesorado

• No caso do bacharelato non hai hora lectiva de titoría presencial polo que as

actividades  serán  desenvoltas  a  través  das  materias,  dun  xeito  transversal,

aproveitaremos os recreos e os días ponte (períodos previos ás vacacións).

• No adscrito as actividades serán desenvoltas pola orientadora en colaboración

co  profesor/a  titor/a,  as  actuacións  coas  familias serán  conxuntas  entre  o

profesorado e a orientadora, intentaremos a participación do alumnado.

6. RECURSOS

Entre os recursos personais destacamos: o profesorado (artigo 91 da LOE) do centro e

do adscrito, o alumnado, as familias e o/a especialista en orientación vocacional do

EOE. Asimesmo tentaremos a colaboración do técnico local de emprego do concello, a

CIUG, o profesorado, as titoras e titores, as familias, exalumnos/as entre outros/as.

Entre os recursos organizativos: as reunións do claustro, da CCP, as reunións do DO

semanais e trimestrais, as reunións de avaliación, a hora de titoría cos alumnos e a de

recepción de pais dos titores,  recreos destinados ao asesoramento individualizado, os

días  ponte  para  bacharelato,  reunións  coas  orientadoras  dos  IES  da  zona,  o  día

destinado a atención ao adscrito,  os contactos co especialista en ori  vocacional  do

EOE, as organizadoras das Xornadas de orientación em Coruña, o SAPE e o programa

A Ponte.  O blog “orientatron”, a sección de orientación vocacional da aula virtual do

IES.

Entre os  recursos materiais destacamos a parte da documentación do centro (PEC,

PCC…)  materiais  do  que  dispoñemos  no  DO:  o  programa  “Elige”  da  Junta  de
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Andalucía,  “La  orientación  educativa  y  profesional  en  la  educación  secundaria”  de

Elena  Martín  y  Vincent  Tirado,  “orientación  académica  y  profesional”  baseada  no

traballo de Concepción Valero Hellín no Manual de orientación y tutoría de Álvarez e

Bisquerra,  “Programa  de  orientación  educativa  y  sociolaboral”  de  Santana  Vega  e

“Formación y orientación laboral. Técnicas de búsqueda activa de empleo e iniciativa

empresarial” de  García Vidal e Vallés Arándiga.

Páxinas web para consulta do alumnado e profesorado:

www.edu.xunta.es, www.udc.es, www.usc.es, www.uvigo.es, www.ciug.cesga.es

www.mec.es, www.educaweb.com.

Programa orienta colgado no blog “orientatron”

7. TEMPORALIZACIÓN

Está pensado para implementarse ao longo do presente curso 

As accións prioritarias desenvolveranse ao longo do curso exceptuando a información

do programa e entrega de materiais que serán desenvoltas no 1º trimestre.

As actividades a nivel de centro:

A  proposta  das  xornadas  realizarémola  no  1º  trimestre,  o  seu  deseño  no  2º,  o

desenvolvemento e avaliación no 3º.

O punto de información vocacional do IES, a páxina web, mantemento do blog e aula

virtual, e a elaboración de trípticos irémolo facendo ao longo de todo o curso.

A  asistencia  ás  Xornadas  de  orientación  de  Coruña nos  prazos  establecidos:  3º

trimestre

As xornadas a familias no 3º trimestre

As  actividades  a  nivel  de  aula ven  indicada  a  súa  temporalización  nos  cadros

correspondentes.

As  actividades  a  nivel  individual realizarémolas  ao  longo  do  curso,  nos  tempos

propostos para elo coa aprobación da CCP: na hora de titoría, recreos e días ponte

para alumnos/as, no espazo para recepción de pais do horario da orientadora ou en

horario de tarde para familias  (o luns),  e para profesores en momentos da xornada

escolar de coincidencias horarias.

8. AVALIACIÓN

Para qué: para valorar o grao de cumprimento dos obxectivos propostos e analizar a

eficacia das intervencións orientadoras, asimesmo para aportar información de cara á

elaboración dunha proposta de mellora, e para difundir os resultados á comunidade

educativa.
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Qué:  as  variables  sobre  as  que  centraremos  a  recollida  de  información  están

agrupadas arredor de catro aspectos: o contexto, o deseño, o proceso e o producto.

Cando: 

• Avaliación inicial: trátase da avaliación de necesidades educativas da que parten

as actuacións deseñadas (contexto e deseño).

• Avaliación  continua:  Trátase  do  seguimento  da  implementación  do  programa

(proceso)

• Avaliación  final:  para  contrastar  o  nivel  de  logro  dos  obxectivos  (producto).

Culmina coa elaboración dunha memoria (Orde 24/98) que supón unha síntesis

dos datos recollidos polos implicados, para fundamentar unha proposta de mellora

que constituirá un referente fundamental para a toma de decisións para o vindeiro

curso, incluirase na Memoria Anual do Centro.

Como: a través de instrumentos e actividades de avaliación que serán aplicadas nos

distintos momentos sinalados, destacamos: 

• Os criterios de avaliación do programa 

• Análises  e  valoracións  do  proceso  nas  reunións  do  DO,  nas  sesións  de

coordinación cos titores, na CCP, nas sesións de avaliación cos equipos docentes,

coa xefa de estudos.

• Cuestionarios: a alumnos de forma trimestral, a titores anual, a pais anual a través

dunha mostra aleatoria.

• Análise da participación mediante o control da asistencia ás distintas actividades

• Análise das demandas de asesoramento efectuadas ao DO no longo do curso
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