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               DEPARTAMENTO de ORIENTACIÓN 

 

 

 



 

 

       
   

        A Orientación Académica e Profesional é un proceso continuo de axuda ao alumnado na toma 

de decisións académicas e profesionais, de maneira planificada e sistemática, cuxo obxectivo é 

lograr ou autoconocimiento e ou coñecemento do mundo académico e laboral para realizar unha 

elección adecuada. Este ámbito quizais sexa ou máis representativo na Etapa de Secundaria porque 

na adolescencia desenvólvese ou proceso de identidade xeral e iníciase ou plan de inserción socio-

laboral, e todo iso dentro dunha gran complexidade educativa e social.  

As actuacións contempladas corresponden ao denominado POAP (Programa de Orientación 

Académica e Profesional), documento básico programático do Centro, elaborado polo 

Departamento de Orientación, non que se recolle como asume ou centro de Educación Secundaria 

as tarefas de asesoramento e orientación vocacional. Ten como obxectivo por tanto facilitar a 

madurez vocacional dous alumnos capacitándolles na toma de decisións. 

 

O POAP contribuirá a facilitar a toma de decisións de cada alumno/a respecto do seu itinerario 

académico e profesional. Para ese efecto incluirá:  

 Actuacións dirixidas a que os alumnos e alumnas desenvolvan as capacidades implicadas no 

proceso de toma de decisións e que coñezan e valoren de forma axustada as súas propias 

capacidades, motivacións e intereses. 

  Actuacións destinadas a facilitar información suficiente ao conxunto do alumnado sobre as 

distintas opcións educativas ou laborais relacionadas con cada etapa educativa, e de maneira 

especial sobre aquelas que se ofrezan na súa contorna Tamén deberá especificar as liñas de 

actuación prioritarias para cada etapa, ciclo ou curso que, sobre este ámbito, deben desenvolverse 

no Centro indicando:  

 As que deben integrarse na Acción Tutorial, sobre todo na titoría de grupo, individual e coas 

familias co fin de facilitar a participación e colaboración destas no proceso de axuda á toma de 

decisións dos seus fillos e fillas. Diferenciaranse as actuacións específicas do Departamento de 

Orientación e as que serán desenvolvidas polos Profesores Titores.  

 As que corresponde organizar e desenvolver ao propio Departamento de Orientación, para manter 

relación cos centros de traballo da súa contorna e fomentar a súa colaboración na orientación 

profesional do alumnado, así como na inserción laboral dos que opten por incorporarse ao mundo de 

traballo ao termo da ESO, do Bacharelato ou dos Ciclos Formativos de Grao Medio. 

 

 

1.      A ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL.  



 

 

 

 

Os obxectivos xerais do programa de orientación académica e profesional serán os seguintes:  

a)Facilitar o autocoñecemento do alumnado en canto a intereses, aptitudes, motivacións e 

capacidades. 

b) Promover o coñecemento do sistema educativo, das diversas opcións académicas e da formación 

profesional. 

c) Facilitar a aprendizaxe de procura de información sobre sectores produtivos.  

d) Recoller toda a información necesaria para que o alumnado poida estar mellor orientado na súa 

elección e toma de decisións, tanto en ensinos académicos como profesionais. 

 e) Colaborar coas familias na análise da información para a orientación do alumnado. Considerar o 

emprego por conta propia como opción profesional 

g)Promover o desenvolvemento da creatividade 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO 

Autocoñecemento, intereses e motivacións como centros de interese 

       2) Coordinación e colaboración cos CEIP da localidade para facilitar o tránsito do alumnado á 

educación secundaria, especialmente cos Departamentos de Lingua e Matemáticas. 

 3) Aplicar probas con autocorrección ou de evolución de información aos alumnos/ as (aptitudes, 

intereses, estilos aprendizaxe, motivación...) 

 4) Proporcionar materiais e recursos para traballar nas titorías. 

 

INFORMACIÓN DAS OPCIÓNS EDUCATIVAS / PROFESIONAIS  

A) Co alumnado: 

 1) Información sobre a estructura do sistema educativo LOMCE.  

2) Información sobre traxectorias académico-profesionais na lexislación vixente. 

 3) Información sobre as opcións para cursar en cuarto curso: opción de ensinos académicos para a 

iniciación ao Bacharelato e opción de ensinos aplicados para a iniciación á Formación Profesional. 

 4) Información sobre a oferta de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grao Medio 

e de Grao Superior, así como sobre a modalidade de Formación Profesional Dual, titulacións 

universitarias de Grao e outras modalidades formativas.  

      1.1. OBXECTIVOS 

    1.2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 



 

 

B) Co profesorado:  

1) Información sobre alternativas educativas, profesionais e laborais.  

2) Dinámicas de intervención do profesorado na titoría, sobre aspectos académicos e profesionais.  

3) Dinámicas de coordinación para o aproveitamento dos recursos internos 

(profesorado,departamento de orientación) e dos recursos da contorna.  

4) Programación de contidos e actividades relacionados coas implicacións laborais, profesionais ou 

académicas en diferentes ámbitos de coñecemento.  

C) Con empresas e institucións:  

2) Colaboración con outros centros educativos e formativos da contorna. 

  

TOMA DE DECISIÓNS  

1) Realizar actividades de Titoría e Orientación con alumnos/ as individualmente (integración, 

compensación, reforzo, indecisos...)  

2) Apoio á toma de decisións. 

 3) Desenvolvemento do proceso de ensino/aprendizaxe da toma de decisións. 

 4) Elaboración do consello orientador nos distintos cursos da ESO (especialmente 4º ESO como fin 

de etapa) así como no informe do titor/a. 

  

INFORMACIÓN-COLABORACIÓN COAS FAMILIAS                                                   

1) Información sobre alternativas educativas e profesionais. 

2) Técnicas de apoio no proceso de toma de decisións dos fillos. 

 2) Realización de reunións colectivas de información ás familias e entrevistas individuais.  

3) Proporcionar información e recursos que faciliten a orientación a través de distintos medios e 

recursos.



 

 

 

 

 

      1º ESO 

Ámbito Contido Actividade Data Materiais 
 

Información das 
opcions académicas 

 
A etapa da ESO 

Charla informativa ao 
alumnado e familias 
de 6º Primaria nos 

distintos CEIP 
 

 
Xuño (curso 

anterior) 

 
Presentación “¿Qué é a ESO?” 

 

Autocoñecento 
Historia personal e 

educativa 

Reflexión sobre os 
resultados da etapa 

anterior 

Setembro 
Documentos e Informes de 
titores/profesores da etapa 

anterior 

 
 

Autocoñecento 

 
 

Avaliación Inicial 

Asesoramento a 
titores/profesores 

sobre cómo coordinar 
e realizar a Avaliación 

Inicial 

 
Outubro 

Guión ou cuestionario de 
Avaliación 

 

 
Autocoñecento 

 
 

Historia personal e 
educativa 

 
Reflexión sobre 
resultados das 

avaliacions 

 

 
Nos 

trimestres 

Resultados escolares. 
Variables a analizar: 

concentración, estilo de 
aprendizaxe, comprensión, 
rendimento, habilidades, 

Actitude cara as materias... 

 
Información das 

opcions académicas e 
profesionales 

 
 

Información de 2º 

Charla informativa 
ao alumnado sobre  

2º ESO : asignaturas, 
criterios de 
promoción 

 

 
Maio 

 

 

Esquemas 
 

 

 
Toma de decisions 

 

 
Consello orientador 

 
Realización do 

Consello orientador 
 

 

 
Xuño 

 

Xade 

 

Toma de decisions 
Calquera  ámbito do 

asesoramento 
vocacional 

Asesoramento 
individualizado a 

alumnos e familias de 
1º ESO 

 

Todo o curso 

 

O que se precise 

 

 

 

 

 

 

 

     2. PLAN DE ACTUACIÓN 

2.1. ACTUACIONS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

Ámbito Contido Actividade Data Materiais 
 

Autocoñecento 
Historia personal e 

educativa 

Reflexión sobre 
resultados curso 

anterior 

 
Seembro 

Documentos e informes 
titores/profesores curso 

anterior 
 

 
Autocoñecento 

 

 
Avaluación Inicial 

Asesoramento a 
titores/profesores 

sobre cómo coordinar 
e realizar a 

Avaliación Inicial 

 

 
Outubro 

Guión ou cuestionario de 
Avaliación Inicial 

 

 

Autocoñecento 

 

 
Historia personal e 

educativa 

 

Reflexións sobre 
resultados das 

avaliacións 

 

 

Trimestres 

Resultados escolares. 
Variables a analizar: 

concentración, estilo de 
aprendizaxe, rendemento, 

actitude cara as 
materias... 

 

Información das 
opcions académicas 

e profesionais 

 

Información sobre 
criterios de 
promoción 

 
Charla informativa 

ao alumnado 
 

 

 

Maio 

Esquemas 

 

Información das 
opcions académicas 

e profesionais 

 

 
Información sobre 

optativas de 3º 

Charla informativa ás 
familias e ao 

alumnado  sobre 
optativas de 3º: 

asignaturas, 
requisitos, perfís, 

opcions... 

 

 

Febreiro-
Maio 

Esquemas informativos 

 

 
Toma de decisions 

 

 
Consello 

orientador 

Realización do 
Consello orientador 

co itinerario máis 
axeitado a seguir en 

3º ESO 

 

 
Xuño 

 

Modelo xade 

 

Toma de decisions 
Calquera ámbito 
do asesoramento 

vocacional 

Asesoramento 
individualizado a 

alumnos e familias 
de 2º ESO 

 

Todo o curso 
O que se precise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3º ESO 

Ámbito Contido Actividade Data Materiais 
 

Autocoñecento 
Historia personal e 

educativa 

Reflexión sobre 
resultados curso 

anterior 

 
Setembro 

Documentos e informes 
titores/profesores curso 

anterior 
 

 
Autocoñecento 

 

 

 
Avaliación Inicial 

Asesoramiento a 
titores/profesores 

sobre cómo coordinar 
e realizar a 

Avaliación Inicial 

 

 
Outubro 

 
Guión o cuestionario de 

Avaliación Inicial 

 

 

Autocoñecento 

 

 
Historia personal e 

educativa 

 

Reflexión sobre os 
resultados dos 

trimestres 

 

 

Por trimestre 

Resultados escolares. 
Variables a analizar: 

concentración, estilo de 
aprendizaxe, rendimento, 

habilidades, 
Actitude cara as materias... 

 

Información das 
opcions académicas 

e profesionales 

 

Información sobre 
criterios de 
promoción 

 
Charla informativa 

ao alumnado 
 

 

 

Maio 

 
Esquemas informativos 

 

Información das 
opcions académicas 

e  profesionais 

 

 
Información sobre 

optativas de 4º 

Charla informativa a 
alumnos e familias 
sobre optativas de 

4º: asignaturas, 
requisitos, perfiles, 

opcions... 

 

 

Febreiro-
Maio 

Esquemas informativos 

 

 
Toma de decisions 

 

 
Consello 

orientador 

Realización do 
Consello orientador 
co  itinerario máis 

axeitado a seguir en 
4º ESO 

 

 
Xuño 

 

Modelo consello 
orientador Xade 

 

Toma de decisions 
Cualquera ámbito 
do asesoramento 

vocacional 

Asesoramento 
individualizado a 

alumnos e familias 
de 

3º de ESO 

 

Todo o curso 

 

Materiais informativos 



 

 

 

 
Toma de decisions 

 

 
Consello orientador 

Realización do 
Consello orientador 
co  itinerario máis 

axeitado a seguir ao 
finalizar la etapa 

 

 
Xuño 

 

Modelo Xade 

 

Toma de Decisions 
Calquera ámbito 

do asesoramiento 
vocacional 

Asesoramento 
individualizado a 

alumnos e  familias 
de 

4º de la ESO 

 

Todo o 
curso 

 

O que se precise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 

Ámbitos Contidos Actividades Data Materiais 
 

Autocoñecemento 
Historia personal e 

educativa 

Reflexión sobre 
resultados curso 

anterior 

 
Setembro 

Documentos e informes 
titores/profesores curso 

anterior 
 

 
Autocoñecemento 

 

 
Avaliación Inicial 

Asesoramiento a 
titores/profesores 

sobre cómo coordinar 
e  realizar a 

Avaliación Inicial 

 

 
Outubro 

Guión ou cuestionario de 
Avaliación Inicial 

 

Autocoñecemento 

 

Intereses 
profesionais 

Aplicación colectiva 
de cuestionario de 

intereses 
profesionais 

 

Novembro 

 

Cuestionario 

 

 

Autocoñecemento 

 

 
Historia personal e 

educativa 

 

Reflexión sobre 
resultados 
avaliacions 

 

 

Por 
trimestre 

Resultados escolares. 
Variables a analizar: 

concentración, estilo de 
aprendizaxe,  rendemento, 

habilidades, 
Actitude cara as materias... 

 

Información das 
opcions académicas 

e profesionales 

 

 
Información sobre 

o  Bacharelato 

Charla informativa ao 
alumnado sobre 

Bacharelato: 
asignaturas, 

itinerarios, requisitos, 
perfiles, opcions... 

 

 

Xaneiro-
Maio 

 
Documentación informativa 

Páxinas web 

Información das 
opcions académicas 

e profesionales 

Formación 
Profesional de 
Grado Medio 

Charla informativa 
ao  alumnado 

sobre F.P.G.M.: 
itinerarios, 
requisitos, 

perfís, opciones..., 

 

Maio 
Documentación informative 

Páxinas web 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                             BACHARELATO 

Ámbito Contido             Actividade Data Materiais 
 

Autocoñecemento 
Historia personal e 

educativa 

Reflexión sobre resultados 
curso 

anterior 

 
Setembro 

Documentos e 
informes 

titores/profesores 
curso 

anterior 

 
Información       
bacharelato 

 
Avaliación e criterios 

de promoción 

 
Charla informativa 

 
Outubro  

 
Documentos elaborados 

 

 

 

Información das 
opcions 

académicas e 
profesionales 

 

 

 

 
Estudios post - 

obrigatorios 

Charla informativa ao 
alumnado sobre estudios post- 

obrigatorios: Ramas de 
coñecemento, grados 

universitarios, preinscripción, 
Formación Profesional, saídas 

laborales… 

 

 

 

 
Decemb., Xaneiro 

Febreiro 

 

 

Esquemas,  material 
informativo, 
páxinas web 

 
 

 

Información das 
opcions 

académicas e 
profesionais 

 

Estudios 
Universitarios 

 
UNITOUR 

 

Decembro 

 

 

 

Información das 
opcions 

académicas e 
profesionales 

 

ABAU 
Estudios 

Universitarios e 
FPGS 

 

 
Charlas Orientación 

 

 

Marzo 
 

Esquemas, 
material 

informativo, 
páxinas web 

 

 

 

Toma de 
decisiones 

 

 
Tablón de anuncios 

Información actualizada das 
distintas convocatorias 

(preinscripción matriculación, 
becas…) 

 

 

 
Todo o curso 

 

 
Tablón de anuncios no 

IES, 
Outra  documentación 

 

Toma de 
decisions 

 

Cualquera ámbito 
do asesoramento 

vocacional 

Asesoramento individualizado 
a alumnos e familias de 

Bacharelato que o 
precisen 

 

 
Todo o curso 

 

 



 

 

 

 

COORDINACIÓN E APOIO A TITORES 

 

A. TITORES 

O Departamento de Orientación apoia aos titores no desenvolvemento das funcions que estos 

teñen encomendadas respecto ao POAP. Serán as seguintes: 

 Facilitar documentación e materiais de traballo. 

 Asesorar sobre metodoloxías a utilizar. 

 Coordinación sobre contidos e actividades a distribuir. 

 Criterios e procedementos de avaliación de actividades. 

 Atención e asesoramento a alumnos  (ACNEES, indecisos, ...) 

 Axuda ao proceso de ensino/aprendizaxe da Toma de Decisions. 

 Asesoramento sobre a utilización de probas específicas de autocoñecemento 

 Axuda e asesoramento ao Consello Orientador. 

 

 


