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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO E PROFESIONAL (P.O.A.P.) . 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.- Introdución. 

O Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP) e onde  se especifican as actuacións que se 

desenvolven neste colexio para facilitar a toma de decisións de cada  un dos nosos alumn@s ao 

longo da súa escolaridade respecto ao seu futuro académico e profesional escollendo entre distintos 

camiños e alternativas. O papel da orientación consiste en facilitar na medida do posible os medios 

e a axuda educativa necesaria para que afronten axeitadamente a tarefa de descubrir e escoller os 

mellores camiños para eles. 

A nosa orientación vocacional non ten a finalidade de dirixir aos alumn@s cara a  uns camiños u 

outros senón que está concebida cun carácter marcadamente educativo, como un proceso de 

desenvolvemento das capacidades necesarias para que poidan ser os propios alumn@s quienes 

tomen as súas propias decisións de maneira libre e responsable, tanto no momento actual coma ao 

longo da súa vida. 

Os alumn@s que cursan ESO inicianse nunha fase de exploración na que comezan a considerar 

intereses, capacidades e valores. Ao remata-lo ensino secundario obrigatorio é cando ten lugar a 

integración de tales factores e cando se fan as eleccións tentativas sobre o que pode ser o seu futuro 

académico  ou profesional. 

 

Este curso atopámonos con  que guiarémonos pola  Lei Orgánica de  Educación (LOE) que atópase 

vixente en 2º e 4º da ESO e entra en funcionamento a Lei Orgánica para a mellora da Calidade 

Educativa en 1º e 3º da ESO. 

 

Dada a presente situación dende o Departamento adoptaránse todas aquelas medidas  que sexan 

mester, para responder ós plantexamentos que ditas leis (LOE e LOMCE) vaian requerindo. 



COLEXIO PLURILINGÜE “LA INMACULADA”.PONTEAREAS.  

                                               PLAN DE ORIENTACIÓN CURSO 2015/2016 

 

 
 

                                          POD 2015/16 78 

 

 

Este curso entra en vigor a nova Lei de Educación (LOMCE) 8/2013, do 9 de decembro en 1º e 

3º da ESO que trae consigo como novidade que desaparecen os Programas de Cualificación 

Profesional Inicial e entran en funcionamento os Programas de Formación Profesional Básica 

(Orde do 5 de Agosto do 2014). En 3º da ESO terán que escoller se cursar o 4º da ESO 

orientado cara ao bacharelato ou cara á Formación Profesional.  

 

A Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de 

Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as 

actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e 

profesional das ensinanzas escolares de Galicia, establece no apartado 3.e que as actuacións 

referentes á orientación vocacional e profesional son as seguintes: 

 

 Actuacións que fomenten a igualdade no acceso á formación profesional, mediante: 

accións específicas encamiñadas a reducir calquera tipo de desigualdade (de xénero, 

residencia, orixe...) e accións de colaboración co ámbito laboral. 

 Actuacións relacionadas co fomento da cultura emprendedora e o autoemprego: a través 

de accións transversais nos diferentes módulos e a participación en campañas, concursos, 

proxectos empresariais e talleres de formación para o fomento do autoemprego. 

 Actuacións en relación á etapa de transición da formación ao mundo laboral ou viceversa: 

atención preferente ao alumnado nestas circunstancias, así como persoas adultas que 

voltan ao sistema educativo, e colaboración no seguemento da inserción laboral do 

alumnado que finaliza ensinanzas de formación profesional inicial. 

 

O proceso de toma de decisións nesta etapa esixe que o alumn@ integre a representación de si 

mesmo e a representación que posúe do mundo socio-laboral, confronte as decisións que vai 

tomando no seu proceso formativo ata chegar a unha decisión final. 

 

Conforme o alumn@ vai conquerindo unha maior madurez persoal e vocacional e obtendo 

información pertinente, tomará decisións de maior transcendencia, véndose obrigado a reorientar 

decisións anteriores, ou a efectuar outras novas, xa que o proceso constitúe unha situación de 

búsqueda permanente de equilibrio que para o seu mantemento precisa de novas informacións e 

continuas tomas de decisións. 

 2.- Obxectivos. 

A) Obxectivos xerais 

 

 Axudar ao alumno/a ao coñecemento de sí mesmo, así como ao da estrutura do Sistema 

Educativo e do ambiente socio-laboral e profesional. 

 Ensinarlle un método de aprendizaxe que lle permita coñece-los aspectos anteriores e 

analiza-la súa conduta vocacional. Proporcionarlle ao alumno/a os medios que precisa 

para conseguir. 

 Aprendizaxe en habilidades de busca e tratamento da información. 

 Desenvolvemento de hábitos de análise, reflexión e capacidade crítica para chegar a 

tomar decisións que conduzan a unha elección madura e responsable de estudos e 

profesións. 
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 Proporcionarlle ao alumnado e ás familias, informacións sobre a situación actual e as 

tendencias de mercado de traballo. 

 

 

B) Obxectivos específicos 

 

 Axudar ao alumno/a a coñecer e distingui-las súas aptitudes, preferencias e intereses. 

 Proporcionar ao alumno/a información sobre os distintos itinerarios a escoller en 3º da 

ESO.  

 Proporcionar información sobre as saidas ao rematar a ESO: Ciclos Formativos, 

Bacharelatos e mundo laboral...ou antes de rematar a ESO: Programas de Formación 

Profesional Básica, Probas de Acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio... 

 Fomenta-lo desenvolvemento de habilidades para que analicen as características de cada 

profesión, así como as cualidades esixidas para o exercicio da mesma. 

 Axudarlles a adquirir destrezas de búsqueda de emprego e toma de contacto co mundo 

laboral. 

 Familiarizar ao alumno/a cos problemas que atopará na súa nova relación laboral 

(contratos, salarios, etc.). 

 Proporcionarlles información básica en relación con oposicións, concursos, creación 

dunha empresa, etc.  

 Informar ás familias sobre o desenvolvemento do programa. 

 

3.- Actividades (Accións prioritarias). 

 

Para por en marcha este programa temos que actuar en distintos ámbitos que son os seguintes: 

 

 

A) Actividades respecto ao centro 

 

 Faranse unhas charlas informativas dirixidas aos alumnos/as de 4º ESO  sobre as opcións 

académicas e profesionais por diferentes especialistas no tema. 

 Faráse unha  visita a “mostra do ensino en Galicia” si este ano se realiza. 

 

 

B) Actividades respecto ao profesorado 

 

 Facilitar información aos titores/as de 2º,  3º e 4º da ESO  sobre o futuro académico e 

profesional e a profesores/as das distintas áreas  sempre que sexa posible e esté 

relacionado coa súa área. 

 

 

C) Actividades respecto ao alumnado 

 

 Realizar unha avaliación psicopedagóxica a aqueles alumnos/as que o requiran o cando 

sexa solicitado polo seu profesor/a titor/a. 
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 Cumprimenta-la  avaliación e redactar un informe individualizado de cada alumno/a. 

 Elaborar e analiza-la estrutura do sistema educativo e as posibles opcións ó rematar o 

ensino secundario obrigatorio. 

 Aplicación de cuestionarios de exploración de intereses, aptitudes, valores, 

personalidade, etc. 

 Documentación e información sobre as materias optativas  segundo sexan as súas 

opcións.  

 Documentación e información sobre centros (oferta educativa, enderezos, teléfonos, etc). 

 Entrenamento en técnicas de documentación e consulta (guías, folletos, publicacións, 

etc.). 

 Autoavaliación da propia traxectoria escolar, ver como se percibe o alumno/a. 

 Confección de documentos (currículo vitae, instancias, etc.). 

 Entrenamento de cómo enfrontarse a unha entrevista de traballo.  

 Reunión cós pais dos alumnos/as  nos que se vai a aplicar a avaliación  psicopedagóxica. 

 Reunión informativa dos resultados da avaliación realizada. 

 

4.-  Recursos. 

 

En canto a recursos podemos contar con recursos humanos dende dentro do centro: titores, 

departamento de orientación, etc. E dende fóra do centro: equipo de orientación específico, 

Concello, Mestres dos IES da zona, etc… 

Os recursos materiais que utilizaremos serán cuestionarios de avaliación psicopedagóxica,  

programas de orientación académico-profesional, e o material que se precise para a realización das 

tarefas programadas. 

 

 

5.- Avaliación (Criterios). 

 

O seguemento e avaliación deste plan será responsabilidade dos equipos de titores co asesoramento 

e apoio do departamento de orientación, seguindo procedemento, parámetros e tempos recollidos no 

plan de acción titorial. 

A través das reunións periódicas dos titores co departamento de Orientación e a Xefatura de 

Estudos se articularán os recursos persoais e materiais e se proporcionará o asesoramento e apoio 

necesario para que sexa posible o desenvolvemento deste Plan dunha forma coordinada. 

Ao longo do mesmo o departamento de Orientación fará un seguemento do desenvolvemento deste 

Plan para introducir os axustes necesarios. 

O departamento de Orientación recollerá as aportacións dos implicados para elaborar a  memoria 

que sobre o desenvolvemento deste Plan debe realizar ao rematar o curso. Nesta memoria se 

analizan e valoran as actuacións levadas a cabo e se propoñen melloras de cara a cursos posteriores. 

 

 


