
 
 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA E 

PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Orientación Académica e Profesional-CPI San Sadurniño 
 

2 

ÍNDICE 
 

1- XUSTIFICACIÓN 
 
2- OBXECTIVOS 
 
3- CONTIDOS 
 
4- ACTIVIDADES 
  4.1-ACTIVIDADES PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 

CAPACIDADES IMPLICADAS NA TOMA DE 
DECISIÓNS 

  4.2-ACTIVIDADES DIRIXIDAS A INFORMACIÓN   
   ACADÉMICA 

  4.3-ACTIVIDADES RELACIONADAS CO MUNDO   
   LABORAL  

 4.4-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 
PROFESIONAL. 

 

  5- AVALIACIÓN  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Orientación Académica e Profesional-CPI San Sadurniño 
 

3 

1- XUSTIFICACIÓN 
  

O Plan de Orientación Académica e Profesional é un documento no que se especifican 
as actuacións que se levan a cabo para facilitar a toma de decisións de cada alumno/a, xunto 
coa súa familia , con respecto ó seu futuro académico e profesional , facilitándolles a 
información e os medios posibles para que afronten de forma correcta a toma de decisións. 
 É necesario axudar a cada alumno/a a coñecer as súas capacidade e intereses, as súas 
motivacións , expectativas de futuro,…é necesario , non só puntualmente cando rematan a 
escolaridade obrigatoria , senón ó longo de toda a escolaridade, pero sobre todo na Ensinanza 
Secundaria Obrigatoria. 
 A complexidade do sistema educativo, a oferta de distintas ensinanzas (artísticas, 
deportivas,…) as axudas ó estudo, …. fai imprescindible , que tanto os alumnos como as súas 
familias sexan informados de toda a oferta formativa que existe nese momento. 
 A orientación académica e profesional non ten a finalidade de dirixir ós alumnos cara a 
uns determinados camiños senón que está concibida con un carácter marcadamente educativo 
, como un proceso de desenvolvemento das estratexias e habilidades necesarias para que sexa 
o propio alumno/a quen tome as súas propias decisións de maneira libre e responsable . 
  A orientación Académica e Profesional debe ter en conta os seguintes principios: 
atención especial a igualdade de oportunidades e á superación de hábitos sociais 
discriminatorios que poidan condicionar o acceso a distintos estudos e/ou profesións . 

A titoría grupal será unha das vías principias para desenvolver os contidos da orientación 
académica e profesional pero non será a única; hai que ter en conta que moitos dos 
coñecementos e habilidades implicados na toma de decisión adquírense , dunha maneira ou 
de outra, no marco do currículo, a través das aprendizaxes que se promoven nas distintas 
áreas e materias. 

 

2- OBXECTIVOS 

- Contribuír ó desenvolvemento de todas as competencias básicas pero sobre todo : 

• Autonomía e iniciativa persoal 

• Competencia Social 

• Tratamento de información e competencia dixital 

- Que os alumnos/as progresen no coñecemento de sí mesmos: capacidades, intereses , 
motivacións,..para lograr tomar decisións axeitadas con respecto ó seu futuro 
profesional. 

- Que os alumnos e as súas familias teñan información sinxela e suficiente sobre o 
sistema educativo . 
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- Que os alumnos e as súas familias teñan coñecemento doutras ofertas educativas fóra 
do sistema educativo. 

-  Que os alumnos e as súas familias teñan información sobre as axudas que desde o 
distintos organismos poidan percibir de cara á súa formación. 

- Que os alumnos e as súas familias teñan un primeiro contacto coa realidade do 
mundo laboral. 

 

3- CONTIDOS 

- Coñecemento das capacidades e intereses do alumnos/as 

- Toma de decisións 

- Información académica 

- Axudas ó estudo. Recursos actuais. 

- Aproximación ó mundo laboral 

 

4- ACTIVIDADES 

4.1- ACTIVIDADES PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 
CAPACIDADES IMPLICADAS NA TOMA DE DECISIÓNS 

- Traballar o procedemento de toma de decisións e resolución de problemas. 

- Actividades de titoría sobre autoconcepto. Favorecer un autoconcepto positivo e 
realista. 

- Actividade de titoría individual sobre reflexión do rendemento académico de cada 
alumno/a. 

- Entrevistas individuais entre titor/a e/ou orientador/a co alumno/a sobre as súas 
expectativas de cara ó futuro e tamén a opinión da familia. 

- Actividades de titoría de grupo sobre como tomar decisións 

- Dentro de cada materia o profesorado axudará a reflexionar ós alumnos/as sobre as 
súas capacidades con respecto á materia, como eses aprendizaxes contribúen a formalo 
de cara á vida , axudarlles a interpretas o significado dos seus resultados académicos na 
materia, que aspectos debe mellorar, etc. 

- Aplicación de probas colectivas de rendemento académico a lo menos en :  

• 6º Educación Infantil 

• 4º Educación Primaria 

• 6º Educación Primaria  
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• 2º ESO 

- Aplicación de cuestionarios e test sobre intereses profesionais 

4.2- ACTIVIDADES DIRIXIDAS A INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 A ) Información ós alumnos en grupo 

- Información sobre becas, axudas, etc. 

 No momento en que se coñeza as convocatorias das posibles axudas , irase 
dando información a aqueles alumnos a quen van dirixidas. 

- Información académica sobre o próximo curso ós alumnos de 6º de Educación 
Primaria, 1º de ESO. 2º de ESO, 3º ESO, 4º de ESO e PDCs 

 Ó remate do curso , o orientador/a, coa colaboración dos titores/as informará 
sobre as materias do próximo curso, elección de optativas e opcionais , vinculación 
con outros estudos, saídas ó remate da escolaridade obrigatoria, . 

- Información ós alumnos que cumpren o requisito para realizar os exames de Acceso a 
Ciclos ( ter 17 anos nese ano natural da convocatoria)  

  No momento da convocatoria informarase a aqueles alumnos que poidan ir ó 
exame de acceso a Ciclos o procedemento así como facilitarlle acceso a materiais para a 
súa preparación. 

 

B) Información ós pais/nais en grupo 

- Reunión de pais ó inicio do curso 

 Nas reunión de inicio de curso, en tódolos niveis de E.S.O. e 1º de Educación 
Primaria o departamento de orientación organiza a información académica que se 
facilita ós pais de forma escrita.  

- Reunión cos pais dos alumnos de 4º de ESO para informarlles dos posibles estudos a 
cursar polos seus fillos, así como dos prazos no proceso de matrícula 

 A finais do mes de febreiro informarase ós pais dos alumnos de 4º sobre as 
saídas ó remate da ESO, as vinculacións do bacharelato cos ciclos formativos 
superiores e coas probas da selectividade, posibles estudos universitarios, etc así 
como os prazos e procedementos de solicitudes de praza . 

- Reunión de pais dos alumnos de 6º de Educación Primaria (conxuntamente os do 
CPI de San Sadurniño os do centro adscrito de Moeche)  

 A finais de curso, organizado polo departamento de orientación, en 
coordinación co departamento de orientación do centro adscrito, levarase a cabo 



Plan de Orientación Académica e Profesional-CPI San Sadurniño 
 

6 

unha reunión informativa para pais no que se tratarán aspectos da nova etapa 
educativa que van a comezar os seus fillos/as. 

- Reunión cos pais dos alumnos de 4º de Educación Infantil 

  Dentro da acollida de alumnos de 4º de Educación Infantil, o/a 
orientador/a informará sobre os estudos impartidos neste centro. 

- Reunión cos pais dos alumnos procedentes do CRA de Narón (Pedroso) 

 A finais de curso, dentro da xornada de acollida a pais e alumnos procedentes de 
Pedroso (que se incorporarán a 3º de Educación Primaria) darase información 
académica sobre os estudos impartidos neste centro.  

 

 C) Información ós alumnos/as de forma individual 

  A través dos titores e da orientadora levaranse a cabo entrevistas individuais cos 
alumnos/as, ben porque eles/elas o demandan ou porque o titor/a e /ou orientadora 
consideran que ese rapaz/a debe ser asesorado para axudarlle a encontrar unha saída 
académica e profesional o máis axeitada ás súas capacidades , intereses e circunstancias 
. 

  Potenciar e dirixir a busca de información a través de Internet facilitando 
páxinas relevantes de información académica e profesional. 

 

D) Información ás familias de forma individual. 

  Desde o inicio do curso informase ás familias sobre a posibilidade de recibir 
unha información personalizada contactando co departamento de orientación, ben a través 
do titor/a ou directamente co orientador/a de forma que se acorde unha entrevista para 
asesoramento académico  

 

4.3- ACTIVIDADES RELACIONADAS CO MUNDO LABORAL  

Para contribuír ó desenvolvemento da Formación Profesional de base adoptarase , por 
parte do profesorado das distintas áreas e materias , na medida do posible, un tratamento 
práctico e aplicado dos contidos, prantexando aprendizaxes prácticos e funcionais , 
relacionándoos con actividades profesionais. 

Procurarase que dentro do desenvolvemento do currículo das distintas áreas e materias se 
prantexen traballos e actividades , individuais ou en grupo, nos que os alumnos/as deban 
buscar datos e información relacionadas co mundo do traballo e o emprego. 

Aproveitarase as visitas que desde outros departamentos materias se realicen a industrias 
ou  outros centros de traballo para que o alumnado coñeza algunhas cuestiones relacionadas 
coas tarefas profesionais, a forma de acceso, a titulación requirida, etc,  
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4.4- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. 

Algunha das actividades habituais serán:  

- Visitas a IES da zona. 

- Visita Universidade da Coruña (campus de Ferrol). 

- Charlas de profesores doutros centros que impartan formación Profesional. 

- Visitas a empresas . 

- Compartir saídas con outros departamentos para visitar empresas , outros centros, 
entidades, etc que permitan ampliar o coñecemento do mundo académico e 
profesional dos rapaces/zas. 

- Colaboración e coordinación cos servizos sociais e de orientación laboral do Concello 
. 

5- AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Grao de consecución dos obxectivos xerais 
• Avaliación específica de cada actividade atendendo ós seguintes criterios:  

- grao de consecución dos obxectivos 
- participación e implicación dos axentes e dos destinatarios 
- duración e horarios  
- recursos humanos e materiais. 

TIPO DE AVALIACIÓN 
Realizarase unha avaliación continúa durante todo o curso de forma que, baseándonos 

sempre no principio da flexibilidade e de adaptación ó resto de actividades do centro, 
algunha das actividades previstas poidan cambiar ou reaxustarse, ampliarse e incluso 
suprimirse. en función das circunstancias de ese curso escolar. 
 A avaliación do Plan levarase a cabo, principalmente, a través das reunións do 
departamento de orientación e das reunións dos titores co orientador/a e o/a xefa de 
estudos. 
 


