
PLA  D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

El procés de desenvolupament vocacional és un procés que ha de ser afavorit durant
l’escolarització  de  l’alumnat  per  tota  la  comunitat  educativa.  Es  tracta  d'implicar
l'alumnat i  aconseguir  que la seua elecció vocacional siga un procés a mitjà - llarg
termini relacionat amb el seu desenvolupament personal, és per això que és important
realitzar una programació al llarg de les diferents etapes educatives. 
  
OBJECTIUS GENERALS

1. Afavorir  l'adquisició  d'un  bon  hàbit  d'estudi  i  la  utilització  d'estratègies
d'aprenentatge.  

2. Fomentar l'autoconeixement en els alumnes. 
3. Facilitar informació sobre els itineraris educatius. 
4. Coordinar l’elaboració del consell orientador d’ESO. 
5. Afavorir  una presa de  decisions  vocacional  realista  i  ajustada  als  interessos

personals.    
6. Facilitar  informació  sobre  eixides  professionals  i  aspectes  bàsics  de  la

incorporació al món del treball. 

ACTIVITATS
CURS ACTIVITAT 

2ESO
3ESO

Assessorament individualitzat / Xarrada informativa famílies i alumnat proposat a
FPB. 

Preinscripció FPB. 

3ESO
Xarrada informativa per a l’alumnat (DO). 

Elecció matèries 4ESO (fitxa).

Xarrada informativa per a les famílies (equip directiu). 

4ESO

Xarrada informativa per a l’alumnat (DO). 

Xarrada informativa cicles formatius Formació Professional (professorat cicles).

Xarrada informativa per a les famílies (equip directiu). 

Inscripció prova accés CFGM. 

Preinscripció cicles / batxillerat → aula informàtica.

Elecció matèries 1BAT  (fitxa).

1BAT

Xarrada informativa EBAU (Coordinació Batxillerat)

Xarrada informativa cicles formatius Formació Professional (professorat cicles).

Elecció matèries 2BAT (fitxa).

Preinscripció CFGM.

1BAT
2BAT

Webinars amb Antic Alumnes de diferents titulacions (Coordinació Batxillerat) 



2BAT

Visites virtuals a la UV i UPV (Coordinació Batxillerat). 

Xarrada informativa famílies i alumnat sobre la PAU (Coordinació Batxillerat).

Taller / Xarrada maneig de l’ansietat (DO). 

Preinscripció CFGS.

Inscripció prova accés CFGS.

Preinscripció PAU. 

Preinscripció Universitat.

2FPB Preinscripció CFGM.

Inscripció prova accés CFGM.

2GM Xarrada informativa Agència desenvolupament local ??

2GS Xarrada informativa Agència desenvolupament local ??

Preinscripció PAU i Universitat.

RECURSOS
Materials en el BLOG de Batxillerat i en AULES. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
Durant el curs es farà un seguiment i a final de curs es realitzarà l'avaluació del
POAP recollint  informació  sobre  el  seu  desenvolupament  i  les  propostes  de
millora dels coordinadors d’etapa, tutors, l’alumnat i les famílies.  


