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CAPÍTULO III  
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (PAT)  
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INTRODUCCIÓN 

     Este Plan de Acción Titorial enmarcase no plan de acción do Departamento de 
Orientación deste centro segundo establece o Decreto 120/ 96 polo que se regula a 
Orientación Educativa en Galicia (23/ 04/ 98, DOG do 27/ 04/ 98) e no Regulamento 
Orgánico das escolas de  Educación Infantil e dos colexios de Educación  Primaria , 
título III , capítulo V, artigos 80 e 81. 

 
 

Este PAT. Ten como obxectivo fundamental a titorización  de todos e cada un 
dos alumnos, tratando de individualizar as accións e os procesos de ensino- aprendizaxe 
e procurando, en todo momento, a educación non só de conceptos, senón e 
fundamentalmente, de valores, normas e actitudes positivas no plano da aprendizaxe e 
da súa socialización, tendo como punto de referencia os obxectivos explicitados no 
PEC. 
 
 
Está destinado a tódolos profesores e en particular aos titores, non sendo exclusivo para 
estes, xa que a lei establece que “A titoría e orientación dos alumnos formará parte da 
acción docente” (Decreto 374/ 96. Capitulo V –Artigo 80.1) 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

          Os ámbitos de actuación que debe figurar no presente PAT , para que este 
responda ás necesidades do centro, poden concretarse nos seguintes aspectos 

 
1. Apoiar o  proceso de ensino-aprendizaxe . 

 
        O apoio dos procesos de ensino-aprendizaxe constitúe unha das funcións 
fundamentais da acción titorial. O seguimento destes procesos, a nivel do grupo-clase 
e a nivel individual de cada alumno, permitirá a estes tomar conciencia de que son 
autores dos seus propios progresos e ao profesorado de que a súa función educativa vai 
más aló da mera instrucción das áreas que imparten. A acción do titor neste eido dará 
coherencia e globalidade a uns procesos que, por unha parte deben ser comprensivos,  é 
dicir tender a igualar a todos os alumnos, e por outra permitirá atender ás características 
individuais, dando respostas axustadas ao grupo e ao alumno e tendo en conta o 
contexto en que se desenvolven. 
 

2. Integrar ao alumno na dinámica do Centro. 
 
          O PAT  debe prever medidas para conseguir a integración de todos e cada  un 
dos alumnos na vida do centro escolar. Esta integración non poderá ser pasiva, antes ao 
contrario, deberá de ser unha forma de integración activa, responsable e crítica  
propoñendo medidas organizativas para lograr o obxectivo de educar cidadáns  no 
marco duns valores de tolerancia, democracia e respecto. 
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3. Axudar a tomar decisións 
 
Os profesores e o titor deben acordar e concretar accións que realizarán cos alumnos 
coa finalidade de facultarlles para que elixan opcións no eido académico e persoal ; 
axudándolles a que estas eleccións  se realicen de acordo cos seus intereses, 
motivacións , capacidades e posibilidades reais. Para eso o alumno debe ser apoiado e 
guiado a fin de que consiga un correcto coñecemneto de si mesmo e das súas propias 
posibilidade 
 

OBXECTIVOS 

 
   O último e fundamental eido da  actuación do Plan de Acción Titorial consiste na 
posta en prática  de todos os  obxectivos educativos propostos no PEC. 
 

1. Facilitar a integración dos alumnos e alumnas no seu grupo da clase e no 
conxunto da dinámica escolar. 

2. Contribuir á persoalización dos procesos de ensino e aprendizaxe. 
3. Efectuar un seguimento global dos procesos de aprendizaxe do alumno para 

detectar as dificultades e as necesidades especiais  co obxecto de artellar 
respostas educativas axeitadas e recabar, no seu caso, os oportunos 
asesoramentos e apoios. 

4. Desenvolver un programa de mellora dos procesos de aprendizaxe da lecto-
escritura  cos alumnos que presentan dificultades importantes neste eido. 
•  Desenvolver un programa de mellora da competencia lectora con todos os 

alumnos, como grupo dentro da aula e no marco curricular normalizado .  
• Desenvolver un programa de mellora da lecto-escritura con grupos de 

alumnos con dificultades, que permitan o seu progreso no seu curso e nivel. 
5. Desenvolver un programa de hábitos de estudo e traballo intelectual, que 

pretende acadar os seguintes obxectivos :  
• Promover a reflexión acerca do estilo de aprendizaxe que emprega   cada 
un, tomando conciencia das propias capacidades, limitacións, intereses e 
hábitos coa finalidade de tomar as decisión de melloralos. 
• Realizar unidades didácticas, contextualizadas en cada área ou materia, 
para que os alumnos “aprendan a aprender” seguindo o seguinte esquema: 

� Aprendizaxes significativas. Condicións físicas,  psíquicas e 
emocionais. 
� Estratexias para captar a información 
� Estratexias para reestructurar a información.  
� Estratexias para transferir a información. 
� Estratexias para organizar o traballo persoal. 

6. Fomentar no grupo de alumnos o desenvolvemento de actitudes participativas no 
seu entorno socio-cultural. 

7. Coordinar a información acerca dos alumnos que teñen os diferentes titores e 
profesores, coordinar o proceso avaliador dos alumnos e asesorar sobre a súa 
promoción de Ciclo. 



 17 

8. Favorecer no alumno o coñecemento e aceptación de si mesmo, así como a 
autoestima, cando esta se vexa disminuída por un repertorio de fracasos. 

9. Desenvolver un programa de Orientación académico profesional, cos alumnos 
do terceiro ciclo que pretende acadar os seguintes obxectivos: 

� Proporcionar informacións acerca das diferentes familias profesionais  
e a súa relación coas áreas do currículo. 

� Proporcionar información acerca da optatividade no primeiro ciclo da 
E.S.O. 

� Promover actitudes de toma de decisións responsables, procurando 
evitar a elección de optativas faltas de información ou ligadas a 
condicionantes non académicos (amigos, profesores, etc.)  . 

10. Coordinar cos demais profesores o axuste das programacións a cada grupo de 
alumnos, especialmente no referente ás respostas educativas ante necesidades 
especiais ou de apoio.  

11. Contribuír a desenvolver liñas comúns de actuación cos demais titores, no marco 
do Proxecto Educativo.  

12. Contribuír ao establecemento de relacións fluídas cos pais e nais, que faciliten a 
conexión entre a escola e as familias. 

13. Implicar aos pais, en actividades de apoio e orientación dos seus fillos. 
14. Informar aos pais de todos aqueles asuntos que afecten á educación dos seus 

fillos. 
15. Mediar co  coñecemento de causa en posibles situacións de conflicto entre 

alumnos  ou entre alumnos e profesores, orientar e informar debidamente aos 
pais. 

16. Canalizar a participación de aquelas entidades públicas ou privadas que 
colaboran nos procesos de escolarización e de atención educativa a aqueles 
alumnos que proceden de contextos sociais ou culturais desfavorecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

TEMPORALIZACIÓN 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

Núcleos de actividades Actividades 

� Acollida e integración dos 
alumnos 

1.-  Actividades de acollida 
� Presentación do titor 
� Coñecemento entre os alumnos que cambian de 
grupo.  
� Exercicios para favorecer a relación  e 
integración do grupo. 
 
2.- Coñecemento do centro escolar. 
� Desenvolvemento dunha unidade didáctica “o 
noso centro”. 

a) Dependencias e servizos. 
b) Estructura organizativa 
c) A aula, espacios, materiais... 

 

� Organización e funcionamento 
do grupo-clase. 

1. – Recollida de información sobre os alumnos. 
� Datos persoais. 
� Características persoais. 
� Rendemento. 
� Dificultades de adaptación  
� Dificultades de aprendizaxe. 
� Necesidades educativas especiais  

2. –Organización e funcionamiento na aula. 
� Normas de clase. Disciplina. 
� Elección de delegado. 
� Agrupamento de alumnos. 
� Formación de equipos de traballo 
� Apoios . Grupos de reforzo 
educativo. 

 
 

� Adquisición e mellora de 
hábitos de traballo 

 
 

1. Cuestionario de hábitos de estudo. 
2. Reflexión e toma de decisións. 
3. Deseño dun dossier de técnicas de estudio. 
4. Técnicas de captación da información, lectura, 

escritura e información oral , toma de apuntes. 

� Participación das familias. 
 

1. Reunión de inicio de curso. 
2. Horario de atención aos pais. 
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SEGUNDO TRIMESTRE  

 
 
 
 
 
 

Núcleos de actividades Actividades 

 
� Adquisición e mellora de 

hábitos de traballo. 

1. Hábitos básicos  
� Autonomía 
� Orden 
� Disciplina 
 
2. Estratexias de reestructuración 
� Suliñado, esquematizado, resumos, mapas 
conceptuais. 
 
3. Os deberes como principio dun plan de traballo 
persoal. 
 
4. Estratexias de apoio  

� Reforzo educativo. 
� Adaptación curricular. 

 

� Desenvolvemento persoal, 
adaptación. 

1. Actitudes participativas. 
� Capacidades sociais. 
� Autoestima.Estratexias de mellora . 
� Autocontrol. 
� Convivencias cos demais.Conducta  
� Interación titor- alumno. 
 

� Participación das familias 
1. Horario de atención aos pais 
2. Información transmitida. 
3. Información recibida. 
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TECEIRO TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 

Núcleos de actividades Actividades 

� Adquisición e mellora de 
hábitos traballo 

1. Técnicas de trasferencia de información. 
2. Método de estudo . Os repasos. 
3. Os exames. 
4. Avaliación formativa ou sumativa 
 

� Desenvolvemento persoal e 
adaptación 

1. Actitudes participativas. 
� Capacidade sociais 
� Autoestima. Estratexias de mellora. 
� Autocontrol. 
� Convivencia cos demais. 
� Conducta. 
� Interación titor-alumno 

 

� Programa de orientación 
académico profesional. 

1. Familias profesionais relacionadas coas línguas. 
2. Familias profesionais relacionadas coas ciencias 
naturais. 
3. Familias profesionais relacionadas coas 
técnicas. 
4. Familias profesionais relacionadas coas artes. 
5. Optativas na ESO. 
6. Orientación individualizada aos alumnos do 6º 
nivel. 

� Participación das familias. 
1. Horas de recepción dos pais. 
2. Información transmitida. 
3. Información recibida.  
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FICHA DE TITORIA DO ALUMNO / A 

  __________________________________________       Nivel___  Grupo___  Nº___  

 
 
DATOS PERSOAIS 
 
1. Data e lugar de nacemento  
2. Enderezo 
3. Observacións 

DATOS FAMILIARES. 
 

1. Datos persoais dos Pais. 
2.  Profesión dos Pais. 
3. Outros membros da familia. 

 
 
 

Núcleos de 
Actividades 

Actividades 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3·º 
Trimestre 

Organización e 
funcionamento 

dentro do grupo-
clase 

1. Características persoais. 
2. Normas de clase e 

Disciplina 
3. Rendemento  
4. Dificultades de adaptación 

. 
5. Dificultades de 

aprendizaxe. 
6. Necesidades educativas 

especiais. 

   

Desenvolvemento 
persoal e adaptación 

Actitudes participativas 
� Capacidades sociais 
� Autocontrol 
� Autoestima. 
� Convivencia cos demais 
alumnos. 
� Interación titor alumno. 

   

Adquisición e 
mellora de hábitos de 

traballo 

Técnicas desenvolvidas  
� De estudo 
� Lectura  
� Escritura 
 

   

Participación das 
familias 

Horas de recepción 
Información recibida 
Información transmitida. 

   

 
 
 
 
 


