
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Plan de Acción  Titorial  

 
1.- Obxectivos Xerais: 

• Facilita-la integración do alumnado no seu grupo e no conxunto da dinámica do 

colexio. 

• Potencia-lo esforzo  individual e o traballo en equipo. 

• Contribuir á personalización do proceso educativo. 

• Efectuar un seguemento global da aprendizaxe do alumnado para detectar 

dificultades e necesidades especiais e recurrir ós apoios e ás actividades 

axeitadas. 

• Coordenar o axuste das programacións ó grupo de alumnado, especialmente no 

referente ás respostas educativas ante as necesidades educativas especiais. 

• Coordenar o proceso avaliador dos distintos profesores do grupo clase, así 

como calquera información de importancia para o mesmo. 

• Implicar e comprometer ós pais en actividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos. 

• Facilitar o desenrolo de hábitos de traballo e de estudio. 

 

2.- Contidos 

2.1.- Hábitos e técnicas de estudio e traballo: 

• Autoestima e motivación polo estudio 

• Condicións: limpeza, espacio, luz, silencio, materiais necesarios… 

• Método: organización, tempo, concentración e esforzo. 

• Técnicas concretas: lectura, suliñado, esquema, cadro e resumo. 

2.2.- Educación en valores: 

• Respeto ás persoas, ás cousas e ó entorno. 



• Confianza, cooperación e diálogo na resolución de conflictos. 

• Participación, xustiza e solidaridade. 

3.- Actividades  

3.1.- Co alumnado: 

• Coñece-la situación de cada alumno e alumna no grupo, no centro e no seu 

ambiente sociofamiliar, mediante entrevista ás familias  e intervir para favorecer 

a integración nos caso no que sexa necesario. 

• Coñece-la dinámica interna do grupo e intervir se fose necesario para 

recompoñer dita dinámica. 

• Recabar información sobre os antecedentes escolares  e a situación persoal 

o familiar de cada alumno e alumna, a través de informes anteriores, expediente 

persoal o familiar , titores dos cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, 

entrevistas,… 

• Analizar co profesorado implicado no grupo as dific ultades escolares do 

alumnado debidas a  deficiencias instrumentais, problemas de integración e 

outros para buscar, se é necesario, os asesoramientos e apoios axeitados. 

• Favorecer  no alumno e alumna o coñecemento e aceptación de si mesmo . 

• Promover e desenvolver actividades que fomenten a convivencia, a 

integración e a participación do alumnado na vida d o centro : 

o Elección de responsables (plan de evacuación e emerxencia, delegado/a, 

outras responsabilidades de aula e no patio de recreo e filas 

(confeccinarase un listado  de responsabilidades e os  turnos delas). 

o Actividades culturais e deportivas complementarias. 

o Festas e excursións, etc. 

• Práctica das técnicas de estudio. 

• Lectura de libros e visionado de películas onde se traten os valores que 

desexamos nos noso alumnado. 

 



 

 

3.2.- Coas familias: 

• Reunir ós titores/as ó comenzo do curso  para informarlles sobre a hora 

de visita e atención titorial, a composición do equipo educativo, as líñas 

xerais de actuación e os criterios de avaliación, as actitudes e valores que 

desexamos potenciar, e o desenvolvemento deste Plan de Acción Titorial 

• Consegui-la colaboración dos pais en relación có traballo persoal dos seu 

fillos e fillas: organización do tempo de estudio na casa, e tamén do 

tempo libre e de descanso. 

• Ter entrevistas individuais cós pais para informarlles do desenvolvemento 

académico ou para calqueroutro aspecto relacionado coa sua formación. 

• Coordenar charlas sobre temas formativos o informativos de interés xeral 

ás familias: coeducación, hábitos hixiénicos, alimentarios, de estudio, etc. 

 

3.3.- Co equipo docente: 

• Programación das distintas tarefas tanto escolares coma extraescolares e 

complementarias. 

• Coordenación de programas educativos, actividades, criterios e 

instrumentos de avaliación. 

 

Estas actividades desenvolveranse segundo o plan establecido pola xefatura 

de estudios, segundo constará na Programación Xeral Anual do centro. 

 

3.4.- Da titora ou do titor. 

• Mante-lo contacto coas familias dun xeito fluido e constante. 

• Cumplimenta-la ficha de datos e outros informes referidos ó alumnado da 

súa titoria. 



• Elabora-los informes e boletíns trimestrais 

• Coordenar ó profesorado que incide no seu grupo, manténdoo informado 

do que precise oportuno para á mellor consecución dos obxectivos 

didácticos. 

• Coordenar co profesor de apoio a elaboración das adaptacións 

curriculares do alumnado da súa titoría no seu caso. 

• Realiza-las actividades programadas co seu grupo segundo se establece 

nos diferentes proxectos e programacións. 

 

3.5.- Do profesor de apoio e equipos de apoio exter no 

• Coordena-la elaboración das Adaptacions Curriculares coa titora ou titor e 

o resto do equipo docente. 

• Diagnosticar e, no seu caso, atender ó alumnado con necesidades 

educativas especiais, preferentemente no espacio da aula. 

• Asesorar ó equipo en temas relacinados coa atención ó alumnado con 

NEE. 

4.- Metodoloxía 

A realización das actividades co alumnado será dinámica e activa, 

facilitando a participación desinhibida nas actividades que o requiran: 

autocoñecemento, integración grupal, social e familiar, etc. 

 

5.- Temporalización 

O P.A.T. levarase ó cabo durante todo o curso. A razón dunha hora semanal os 

martes para a atención ás familias titoras,  outra hora  para a aplicación das 

actividades concretas e para a coordinación dos membros do equipo de ciclo 

(tódolos primeiros martes de mes); dispoñendo o resto de horas de 

exclusividade no centro para para a cumplimentación dos documentos e 



informes e o desenvolvemento dos proxectos e programas de mellora de 

calidade e investigación pedagóxica que se determinen. 

 

6.- Avaliación  

Avaliarémo-lo  cumprimento do presente plan cando se avalie ó noso alumnado: 

unha vez por trimestre, tomando en consideración as medidas correctoras que 

sexan necesarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- Modelo de autorizacións e recollida do alumnado: 

 
 Pregámoslle que asine cada unha das autorizacións que se adxuntan segundo 
correspondan: 
 
 
 
1º.-  
Dona/D. _______________________________________________ , nai/pai da/o alumna/o 
_______________________________________ escolarizada/o en  E. Infantil 3, 4, 5 anos, 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º  (táchese o que non corresponda) certifico que os titores/as legais son os que relacionan: 
_________________________ DNI_________________, e 
_________________________________ DNI_______________________ 
 
 
En Ferrol,  Outubro 2.004 
 
       Asdo. Nai/pai/titora/titor legal. 
 
 
 
 
 
 
 
2º.-  
Dona/D. _______________________________________________ , nai/pai da/o alumna/o 
_______________________________________ escolarizada/o en  E. Infantil 3, 4, 5 anos, 1º, 2º, 
(táchese o que non corresponda) haberá de ser recollido á saída da escola (14,00h) por calquera das 
seguintes persoas autorizadas: ____________________, ____________________ 
 
En Ferrol,  Outubro 2.004 
 
 
       Asdo. Nai/pai/titora/titor legal. 
 
 
 
 
 
 
 



3º 

Dona/D. _______________________________________________ , nai/pai da/o alumna/o 
_______________________________________ escolarizada/o en  3º, 4º, 5º, 6º de Primaria está 
autorizada/o, baixo a miña responsabilidade a voltar á casa sen necesidade  de ser recollido ó 
remate das  ACTIVIDADES LECTIVAS ás 14,00h., ó longo do presente curso académico 
2003/2004 
 
 
En Ferrol,  Outubro 2.004 
 
      Asdo. Nai/pai/titora/titor legal. 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE COMEDOR|| ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Constatando que hai numerosas ocasións en que o alumnado que utiliza o servicio de 

comedor e/ou participa en actividades extraescolares, no é recollido coa puntualidade debida ó 
remate das mesmas; prégolle que segundo a súa conveniencia asine o seguinte escrito e o 
entregue a calquera do persoal encargado do comedor, e/ou das actividades extraescolares 
segundo corresponda. Así mesmo, reitérolle a necesidade de recoller ó alumnado coa 
PUNTUALIDADE debida, xa que os/as responsables non teñen obrigación algunha de 
permanecer máis tempo do regulamentado. 
 
Dona/D. _______________________________________________ , nai/pai da/o alumna/o 
_______________________________________ escolarizada/o en  3º, 4º, 5º, 6º de Primaria está 
autorizada/o, baixo a miña responsabilidade a voltar á casa sen necesidade  de ser recollido ó 
remate da actividade de COMEDOR,  (16, 00h) tódalas veces que utilice este servicio, ó longo 
do presente curso académico 2003/2004 
 
 
 En Ferrol,  Outubro 2.004 
 
      Asdo. Nai/pai/titora/titor legal. 
 
 
 
 
 
 



 
Dona/D. _______________________________________________ , nai/pai da/o alumna/o 
_______________________________________ escolarizada/o en  3º, 4º, 5º, 6º de Primaria está 
autorizada/o, baixo a miña responsabilidade a voltar á casa sen necesidade  de ser recollido ó 
remate da ACTIVIDADE   EXTRAESCOLAR (                           ) especifíquese cal  tódolos días 
que participe nela, ó longo do presente curso académico 2003/2004 
 
 
En Ferrol,  Outubro 2.004 
 
 
 
 
      Asdo. Nai/pai/titora/titor legal. 
      
 
 
 
 
 
Dona/D. _______________________________________________ , nai/pai da/o alumna/o 
_______________________________________ escolarizada/o en  E. Infantil 3, 4, 5 anos, 1º, 2º, 
(táchese o que non corresponda) haberá de ser recollido á saída do servicio de COMEDOR e/ou 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  por calquera das seguintes persoas autorizadas: 
____________________, ____________________  (PREGÁMOSLLE PUNTUALIDADE) 
 
En Ferrol, 11-02-04 
 
       Asdo. Nai/pai/titora/titor legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.- Ficha de recollida de datos Educación Primaria.  
 

INFORME ALUMNADO DE PRIMARIA (P.A.T) 
 
Data:  …………………………………………….. 
Alumna ou alumno:  
……………………………………………………………………………… 
¿Ten algunha alerxia a medicamento ou alimento?:  
…………………………………………. 
 

CUESTIONARIO PARA FAMILIAS 
 

Datos familiares 
 
 Pai Nai Irmán Irmá 
 
Nome 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Idade 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Estudios 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Profesión /actividade 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
¿Ocupado/a ou en paro? 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Integración Familiar 
 
1.-  Titores legais do/a alumno/a: ………………………………………………………………… 
 
2.-  Con quen convive na casa?:  ……………………………………………………………… 
 
SINALAR CUN CÍRCULO: 
 
3.-  Nas relacións coa familia, o seu fillo ou filla é: 
 

aberto/a Tímido/a dominante independente 
 
4.-  As relacións do fillo/a cos seus irmáns ou irmás son: 
 

boas normais Non se entenden demasiado malas 
 
5.-  As relacións co seu fillo/a son: 
 

boas normais Non se entenden demasiado malas 



 
6.-  Consideran que, co seu fillo/a son: 
 

severos brandos esixentes comprensivos 
Datos ambientais 
 
7.-  ¿O seu fillo ou filla ten amigos? 
 

moitos un grupo reducido un ou unha ningún 
 
8.-  As fins de semana o seu fillo/a: 
 

sae cos amigos está na casa saímos en familia practica deportes 
 
 
9.-  ¿O seu fillo/a practica algunha actividade fóra da escola? 
 

deportes informática idiomas música outras 
 
10.-  ¿Colabora nos traballos da casa? 
 

sempre a miúdo ás veces nunca 
 
11.-  ¿Cantas horas dorme? 
 

seis sete oito nove máis de nove 
 
12.-  ¿A qué hora se deita habitualmente? 
 

antes das 9 das 10 das 11 máis tarde das 11 
 
13.-  ¿Onde estudia e fai os deberes? 
 

dormitorio 
(só / soa) 

dormitorio 
(cos irmáns ou irmás) 

comedor outros 

 
14.-  ¿Cantas horas lle dedica ó estudio? 
 

menos de 1 hora 1 ou 2 horas 3 horas máis de 3 horas 
 
15.-  ¿Cantas horas lle dedica á televisión? 
 

menos de 1 hora 1 ou 2 horas 3 horas máis de 3 horas 
 
 
16.-  Outros datos relevantes: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



INFORME ALUMNADO DE Educación Infantil  (P.A.T) 
 
CEIP  “ESTEIRO” 
Data:  …………………………………………….. 
Nome : ……………………………… Apelidos : 
………………………………………………… 
Data de nacemento : 
………………………………………………………………....................... 
 
Enderezo : 
LOCALIDADE: …………………………………. CONCELLO: 
………………………………….. 
TELÉFONO: ……………………… Teléfono de urxencia: 
……………………………………... 
AUTOBÚS: ………………………………….. PARADA: 
………………………………………… 
 
Datos familiares 
NOME DO PAI: 

……………………………………………………………………………………... 

Idade: ………………. Profesión: 

…………………………………………………………………. 

NOME DA NAI: 

……………………………………………………………………………………... 

Idade: ………………. Profesión: 

…………………………………………………………………. 

Irmáns: (Nome e idade) 

Nome: ………………………………………………………….. Idade: ……………………… 

Nome: ………………………………………………………….. Idade: ……………………… 

Nome: ………………………………………………………….. Idade: ……………………… 

Nome: ………………………………………………………….. Idade: ……………………… 

Outros familiares cos que vive: 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



Escolarización anterior á entrada neste colexio: 

………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Lingua que usa o/a neno/a: ………………… Lingua que usan os pais entre si: 

……………. 

Hábitos : 
¿Come só ou con axuda?: 
………………………………………………………………………… 
¿Vístese e desvístese só ou con axuda?: 
……………………………………………………….. 
¿Lávase só ou con axuda?: 
……………………………………………………………………….. 
¿É colaborador na casa?: …………..  ¿Axuda en algunha tarefa?: 
………………………….. 
¿Dorme só no seu cuarto?:    Si       Non  
(Se non dorme só) ¿Con quen dorme?: 
…………………………………………………………. 
¿Ten medos nocturnos?: 
………………………………………………………………………….. 
Outros datos:  
Problemas no embarazo, parto ou enfirmidades que tivese: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Cando empezou a falar?: 

………………………………………………………………………… 

¿Cando empezou a andar? ¿Gateou?: 

………………………………………………………….. 

Control de esfínteres. (Comentade a que idade deixou de usar pañal. De día e de 

noite):  

…………………………………………………………………………………………………… 

Indicade se ten intolerancia coñecida a algún alimento, ou é alérxico a algo: ………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Sinalades se existen problemas de celos ou relación no ambiente familiar: …………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



¿Con que adultos pasa a maior parte do tempo?: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Xoga habitualmente con outros nenos e nenas?: ………………………………………… 

¿Cales son as súas actividades preferidas cando está so/a?: …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Canto soe ver ó día a televisión? ¿Cales son os seus programas favoritos?: ………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Gústalle que lle conten ou lean contos?¿Quen o fai habitualmente?: ………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué actividades soedes facer co/a neno/a no tempo libre? (Fins de semana, 

vacacións..) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Comentade brevemente como resolvede-los problemas de autoridade na familia: 

Castigos, se lle ten máis respeto a un que a outro, como reacciona el/ela, etc.: ……… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



Anotade aqueles rasgos que pensedes que mellor definen ó voso fillo ou filla: 

 Pouco Algo Bastante Moito 

Tímido/a ……………….     

Obediente ……………..     

Agresivo/a ……………..     

Caprichoso/a ………….     

Alegre ………………….     

Medoñento/a ………….     

Charlatán/a ……………     

Inquieto/a ……………...     

Atento/a ………………..     

Ordenado/a ……………     

 

Outros aspectos que consideredes de interese: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Por último gustaríanos que sinalásedes cales son os aspectos que considerades de 

maior importancia dentro da escolaridade do/a neno/a en Educación Infantil. Para isto 

tedes a continuación oito argumentos que soen usa-los pais e nais á hora de 

escolarizar ós seus fillos nesta Etapa. Poñede unha cruz indicando a importancia  que 

para vós ten cada un deles. 

 Nada Pouco Algo Bastante Moi 

Para preparalos para a Escola Primaria      



Para cuidalos mentras os pais traballamos      

Para estimula-la súa creatividade e imaxinación      

Para que se relacionen e se socialicen      

Para estimula-la súa intelixencia      

Para o seu desenvolvemento motor       

Para que melloren seus hábitos, normas e disciplina      

Para que aprendan a ler e escribir      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


