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1. INTRODUCIÓN. 

A acción titorial foi recollida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 

modificada pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro (LOMLOE) nos artigos 18 e 91; 

tamén pola lexislación autonómica que desenvolve o currículo desta etapa na nosa comunidade, 

o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia (artigo 17). En Galicia, as funcións da titoría están 

recollidas e ampliadas no Regulamento Orgánico de Centros, formado polo Decreto 374/1996, 

do 17 de outubro, e a Orde do 22 de xullo de 1997. 

A LOE-LOMLOE, no seu artigo 91, establece entre as funcións do profesorado “a titoría do 

alumnado, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo”. 

Tamén inclúe como funcións “a orientación académica e profesional deste alumnado; e a 

información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos nenos e nenas e a 

orientación para que estas cooperen no mesmo”. Especifica que o documento que recollerá as 

directrices para levar a cabo a acción titorial, será o Proxecto Educativo (concretamente, o Plan 

de Acción Titorial). 

O Decreto 105/2014 establece que “o profesorado titor coordinará a intervención educativa do 

conxunto do profesorado que incida sobre o mesmo grupo de alumnos/as…”. Ademais, establece 

que “cada grupo de alumnos e alumnas terá un profesor/a titor/a designado/a pola persoa que 

exerza a dirección, por proposta da xefatura de estudos”. 

Pola súa banda, o Decreto 374/1996, do 17 de outubro, no capítulo 5 (“Titores”), di: “establécese 

que a titoría e a orientación formarán parte da función docente”. Tamén se determinan as normas 

de nomeamento, coordinación e as funcións dos titores/as. 

A Orde do 22 de xullo de 1997, no capítulo 6 (“Coordinación docente”), concreta criterios de 

asignación de titorías, a hora semanal de atención a pais ou a reunión de principio de curso. 

A Orde do 9 de xuño de 2016, que regula a avaliación da Educación Primaria en Galicia, destaca 

igualmente a importancia do titor/a. Este/a realizará unha avaliación inicial ao comezo de cada 

curso (o primeiro mes), coordinará as sesións de avaliación, informará ás familias e mesmo 

primará o seu criterio ao decidir sobre a promoción dos seus titorandos.  

Así as cousas, somos quen de afirmar que a titoría constitúe un elemento propio da tarefa 

docente e do currículo, ao tempo que posibilita a atención personalizada dos alumnos/as. O labor 

titorial pode identificarse coa función educativa propiamente dita. 
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O obxectivo principal da acción titorial é conseguir un desenvolvemento integral do alumno/a, 

que lle permita afrontar as diferentes situacións que irá atopando na súa vida. 

2. CONCEPTO DE TITORÍA. 

Tal e como se establece a nivel legal e desde a perspectiva pedagóxica actual lexislativa, todo 

docente exercerá a acción titorial. Así, no conxunto da etapa, a acción titorial orientará o proceso 

educativo individual e colectivo do alumnado, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento 

escolar de cada neno/a en todas as súas dimensións (académica e profesional, aprendizaxe, 

atención á diversidade e desenvolvemento persoal, relacións...). 

A pesar de que todo o profesorado estea implicado na acción titorial, será preciso que un/unha 

asuma a responsabilidade de coordinar as accións antes indicadas e a todos os axentes 

implicados. Ese responsable será o titor/a do grupo. 

A titoría é, por tanto, unha actividade compartida, planificada, responsabilidade de todo o 

profesorado (e non só do titor/a concreto dun grupo) que ten que ver coa guía e orientación 

personalizada de cada alumno/a, con respecto a todos os aspectos que levan a cabo no centro 

escolar, para un desenvolvemento académico e persoal o máis completo posible. 

LÁZARO e ASENSI (1987) definen a titoría como “unha actividade inherente á función do 

profesor, que se realiza individual e colectivamente cos alumnos/as dun grupo de clase, co fin de 

facilitar a integración persoal e os procesos de aprendizaxe”. 



4 

 

3. O MESTRE TITOR. 

1. Cada grupo de alumnos/as terá un mestre titor que será designado pola dirección do centro. 

2. O director do centro coordinará o traballo dos titores e manterá as reunións periódicas 

necesarias para o bo funcionamento da acción titorial 

3. A titoría de cada grupo de alumnos recaerá preferentemente no mestre que teña maior horario 

semanal co dito grupo. 

4. A asignación de titorías ós especialistas farase sempre ós que teñan máis horas dispoñibles, 

procurando, ó mesmo tempo, que imparta o máximo de horas de docencia no grupo do que vai 

ser titor. 

5. Na programación xeral anual, fixarase unha hora semanal para a atención ós pais, dentro do 

horario non lectivo. 

6. Programaranse reunións globais, unha por trimestre, cos pais para expoñer as liñas xerais do 

plan de traballo. 

3.1. Funcións do mestre titor: 

a) Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de orientación, 

baixo a coordinación do director. 

b) Proporcionar no principio de curso, ós alumnos e ás familias todo tipo de información. 

c) Coñecer as características persoais de cada alumnos a través da análise do seu expediente 

persoal e outros documentos. 

d) Coñocer os aspectos da situación familiar e escolar dos seus alumnos/as. 

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de aprendizaxe para detectar dificultades e 

necesidades especiais e buscar as posibles solucións (orientación, apoios…) 

f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para os alumnos/as do seu grupo 

g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nas actividades 

do centro. 

h) Orientar ós alumnos no seu proceso formativo. 

i) Informar ó equipo de mestres das características de cada un dos alumnos/as. 

j) Coordinar o axuste de diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados para o 

mesmo grupo de alumnos. 

k) Organizar e presidir as sesións de avaliación. 

l) Coordinar a avaliación dos alumnos do seu grupo e adoptar a decisión que proceda referente á 

promoción dos alumnos dun nivel a outro, logo de audencia dos seus pais ou titores legais. 
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m) Atender ós alumnos mentres estes permanezcan no centro en periodo de lecer. 

n) Colaborar co departamento de orientación educativa. 

o) Colaborar cos demais titores nos proxectos educativo e curricular do centro. 

p) Orientar as demandas dos alumnos e mediar ante o resto do profesorado, alumnado e equipo 

directivo nos problemas que se presenten. 

q) Informar ós alumnos do grupo, as familias e mestres de todo aquilo que lles afecte as 

actividades docentes e o rendimento escolar. 

r) Facilitar a cooperación educativa entre mestres e familias de alumnos. 

s) Exercer a coordinación entre os demais mestres do grupo. 

t) Cubrir os documentos oficiais do seu grupo e elaborar un informe trimestral individual de cada 

alumno do seu grupo. 

u) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos e informar ás familas e o director 

do centro. 

v) Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio e orientación dos seus fillos. 

w) Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da acción 

titorial. 

En relación coas funcións anteriormente mencionadas, trataranse de levar a cabo as seguintes 

actividades: 

Respecto ao alumnado: 

a) Adaptación do alumno/a ao seu grupo e ao centro (principio de curso) 

• Facilitar en todo o posible a adaptación dos novos alumnos/as á nosa escola, seguindo as 

directrices do Plan de acollida. 

• É conveniente, asemade, pensar nun agrupamento flexible da clase, que en calquera momento 

poderá ser susceptible de cambio en función das necesidades específicas dos alumnos/as. 

b) Coñecemento dos seus dereitos e deberes e das normas de convivencia, así como do 

funcionamento xeral do centro 

O centro dispón dun Plan de convivencia, que debe ser o referente fundamental dos titores/as 

neste sentido. Neste documento especifícanse os principios básicos a seguir. 

Polo xeral tentarase que o coñecemento das normas sexa asumido por todos/as como factores 

que van mellorar a convivencia, non como algo que nos vén imposto. Para iso podemos: 

• Dar normas elementais de aula, en asemblea, segundo a idade dos/as nenos/as. 
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• Elaborar conxuntamente as normas de aula, en asemblea, e as consecuencias do seu 

incumprimento. 

• Traballar na clase as normas establecidas, ilustrándoas, coloreando… 

• Colocar as normas nun lugar visible da clase. 

• Coñecer e asumir vivencialmente as normas existentes no NOF e no Plan de convivencia do 

centro. 

c) Elección de encargados/as de xeito rotativo 

O feito de nomear responsables pode levar aos/ás nenos/as a considerar as cousas de uso común 

como algo máis súas; co cal, o seu emprego e control será máis coidadoso. Por outra banda, é 

positivo que os/as nenos/as, dende ben pequenos, asuman responsabilidades que sabemos poden 

cumprir. Séntense máis importantes pola confianza que se deposita na súa capacidade para 

realizalas. 

Unha posible organización podería ser a seguinte: 

• Nomear encargados/as de xeito rotativo en períodos semanais ou quincenais. 

• Os/as encargados/as irán, ao longo do curso, desempeñando sinxelas responsabilidades: repartir 

material do grupo, colocar prendas de abrigo, regar as plantas, etc. 

• Nomear encargados/as de xeito rotatorio para responsabilizarse do reparto e recollida do 

material da clase. 

• Elixir delegado/a e subdelegado/a en asemblea, para todo o curso. 

d) Favorecer unha dinámica de convivencia, integración e participación dentro do grupo Para o 

seu desenvolvemento podemos: 

• Variar a agrupación durante o curso para favorecer a integración e coñecemento de todos/as 

os/as alumnos/as entre si. 

• Respectar a quenda de palabra en actividades de gran grupo. 

• Manter entrevistas, conversas individuais con todos/as e cada un/ha dos/as alumnos/as, sempre 

que sexa necesario. 

• Celebrar asembleas para discutir e comentar problemas de convivencia e aprendizaxe que sexan 

comúns. 

 • Traballar en grupo sobre un tema en concreto, repartindo os propios alumnos/as as funcións. 

d) Obter información sobre a situación persoal, escolar, familiar e social dos/as seus/súas 

alumnos/as. 
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Recollerase, principalmente, información dos/as alumnos/as de tres anos (4º de Educación 

Infantil) e dos novos/as do centro. 

Algúns dos recursos a empregar para a obtención da información son: 

• Ao comezo de cada ciclo (Educación Infantil) e curso (Educación Primaria) e durante o 

primeiro mes do curso escolar, a persoa titora realizará unha avaliación inicial coa finalidade de 

adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria no seu proceso de 

aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de desenvolvemento das 

competencias. Esta avaliación incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior 

correspondentes ao seu alumnado e completarase coa información obtida das familias. A 

avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo nas programacións de aula, así como para adoptar aquelas 

medidas de apoio, reforzo e recuperación que consideren oportunas para cada alumno/a. 

• Obter información por medio dos informes remitidos polo centro de procedencia, da súa 

familia, e mesmo de persoas ou institucións alleas ao centro, que tiveran algunha relación co/a 

alumno/a en cuestión (servizos sociais, concello, servizos médicos, etc.). 

• Cuestionarios sobre hábitos, costumes, personalidade… a cumprimentar polos pais e nais. 

• Observación directa dos seus traballos e actitudes ao longo do curso. 

• Pasar algunha proba de nivel ao comezo de cada curso, especialmente o profesorado de nova 

incorporación ao centro, xa que ten un maior descoñecemento do alumnado. 

• Elaborar informes sobre o rendemento escolar e actitudes de cada alumno/a ao remate de curso, 

para informar aos/as propios/as alumnos/as, pais e nais e mestres/as de nova incorporación. 

e) Actividades de autoestima e desenvolvemento de habilidades básicas. 

É importante para calquera aprendizaxe a confianza do/a alumno/a en si mesmo/a, así como a 

aceptación das súas propias limitacións. No proceso de ensinanza/aprendizaxe resulta primordial 

potenciar o desenvolvemento das habilidades de cada alumno/a en particular. 

 A este respecto, é difícil atopar actividades concretas a realizar. Trátase máis ben dunhas ideas, 

dunha filosofía docente que intentamos levar á práctica co noso grupo de alumnos/as. Algunhas 

ideas serían: 

• Coñecemento, a través da observación de cada alumno/a. 

• Ante situacións e traballos incorrectos, a corrección farase en positivo, tratando de motivar ao 

neno/a coa nosa confianza e facéndolle ver que o sabe facer mellor. 
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• Debemos expor os traballos de todos/as os/as alumnos/as, non so os máis bonitos e mellores, 

para evitar transmitir tacitamente ao alumnado, que o que non é bo queda fóra. 

• Coñecidas as capacidades dos/as alumnos/as menos dotados, potenciar, de forma verbal, 

calquera logro ou mellora. 

• É importante dar responsabilidades aos menos eficaces en rendemento escolar, especialmente 

naquelas actividades nas que destaquen (deportes, ordenación de material, actividades de tipo 

máis lúdico, etc.), valorando a súa eficiencia (Educación Primaria). 

f) Actividades relacionadas coas técnicas de estudio ou habilidades do pensamento (aprender a 

aprender). 

Obxectivo imprescindible para acadar as aprendizaxes significativas que propugna Ausubel. É 

probable que esixa por parte dos nenos/as un maior esforzo persoal para fixar conceptos, así 

como un traballo máis autónomo e personalizado. É o momento de inicialos en sinxelas e 

elementais técnicas que favorezan a adquisición de hábitos que nun futuro poidan facilitarlles a 

aprendizaxe. Empregaranse recursos como: 

• A principio de curso realizarán un horario persoal, organizando o seu tempo libre na casa, 

sempre mantendo un traballo cooperativo cos pais/nais para asesoralos sobre o mesmo, para que 

os seus fillos/as acaden maiores cotas de autonomía e de autocontrol, que favoreza a súa 

autoestima. 

• Nos cursos máis altos, como traballo de clase realizarán resumos, sinxelos esquemas e mapas 

conceptuais de actividades que se presten a iso (clasificacións e/ou características, animais, 

plantas, polígonos…). Estes traballos serán corrixidos como unha actividade máis, co obxectivo 

de darlle a importancia que realmente teñen e, ao mesmo tempo, facilitar o seu estudo. 

• Aínda que dende o paradigma construtivista da educación o realmente interesante son as 

habilidades do pensamento na construción do coñecemento, non podemos nembargante negar o 

importante papel da memoria para a adquisición de novos coñecementos; de aí que tamén 

debamos abordar distintas estratexias para memorizar (anotar nun papel, aprendizaxe de iniciais 

para unha enumeración, representación mediante sinxelos debuxos, subliñado, resumo, 

establecemento de relacións, etc.). 

- Respecto ao profesorado 

a) Mellora da presente guía de acción titorial para o centro. 

• Reunión xeral no último trimestre (especialmente a nivel de titores/as) para valorar a aplicación 

deste plan e posibles modificacións a introducir de cara ao próximo curso. 
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• Pódese valorar a última parte do punto anterior na primeira reunión do curso seguinte. Como 

aspectos a abordar neste tipo de reunións, cítanse os que seguen: 

- En relación aos/as pais e nais: boletíns informativos trimestrais, informes de final de curso, 

posibles reunións ou entrevistas, etc. 

- En relación ao profesorado: posible calendario de reunións, informes, etc. 

- En relación ao alumnado: seguimento do Plan de acollida ao alumnado estranxeiro, Plan de 

convivencia, atención á diversidade, etc. 

b) Resolución de conflitos 

En ocasións orixínanse conflitos que, se non son abordados, poden constituír un problema para o 

normal funcionamento da clase e incluso do centro. As máis das veces, o diálogo será a clave 

para a súa resolución. 

Para a resolución dos conflitos o noso referente é o Plan de convivencia do centro, así como a 

Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa; e o Decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro, pola que se desenvolve a Lei 4/2011. 

c) Dar ou recibir información dos/as compañeiros/as sobre aspectos relacionados coa educación 

dos/as seus/súas alumnos/as 

• A principio de curso, cada titor/a recollerá información dos/das seus/súas alumnos/as. Pode 

facelo entrevistándose co/a titor/a do seu grupo do curso anterior (se é posible), mediante 

entrevistas cos pais e nais, consultando os expedientes, etc. 

• De seguido, sería conveniente que o/a titor/a organizase unha pequena reunión cos mestres/as 

do seu grupo de alumnos/as para intercambiar toda esa información. Pódese facer a primeira 

destas reunións a principio de curso e as demais aproveitando as reunións de avaliación. 

Todo isto farase verbalmente ou por escrito (informe de final de curso); empregando informes 

médicos ou doutros profesionais dos que se dispoña. A información relativa a cada alumno/a 

incluirase na súa carpeta persoal. 

c) Preparación das sesións de avaliación (Educación Primaria): 

Realizarase unha sesión de avaliación inicial e polo menos tres sesións de avaliación para cada 

grupo de alumnos/as. Participarán todos os/as mestres/as que interveñen no grupo para 

consensuar criterios, instrumentos…, para posteriormente analizar os resultados da avaliación. 

De cada unha destas sesións o titro/a levantará acta nas que consten as valoracións e conclusións 

sobre o nivel de rendemento do grupo e do alumnado así como os acordos adoptados en relación 

co grupo ou en relación co alumnado. 
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O centro conta cun modelo de acta de avaliaicón na que se recollen todos estes aspectos. 

d) Respecto aos/ás pais/nais 

Unha das funcións principais do/a titor/a é a de asegurar a conexión da educación familiar e 

escolar, favorecendo a participación dos pais e nais na educación dos/as seus/súas fillos/as, de 

xeito coordinado coa escola. Esta coordinación non sempre resulta doada. Implicar aos pais e 

nais comporta non só un acto de vontade, senón tamén a posta en práctica dunha serie de accións 

frecuentemente traballosas e de resultado non sempre inmediato. 

É imprescindible a necesidade de colaboración entre o profesorado e a familia para a educación 

dos/as alumnos/as. 

e) Reunións informativas 

As reunións de información xeral entre os equipos educativos e os pais e nais dos/as alumnos/as, 

poden constituír un momento importante de encontro. Serven para transmitir información de 

orde xeral, non centrada nun/ha alumno/a en particular, e tamén para dialogar sobre temas 

candentes. 

Á hora de planificar unha reunión deste tipo, é preciso ter en conta unha serie de sinxelas 

consideracións prácticas: 

- Horas accesibles para os pais e nais, e tamén para o profesorado que participa neste tipo de 

reunións. 

- Preparación do espazo onde se vai desenvolver a reunión. 

- Preparación dos contidos e da metodoloxía a seguir (quen intervén e en que orde, etc.). É 

conveniente non deixar lugar á improvisación. 

- Ter en conta aspectos como que as reunións por grupo (aula ou nivel) permiten maior 

participación e diálogo, posibilitando que os pais e nais aclaren dúbidas. 

 - É conveniente, asemade, deixar un tempo considerable ás intervencións dos pais e nais dos/as 

alumnos/as, para que poidan preguntar por temas que lles preocupan. 

- Sería conveniente -por suposto-, empregar unha linguaxe comprensible, o menos técnica 

posible, exemplificando o que se di e evitando as alusións concretas. 

As reunións informativas cos pais/nais dos/as alumnos/as faranse como e cando se estime que 

resultan máis operativas e prácticas. Hai centros que só realizan unha ao principio de curso, 

outros tres, e outros ningunha. Unha completa planificación comprendería tres reunións deste 

tipo coincidindo con cada un dos trimestres: principio de curso, metade de curso e final de curso: 
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- Reunión de principio de curso. Entre outros poderíanse tratar temas como a presentación do 

equipo de mestres/as: os pais e nais coñecerán aos/ás mestres/as dos/as seus/súas fillos/as 

(titores/as, especialistas, profesorado de apoio, etc.); as liñas xerais do proxecto educativo do 

centro, de forma breve e comprensible; a organización xeral e normas máis importantes: 

horarios, calendario escolar, puntualidade, xustificación de ausencias, horario de titorías, réxime 

disciplinar, etc, aportando información por escrito aos asistentes, para que non dea sensación de 

imposición imperativa, comentando de forma breve o que puidese dar orixe a confusión e 

facendo ver a necesidade de establecer unhas normas de convivencia que todos debemos 

cumprir; momentos e plantexamentos: distribución do tempo (obrigas escolares, familiares, 

tempo de xogo e lecer, etc.), importancia do xogo e as relacións persoais entre semellantes...; 

actividades complementarias e extraescolares (se é o caso): descrición, finalidade, posible 

organización, normas, de participación...; comedor escolar: funcionamento, persoal responsable, 

dereito a comedor, etc; colaboración familiar: imprescindible no proceso educativo (por medio 

de entrevistas, cuestionarios, información por escrito...); referente ás preguntas dos/as pais/nais, é 

necesario que poidan expor, preguntar, aclarar... Ás veces recíbense opinións contrarias, pouco 

axeitadas e incluso molestas. É necesario manter a serenidade, evitando enfrontamentos e dando 

exemplo dunha normalización educativa que todos deberían ter en conta. 

Nas reunións de 4º de Educación Infantil e de 1º de Primaria pódense invitar, se así se estima 

oportuno, aos pais e nais a visitar as instalacións do colexio. 

Darémoslles tamén unha información moi xeral de como está estruturado o sistema educativo 

que van comezar os/as seus/súas fillos/as. 

-Reunión de metade de curso. Poderíanse tratar temas do tipo: resultados xerais da primeira 

avaliación: breve análise e comentario xeral, como mellorar os resultados, etc; evolución do 

curso: interese e motivación, comportamento, atención, etc; preguntas en xeral dos asistentes: ter 

en conta o expresado neste mesmo apartado o trimestre anterior. 

- Reunión de fin de curso. Poderíanse abordar temas do estilo de: resultados xerais do curso: 

comentario xeral, breve análise, modo de poder mellorar os resultados, etc; actividades 

extraescolares e culturais: comentario xeral, conclusións, resultados, incidencias, agradecemento 

á colaboración familiar...; integración dos/as alumnos/as dentro do grupo: respecto, axuda mutua, 

traballo en equipo, participación...; consellos sobre a planificación do tempo de lecer nas 

vacacións: repasos, recuperacións, participación en actividades culturais e deportivas, etc; 
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previsións para o próximo curso: material, planificacións, etc e, preguntas dos/as pais/nais: terase 

en conta o expresado na primeira reunión do curso. 

f) Entrevistas persoais 

É unha boa oportunidade para o intercambio de información en torno ao/á neno/a, posta en 

común e estratexias educativas a desenvolver en adiante. 

O horario de titoría está establecido dentro do horario do centro. 

Debido á situación sanitaria ocasionada pola COVID-19, as reunións/entrevistas coas familias 

faranse de xeito telemático, agás nos casos que, pola natureza do tema a tratar, o titor considere 

oportuno que sexan presenciais. Neste caso, o lugar ordinario onde se celebrarán estas entrevistas 

será a propia aula. É conveniente que para a realización das mesmas, se lle notifique previamente 

aos/ás pais/nais: día, hora, lugar e características da visita. 

Posteriormente á entrevista, poderíase realizar un breve informe que recollese: con quen se 

mantivo, data, actitude previa e final e outras observacións que se estimasen oportunas, así como 

os acordos acadados por ambas partes. 

A temporalización destas entrevistas persoais quedarán ao criterio de cada equipo de nivel. Con 

todo, en xeral, pódense organizar dun xeito parecido a este: 

- Principio de cada curso: Manterase unha entrevista para o coñecemento persoal, facer 

intercambio de opinións e solicitude de colaboración conxunta familia-escola. 

- Final de cada curso: Durante o último trimestre, para tratar asuntos relacionados coa promoción 

ou non dos/as seus/súas fillos/as e, no caso dos/as alumnos/as do 6º de Primaria, realizar a 

orientación de cada alumno/a en particular. 

- Resto de entrevistas: Faranse a petición do propio profesorado ou dos/as pais/nais dos/as 

alumnos/as. Trataranse temas persoais do neno/a, actitude, atención, esforzo persoal, 

rendemento, comportamento, integración e problemas que vaian xurdindo ao longo do curso. 

g) Participación dos/as pais/nais na vida do centro 

A participación dos/as pais/nais na vida do centro debería potenciarse, polo menos, en certo tipo 

de actividades que lles permitan ter outra visión do/a seu/súa fillo/a (non só a familiar). Certo é 

que hai familias que só se preocupan de mandar aos nenos/as á escola e máis nada pero, pouco a 

pouco, debería ir cambiando esa dinámica. 

A actitude participativa dos distintos sectores na estrutura orgánica dos centros escolares, está 

recollida a nivel lexislativo e non se debería desaproveitar esta circunstancia, xa que enriquece o 

proceso educativo. 
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A participación, máis ou menos activa, dos/as pais/nais na vida do centro lévase a cabo dende 

distintas perspectivas: 

- ANPA: É conveniente que os pais formen parte desta asociación, non cun labor fiscalizador, 

senón construtivo e complementario á actividade educativa. Esta faceta debe ser consensuada, 

sen interferir no horario escolar, pero con actividades que complementen o desenvolvemento 

evolutivo dos nenos e nenas. 

- Participación no Consello Escolar: Constituído como outro foro de participación dos pais e nais 

da vida do centro. Importante vía para recoller opinións que veñan mellorar a marcha educativa 

do colexio. 

- Colaboración en tarefas educativas: O labor educativo non é só dos mestres e mestras, senón 

que debe ser compartido, porque favorece a coordinación familia-escola. Incluso fóra do colexio, 

os pais e nais teñen a obriga de educar, axudar no posible aos/as seus/súas fillos/as e revisar os 

traballos realizados no centro, animalos a que rematen as tarefas pendentes e motivar ou reforzar 

aos/ás nenos/as para que estuden; tanto nas áreas curriculares como en hábitos de convivencia e 

actitudes. 

Con todo, dende o centro debemos ter en conta as posibilidades de colaboración das familias, 

porque o contexto familiar non sempre se presta a esta clase de mesteres; sen esquecer asemade, 

o carácter voluntario da participación nestas actividades e a situación que estamos a vivir debido 

á pandemia ocasionada pola COVID-19. 

3.2. Adscrición funcional do profesorado no centro. 

No primeiro claustro de curso, o director do centro, asignaralle ciclo, curso e grupo de alumnos a 

cada un dos mestres.  

• A proposta do director construirase sobre as tres premisas seguintes:  

1. Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do centro 

2. Rendabilizar ó máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo do 

grupo de mestres do colexio 

3. Consensualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de capacidades 

e esforzos. 

• No caso de non acadar o consenso do profesorado, o director aplicará os seguintes criterios: 

1. Respectar en todo caso o posto de traballo e/ou a especialidade que cada mestre teña asignado 

pola súa adscrición ó centro 

2. Respectar o dereito de cada grupo de alumnos a manter o mesmo titor. 
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3. No susposto de que nun centro haxa varios aspirantes ó mesmo ciclo ou curso, a proposta de 

adscrición farase de acordo coa seguinte orde de prioridades: 

a) Maior antigüidade como propietario definitivo no centro. 

b) Maior antigüidade no corpo. 

c) Menor número de rexistro persoal ou de orde de lista. 

• Excepcionalmente, cando o equipo directivo considere que existen razóns pedagóxicas 

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos, o director poderá 

asignarlle outro ciclo, curso ou área, oídos o interesado e o claustro e coa conformidade da 

inspección educativa. 

• A titoría de cada grupo recaerá preferentemente no mestre que teña maior horario semanal con 

dito grupo. 

• A asignación de titorias ós especialistas farase sempre ós que teñan máis horas dispoñibles, 

procurando ó mesmo tempo, que imparta o máximo de horas de docencia no grupo do que vai 

ser titor. 

• O centro realizarán os axustes horarios necesarios e terá en conta a estructura física do centro 

para facilitar a sincronización nos cambios de clase  
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4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. 

4.1. Designación de titores.  

Os titores son nomeados segundo os criterios de especialidade e antigüidade no centro.  

4.2. Horario do mestre titor. 

Cada titor dedicará unha hora complementaria semanal destinada á recepción de pais/nais.  

Tódolos titores xunto coa Dirección do centro terán unha reunión mensual, como mínimo. 

(Comisión de Coordinación Pedagóxica). 

O mestre titor iniciará a xornada, na medida do posible, co seu grupo de alumnos/as de 

referencia, siempre que o horario de adicación á área por parte dos distintos mestres especialistas 

así o permita. 

Os titores permanecerán o maior número de horas cos alumnos da súa titoría. 

4.3. Modelo de organización e funcionamento. 

Os titores deberán programar, de acordo coas liñas xerais marcadas neste PAT, as actividades 

específicas titoriais que desenvolverán ao longo do curso. Poderán solicitar a axuda da xefa do 

Departamento de Orientación. 

Os titores poderán convocar as reunións que consideren necesarias cos equipos docentes do seu 

curso para o bo funcionamento da acción titorial. 

5. OBXECTIVOS  

5.1. OBXECTIVOS XERAIS. 

A acción titorial debe buscar a consecución dos seguintes obxectivos: 

- Contribuir á personalización da educación, é dicir, ó seu carácter integral, favorecendo o 

desenvolvemento de todos os aspectos da persoa, e contribuindo tamén a unha educación 

individualizada, referida a persoas concretas, con aptitudes e intereses diferentes. Para acadar 

este obxectivo é preciso coñecer ó alumnado en todas as súas dimensións e compartir a 

información co resto do profesorado. 

- Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado. A escola debe adecuarse 

ó alumnado, e non ó revés. 

- Resaltar os aspectos orientadores da educación: orientación na vida e para a vida, atendendo ó 

contexto real no que viven os alumnos e alumnas, ó futuro que lles agarda e que poden contribuir 

a proxectar eles mesmos. Para esta tarefa debe favorecerse a adquisición de aprendizaxes máis 

funcionais, mellor conectados co entorno, de xeito que a escola aporte realmente “educación para 

a vida”. 
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- Contribuir o desenvolvemento da socialización, ensinando a convivir de xeito pacífico e 

satisfactorio, educando en habilidades sociais para a convivencia, previndo e anticipándose a 

conductas problemáticas que poideran xurdir. 

- Favorecer os procesos de: madurez persoal, desenvolvemento da propia identidade e dun 

sistema de valores, e a progresiva toma de decisións. 

- Prevenir as dificultades de aprendizaxe, evitando no posible fenómenos como o fracaso e a 

inadaptación escolar. 

- Favorecer os procesos de desenvolvemento das capacidades de pensamento, de aprender a 

pensar e aprender a aprender, coa ensinanza de estratexias e procedementos de aprendizaxe. 

Contribuir ao desenvolvemento intelectual e consecuentemente á mellora do rendemento escolar 

e á competencia en situacións sociais. 

5.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

ALUMNADO 

- Educación Infantil 

1. Coñecer as características do nen@ nos niveis persoal, físico, psicopedagóxico, familiar e 

socioambiental que poidan influír no proceso da aprendizaxe. 

2. Axudar ao alumn@ a coñecer o seu novo entorno escolar, básicamente nos seguintes aspectos: 

- Físico: coñecer o Centro, aula, servizos... 

- Social: coñecer os compañeiros e compañeiras, profesorado, persoal non docente; e en especial 

ao titor/a. 

3. Velar polo proceso de adaptación dos alumnos ao Centro e ao grupo. 

4. Realizar unha observación sistemática das conductas manifestadas polo nen@. 

5. Realizar un seguimento individual do proceso escolar e de adaptación dos alumn@s. 

6. Facilitar a adquisición de hábitos de autonomía preferentemente a nivel de aseo, vestido e 

comida. 

7. Recoller a documentación do alumnado prescrita pola normativa vixente. 

8. Favorecer a aceptación das diferenzas individuais que cada escolar presente, así como facilitar 

e canalizar a integración de alumn@s con posibles deficiencias e limitacións. 

9. Facilitar a familiarización cos materiais, obxectos e espazos da aula. 

- Educación Primaria: 1º CICLO 

10. Coñecer as características persoais, familiares, ambientais, escolares... dos alumn@s. 

11. Familiarizalos co Centro. 
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12. Observar de maneira progresiva e sistemática (utilizando cuestionarios, rexistros e escalas de 

observación) as diferentes conductas, características, aprendizaxes dos alumnos...e arquivando 

todo no expediente académico de cada alumn@. 

13. Comprobar que o alumnado ten un nivel adecuado (aptitudes, habilidades e destrezas) para a 

aprendizaxe da lecto-escritura antes de iniciar o proceso. 

14. Favorecer a aceptación das diferenzas individuais, así como o proceso de integración de 

nen@s discapacitados. 

15. Coñecer os hábitos correctos de hixiene e limpeza, así como os de alimentación e sono. 

16. Desenvolver valores a través do modelado de actitudes. Fomentar a colaboración, axuda 

mutua e respecto aos demais. 

17. Fomentar hábitos de autonomía e autocoidado: limpeza, aseo, roupas, servizos, materiais na 

aula... 

- Educación Primaria: 2º CICLO 

18. Coñecer as características individuais dos alumn@s. 

19. Continuar coa observación sistemática de conductas manifestadas polo alumn@. 

20. Favorecer a aceptación polos demais das diferenzas individuais que presenta cada escolar, así 

como facilitar e canalizar a integración no grupo e Centro dos alumn@s que presentan 

problemas, polas súas dificultades de aprendizaxe ou polas limitacións das súas aptitudes. 

21. Orientar para afondar progresivamente na identificación sexual. 

22. Iniciar ao alumn@ nos procesos de autocontrol persoal a través de procesos lúdicos 

principalmente con experiencias de xogo regrado. 

23. Ensinarlles a valorar os puntos de vista dos demais, así como os propios. 

24. Exercitalos na toma de decisións sobre aspectos concretos da súa realidade escolar, familiar e 

social. 

25. Favorecer e reforzar actividades de experimentación, creatividade, espertando no escolar o 

interese pola investigación e pola creación de afeccións. 

- Educación Primaria: 3º CICLO 

26. Coñecer e facilitar o desenvolvemento das capacidades. 

27. Observar, recoller información e contribuír ao desenvolvemento da orientación escolar que 

debe levarse a cabo ao finalizar este ciclo, para facilitar a transición nas mellores condicións á 

ESO. 
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28. Desenvolver actitudes, valores e normas. Motivalos para que sexan capaces de poñerse metas 

e vexan que son capaces de conseguilas ou de buscar outras alternativas que favorezan o seu 

desenvolvemento como persoa. 

29. Afondar na información dos cambios que se están producindo no seu corpo, tanto a nivel 

funcional como morfolóxico, favorecendo o diálogo e comunicación (o que xerará confianza en 

si mesmo e no titor/a) sobre a confusión, desorientación e desinformación que acostuma, na 

maioría dos casos, a acompañar a estes cambios nos nosos escolares. 

30. Crear unha dinámica de clase que favoreza e facilite o intercambio de roles dentro do grupo 

para que lles axude a establecer a súa identidade. 

31. Facilitar o diálogo, tanto en situacións conflictivas como non conflictivas. 

32. Incentivar o autocontrol. 

33. Desenvolver o programa de aprendo a estudiar e técnicas de estudio, dentro do currículum de 

cada materia así como o programa de transición á ESO. 

PROFESORADO 

34. Planificar os ciclos de xeito coordinado, para o establecemento dunha liña educativa 

coherente. 

35. Intercambiar información sobre os alumn@s e o grupo. 

36. Planificar estratexias de aprendizaxe a seguir. 

37. Colaborar na prevención e detección de problemas de aprendizaxe. 

38. Coordinar as actuacións co alumnado de apoio e/ou ACS. 

39. Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías. 

40. Coordinar o proceso avaliador. 

41. Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado. 

42. Planificar actividades de acollida e familiarización co centro e a súa dinámica. 

PAIS E NAIS 

43. Proporcionar aos pais e nais todo tipo de información: calendario escolar, horarios, horas de 

titorías actividades complementarias, programas escolares e criterios de avaliación, cualificación 

e promoción. 

44. Coñecer os aspectos da situación familiar que repercutan no rendemento académico do 

alumn@. 

45. Informar aos pais e nais de todo aquilo que lles afecte en relación coas actividades escolares 

dos seus fillos: rendemento académico, dificultades... 
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46. Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e as familias. 

47. Implicar ás familias nas actividades de apoio e orientación dos seus fill@s. 

48. Asesorar aos pais e nais nos conflictos que poidan ter cos seus fill@s e responsabilizalos na 

tarefa de ser pais/nais. 

49. Facilitar a colaboración das familias na dinámica do centro. 

6. CONTIDOS 

6.1. En relación co alumnado 

- O grupo aula. Características individuais e grupais. 

- Plan de acollida e aplicación do mesmo ao novo alumnado. 

- Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) e normas da aula. 

- Plan de Convivencia e normas de convivencia. 

- O diálogo como solución de conflitos. Toma de decisións consensuadas. 

- Avaliación Inicial. 

- Atención a alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). 

- Organización dos tempos de lecer. 

- Orientación do alumnado. 

- Avaliación trimestral, final e decisións sobre a promoción do alumnado. 

- O estado da convivencia. 

- Puntualidade e absentismo. 

6.2. En relación co profesorado 

- O equipo docente. Profesorado de novo ingreso e substituto. 

- Pautas de coordinación entre o equipo docente de cada curso, así como das diferentes etapas. 

- Coordinación e concreción das programacións didácticas. 

- Concrecións para a aula do Proxecto educativo e da Programación Xeral Anual (PXA). 

- Detección precoz e atención a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

(NEAE) 

- Criterios e acordos sobre a avaliación, cualificación e promoción. 

- Aplicación na aula do Plan de Acción Titorial (PAT). 

- Modelos e informes. Pautas comúns ao longo da etapa e no curso. 

- O estado da convivencia. 

6.3. En relación cos pais/nais dos alumnos/as 
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- Información ás familias: As reunións de principio de curso terán lugar entre a última semana de 

setembro e a primeira de outubro. Nela, ao menos, trataranse os seguintes puntos: 

- Calendario escolar, horarios e titorías. 

 - Actividades complementarias. 

- NOF, incidindo en todo o relativo ás entradas/saídas (dentro e fóra do horario escolar), 

impresos e autorizacións a cubrir. 

- Plan de convivencia. 

- Protocolo de actuación en caso de accidentes na escola. 

- Protocolo a seguir na tramitación de calquera inquedanza da familia relativa ao contexto 

académico/escolar. 

- Calquera outra que os titores/as consideren necesaria. 

- Colaboración das familias nas actividades do centro 

- Apoio e orientación aos pais, nais e/ou titores/as legais. 

- Difusión dos documentos do centro. 

7. PROGRAMACIÓN TITORIAL 

Cada titor deberá desenvolver a súa programación de acción titorial particular para o seu grupo. 

Os titores tanpo de Educación Infantil como de Educación Primaria, caso do noso centro, 

adecuarán a súa laboura titorial a estas liñas xerais. 

7.1. Propostas de actividades de titoría para Educación Infantil: 

Dinámicas en canto a: 

- Asamblea. 

- Organización da clase. 

- Cariñograma. 

- Funcionamento da aula. 

- O responsable do día. 

- Saber escoitar aos demais. 

- Limpiamonos correctamente no aseo. 

- Calzámonos e descalzámonos sen atar. 

- Autoestima e autocontrol. 

7.2. Propostas de actividades de titoría para os primeiros niveis de Educación Primaria. 

1. Acollida e integración dos alumnos 

 Presentación dos alumnos, titor e profesorado que imparte docencia no grupo. 
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 Coñecemento mutuo. 

 Exercicios para favorece-la relación e integración grupal. 

 Coñecemento do centro. 

 A nosa aula. 

2. Organización e funcionamento do grupo clase. 

 Recollida de información sobre os alumnos: datos persoais, rendemento, 

dificultades de aprendizaxe e necesidades educativas especiais. 

 Organización e funcionamento da aula: normas da clase, agrupamentos, equipos 

de traballo. 

 Prever os apoios necesarios. 

 Elección do delegado/a da clase. 

 Elección dun mediador/a de conflictos. 

3. Adquisición e mellora dos hábitos de traballo 

 Hábitos básicos: sentarse correctamente, relaxarse, orde e autonomía, distribución 

do tempo. 

 Destrezas instrumentais: mecanismos lectores, comprensión lectora. 

 Técnicas motivacionais: planificación e responsabilidade na tarefa, participación 

dos alumnos afrontamento do fracaso. 

4. Dessarrollo persoal e adaptación escolar 

 Actividades para desenrolar actitudes participativas, capacidades sociais, 

autoestima positiva, autocontrol, ... 

 Coñecemento da situación de cada alumno no grupo: dinámica interna, actitudes e 

dificultades. 

 Convivencia entre alumnos. 

5.  Participación da familia 

 Reunións periódicas para o intercambio da información, explicación da 

programación, comentar avaliacións, organizar tempo de ocio. 

 Colaboración en actividades extraescolares. 

 Coordinar grupos de discusión e traballo. 

 Entrevistas individuais. 

6. Proceso de avaliación 
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 Avaliación inicial, trimestral e ordinaria. 

 Instrumentos de observación e rexistro. 

 Instrumento e métodos de información sobre os reultados da avaliación ós propios 

alumnos e as familias. 

 Revisión de expedientes e outra documentación obrante na carpeta individual de 

cada alumno. 

 Reunións co equipo de mestres que imparten docencia nese ciclo. 

7.3 Proposta de programación de actividades de titoría para os niveis altos de Educación 

Primaria. 

1.   Acollida e integración dos alumnos 

 Presentación dos alumnos, titor e profesorado que imparte docencia no grupo. 

 Coñecemento mutuo. 

 Exercicios para favorece-la relación e integración grupal. 

 A nosa aula 

2. Organización e funcionamento do grupo clase. 

 Recollida de información sobre os alumnos: datos persoais, rendemento, 

dificultades de aprendizaxe e necesidades educativas especiais. 

 Organización e funcionamento da aula: normas da clase, agrupamentos, 

horarios, responsables das tarefas da clase… 

 Prever os apoios necesarios. 

 Elección de delegado/a de clase. 

 Elección dun mediador/a de conflictos. 

3. Adquisición e mellora dos hábitos de traballo 

 Hábitos básicos: sentarse correctamente, relaxarse, orde e autonomía, atender 

as explicacións, responsabilidade nas tarefas, traballo individual e en grupo, ...  

 Técnicas de estudio. 

 Organización do traballo individual. 

 Técnicas motivacionais: planificación e responsabilidade na tarefa, 

participación dos alumnos enfrontamento ó fracaso. 

4. Desarrollo persoal e adaptación escolar 

 Actividades para desenrolar actitudes participativas, capacidades sociais, 

autoestima positiva, autocontrol, ... 
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 Coñecemento da situación de cada alumno no grupo: dinámica interna, 

actitudes e dificultades. 

5.  Participación da familia 

 Reunións periódicas para o intercambio da información, explicación da 

programación, comentar avaliacións, organizar tempo de ocio. 

 Colaboración en actividades extraescolares. 

 Entrevistas individuais. 

 Organización do traballo persoal dos seus fillos. 

6. Proceso de avaliación 

 Avaliación inicial, trimestral e ordinaria. 

 Instrumentos de observación e rexistro. 

 Instrumento e métodos de información sobre os reultados da avaliación ós 

propios alumnos e as familias. 

 Revisión do expediente e da documentación persoal obrante na carpeta 

individual de cada alumno. 

 Reunións co equipo de mestres que imparten docencia nese ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Contribución do DO á realización das actividades do PAT 
 

OBXECTIVO ACTUACIÓNS RESPONSABLES ACTIVIDADE DATA 

Coa        Xefatura de 

estudos,establecer criterios e 

procedementos para a 

organización e funcionamento 

das titorías 

Revisión do PAT, tendo en conta as 
directrices marcadas pola CCP 
Concretar as actividades comúns e 
específicas para cada nivel, ciclo e etapa 

Xefe de Estudos 
CCP 
Orientadora 

Reunións iniciais coa CCP, Xefe de Estudos 
e titores 

Setembro 
outubro 

Coordinar a acción titorial por 

niveis, ciclos e etapas 

Reunións periódicas co xefe de estudios e 
os titores/as de cada ciclo para planificar, 
coordinar e avaliar as actuacións conxuntas 
e individuais 

Titor/a 
Xefe de Estudos 
Orientadora 

Reunións de Orientador – Xefe de estudos - 
titores/as 

Ao longo do 
curso segundo 
horarios 

Posibilitar o deseño e 

desenvolvemento das 

programacións titoriais 

Asesorar ós titores sobre as 
responsabilidades e tarefas da titoría 
Seleccionar e elaborar materias de traballo 
para as titorías 
Asesorar sobre o desenvolvemento 
evolutivo do alumnado 
Participar no desenvolvemento titorial na 
aula 
Participar en reunións coas familias 
Asesorar e atender ao alumnado e familias 

Orientadora Reunións de coordinación titorial 
Achega do material de titoría elaborado 
Entrevistas, orientacións, charlas e reunións 
coas familias e alumnado 
Entrevistas individuais con titores e alumnos. 

Inicio de 
trimestre 
Ao longo do 
curso 
 
Atendendo 
demanda 
 
Atendendo 
demanda 

Colaborar no seguimento do 

proceso ensino - aprendizaxe 

Formular propostas na CCP 
Asesorar en procedementos, técnicas e 
instrumentos de avaliación do proceso 
ensino - aprendizaxe 
Participar na Avaliación: inicial, continua, 
final, promoción. 
Detección das NE máis frecuentes en cada 
ciclo 
Detección de NEAE 
Medidas educativas consecuentes 
Seguimento do alumnado con maiores 
necesidades específicas 

CCP 
TItores/as 
Orientadora 

Reunións da CCP 
Reunións Equipos Docentes 
Xuntas de Avaliación: 
Inicial: dinámicas de adaptación-integración, 
cuestionarios ás familias. 
Continua: elaboración de protocolos de 
informe individualizado e fichas de 
seguimento. 
Final: sesións de avaliación final de ciclo, 
exploración colectiva complementaria, 
reunións de traspaso de información cos 
titores seguintes. 
De promoción: colaborar nas decisións de 
promoción do alumnado e das decisións que 

Ao longo do 
curso 
Segundo 
demandas 
Trimestralmente 

 
 
 
 

 
Última quincena 
do curso 



 

 

   se deriven. 
Organizar, planificar e face-lo seguimento de 
apoios, reforzos, ACS... 

Todo o curso 

Realizar avaliacións 

psicopedagóxicas 

Estudio de casos individuais:clarificar a 
demanda; entrevista; elección de técnicas 
de avaliación; valoración diagnóstica 
Determinación medidas educativas 
Orientación sobre intervención educativa 
Exploración colectiva: desenvolvemento 
madurativo, desenvolvemento da 
linguaxe...) 
Aprendizaxes instrumentais básicos 
(exactitude e comprensión lectora, 
vocabulario, numeración, operacións, 
resolución de problemas...) 
Aptitudes intelectuais e aspectos básicos 
do currículo. 

Orientadora 
Profesorado 
Outros 

Ficha de demanda, entrevistas(familias, 
alumnado, profesorado), observación, 
cuestionarios, guías, avaliación da 
competencia curricular, probas aptitudinais, 
baterias psicopedagóxicas 

A demanda 

 
 

Ao longo do 
curso 

Facilitar aos titores/as e 

profesorado técnicas e 

estratexias para mellorar a 

realización de actividades e 

relación cos alumnos/as, co 

profesorado, e coas familias 

Asesoramento en técnicas de dinámicas de 
grupos, relacións interpersoais, técnicas de 
observación e entrevistas 

Orientadora 
Profesorado 
implicado 

Reunións Orientador - Profesorado Atendendo a 
demanda 

Promover a formación de 

titores/as e profesorado 

mediante a auto-formación e 

participación en actividades de 

formación planificadas 

Difusión de documentos e bibliografía 
sobre temas educativos 
Información sobre actividades e cursos de 
formación 
Colaboración co Xefe de Estudos na 
proposta de plans de formación no Centro 

Orientadora 
Xefe de Estudo 

Reunión da CCP 
Reunión de seminarios e grupos de traballo 
Reunións de equipos docentes 

Ao longo do 
curso 

Recoller as inquedanzas dos 

distintos estamentos 

educativos 

Recollida das demandas dos titores/as 
Propostas dende o D.O e estudo conxunto 
das formas de intervención máis axeitadas 

Orientadora 
Profesorado 
implicado 

Reunións dos implicados Segundo 
demanda 

Avaliar o plan no seu conxunto Indicación dos procedementos e 
instrumentos para a avaliación 
Elaboración da memoria do PAT 

Orientadora 
Titores/as 
Xefe de Estudos 

Reunión da CCP Último mes do 
curso 



 

9. PLANNING DE TEMPOS E ACTIVIDADES.  

Para favorecer a utilidade eminentemente práctica do PAT decidimos facer o Planing de tempos 

especificando o tipo de actividades e materiais que se poden empregar e dividindo á súa vez o 

plan por trimestres e, dentro de cada trimestre, por ciclo e cursos. Estas concreccións, lonxe de 

resultar normas estrictas, só son suxestións que poden ser seguidas fielmente ou servir coma 

orientación ó titor/a, que é a persoa que mellor coñece ó seu alunado. 

Por outro lado, o profesorado do centro, ó ser este de Educación Infantil e Educación Primaria, 

non conta cunha hora marcada no horario para realizar o seu labor de titoría. Por iso neste 

documento falamos sempre de semanas de traballo. É decisión de cada titor/a se as actividades 

suxeridas se levan a cabo ó longo da semana ou se concentran nun só día, se se reducen ou se 

amplían. Obviamente, a temática e o tipo de actividade, así como as características do grupo-

clase, influirán moito nesta decisión. 

As actividades organízanse en bloques temáticos para: 

 Axilizar a búsqueda de material. 

 Favorecer a temporalización das actividades dentro de cada bloque e do PAT en xeral. 

Estos son exclusivamente os motivos da escolla de este tipo de organización, o cal da libertade ó 

profesorado para: 

 Cambiar a orde na que se presentan os contidos á hora de traballar co alumnado, ben sexa 

pola afinidade cas áreas que imparte ou por calquera outra razón. 

 Intercalar actividades de distintos bloques se o considera necesario, ben sexa pola 

evolución do grupo-clase ou por calquera outra razón. 

10. TEMPO ESPECÍFICO PARA ADICARLLE Á FUNCIÓN TITORIAL. 

Unha vez feito este Plan de Acción Titorial viuse a necesidade de adicarlle un tempo á acción 

titorial. 

En Educación Infantil esta acción titorial desenvolverase durante toda a xornada lectiva, sen 

prefixar un tempo específico, debido ás características do alumnado, mentras que en Educación 

Primaria aínda que a función titorial tamén se realiza durante toda a xornada, procurarase 

establecer dentro do currículo un tempo adicado especialmente para esta acción titorial, podendo 

ser media ou unha hora semanal ou quincenal dependendo da distribución horaria anual. 

11. AVALIACIÓN DO PLAN. 

A avaliación e seguimento do Plan de Acción Titorial debe favorece a reflexión conxunta sobre a 

planificación da práctica titorial. 



 

O seguimento realizarase ao longo do curso e, ao final do mesmo, efectuarase a avaliación do 

plan, reflectindo a mesma nunha memoria coas conclusións. Estas levarán implícitas as 

modificacións do PAT necesarias cara ao seguinte curso. A información obtida proporcionará a 

retroalimentación necesaria sobre a efectividade da acción titorial e pode axudar na revisión e, 

incluso, na modificación do Plan. 

Por outra banda debe proporcionarnos información para comprobar si satisfai ás necesidades do 

profesorado, das familias e, especialmente, do alumnado, pois son os principais destinatarios e 

receptores de dita intervención. 

Esta tarefa require unhas estratexias e instrumentos de recollida de información que deben ser 

deseñados e axustados ás características da situación. 

Criterios de avaliación do Plan 

• Grao de implicación dos distintos órganos e membros da comunidade educativa: equipo 

directivo, CCP, DO, ciclos, profesorado titor, profesorado especialista. 

• Grado de aceptación por parte do profesorado, alumnado e familias. 

• Grao de apoio por parte do profesorado, alumnado e familias. 

• Adecuación das decisións tomadas referentes á organización e á asignación de recursos. 

• Grao de adecuación dos obxectivos e contidos ás necesidades e características da comunidade 

educativa. 

• Distribución adecuada dos obxectivos, contidos e actividades para cada nivel. 

• Grao de cumprimento dos obxectivos. 

• Implicación do profesorado na implementación de novas metodoloxía e 

participación en actividades de formación. 

 • Grao de acerto no conxunto de decisións organizativas. 

• Relación das actividades cos obxectivos e grao no que favorecen o seu logro. 

• Adecuación dos recursos aplicados. 

• Coordinación e traballo de equipo dos implicados na elaboración do Plan. 

• Intervencións dos titores/as. 

• Clima do aula. 

• Participación do alumnado. 

• Relación titor-familias. 

• Cumprimento das funcións do titor/a. 

• Valoración da avaliación continua e revisión do Plan. 



 

• Dificultades xurdidas. 

Unha vez rematado o curso, se e preciso faranse as posibles suxestións para facer as 

modificacións que se consideren precisas para o próximo curso. 
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1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN DE TRANSICIÓN 

a) XUSTIFICACIÓN PEDAGÓXICA 

O noso actual sistema educativo estrutúrase en etapas educativas diferentes cada unha 

delas con identidade propia: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria. 

O Programa de Transición ten como finalidade concretar unha serie de actividades que 

permitan unha efectiva continuidade do alumnado de Educación Infantil a Educación 

Primaria. 

Definimos “transición” como o paso dunha etapa a outra que experimenta o alumnado 

que finaliza a Educación Infantil e comeza o primeiro curso de Educación Primaria. 

Desde a Educación Infantil débese, por unha banda, potenciar e desenvolver ao máximo, 

por medio da acción educativa, todas as posibilidades do alumnado e, por outro, debe 

dotalos das competencias, as destrezas, as habilidades, os hábitos, as actitudes… que 

faciliten a posterior adaptación á Educación primaria. 

Cando o alumnado se incorpora ao primeiro curso da Educación Primaria, experimenta 

unha reestruturación psicolóxica esencial, é dicir, comeza o primeiro curso de primaria 

mantendo as características psicolóxicas propias do alumnado de Educación Infantil. 

Doutra banda, o paso ao nivel da Educación Primase supón un cambio importante para o 

neno e a nena: cambia o profesorado, os espazos, a distribución do tempo, a metodoloxía 

de traballo, as rutinas da aula, os materiais e os recursos. 

Resulta evidente que mesmo as características e necesidades dos menores son diferentes. 

Se se ten en conta o anterior, o comezo do primeiro curso de Primaria é percibido polos 

nenos e nenas como un novo reto que debe afrontar e superar por el ou ela mesmo/a. A 

adaptación á nova situación levaralle un tempo, que nalgúns casos durará os primeiros 

meses e noutros casos todo o curso, pois cada cal ten o seu propio ritmo. 

Agora ben, o desenvolvemento do alumnado é un proceso continuo e ascendente, que 

ocorre como resultado da educación: os logros que se producen nunha etapa teñen 

repercusións para a seguinte e serán a base doutras aprendizaxes posteriores. 
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É por iso que o paso dunha etapa a outra debe ser continuo, gradual e coherente evitando 

cambios bruscos e saltos no baleiro. 

Dita continuidade debe estar garantida por un currículo que recolla os obxectivos, os 

contidos, estándares, criterios de avaliación, as competencias clave, a metodoloxía… 

sobre as aprendizaxes que deben realizar o alumnado en ambas as etapas. 

Para asegurar esa coherencia e esa continuidade deben establecerse de forma conxunta os 

criterios de selección de obxectivos e a secuenciación dos contidos necesarios. Isto só é 

posible cunha boa coordinación entre o profesorado de Educación Primaria e o 

profesorado de Educación Infantil. 

O Programa de Transición, por unha banda debe reforzar a idea de coordinación e 

continuidade entre etapas. Non se entende que convivindo ambas, que existan no centro 

como contrapostas, senón que, cada unha coas súas peculiaridades forma parte da mesma 

comunidade educativa. 

É por iso, que á hora de deseñar moitas estratexias de ensino-aprendizaxe, plans de 

reforzo, actividades complementarias ou extraescolares, hai que ter en conta ambas as 

etapas, tentando que cada unha delas participe desde as súas propias características. 

O Programa de Transición diríxese e implica basicamente a tres grupos: 

a) ALUMNADO que finaliza a etapa de Infantil e comeza o 1º nivel da Educación 

Primaria, dado que constitúe o centro da nosa tarefa educativa. Dentro deste grupo, 

deséñanse unha serie de medidas que atendan de maneira xeral ás necesidades do grupo-

clase, sen esquecer, a atención ao alumnado que presenta Necesidades Educativas 

Especiais. 

Hai que ter en conta ademais, o alumnado que se incorpora á Educación Primaria, e non 

cursou Educación Infantil xa que esta é unha etapa voluntaria. 

b) FAMILIAS cuxos fillos e fillas se atopan neste período escolar. A orientación e 

colaboración deste sector da Comunidade Educativa é un aspecto fundamental para obter 

uns óptimos resultados no proceso xa que reduce a ansiedade e a incerteza. 

c) PROFESORADO, os responsables do deseño e implementación do Programa serán os 

que a continuación se detallan: 

 



4 
 

- Equipo de mestres e mestras de Educación Infantil. Dentro deste conxunto de 

profesionais, só os pertencentes ao terceiro curso do segundo ciclo de Educación Infantil 

levarán a cabo a posta en práctica de todas as actuacións planificadas, aínda que todo o 

profesorado de Educación Infantil, pode participar no deseño de Plan. 

- Equipo de docentes do primeiro Nivel de Educación Primaria. Neste caso, os mestres/as 

con realicen a docencia de 1º de Primaria serán os encargados de realizar as distintas 

actividades. 

- Profesorado especialista a Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe 

- A Xefa de Estudos. 

- A orientadora, que asesorará nos casos necesarios. 

É necesario establecer unha serie de premisas que xustifiquen calquera plan de Transición 

dunha etapa a outra e concretamente, a transición ou continuidade entre a Educación 

Infantil e a Educación Primaria. 

Estas premisas son: 

1. Que en calquera circunstancia estas etapas non debemos entendelas como 

compartimentos illados e inconexos senón como unha forma lóxica de estruturar todo o 

proceso educativo que é un todo continuo. Estas etapas, de maneira global, coinciden coa 

teoría do desenvolvemento cognitivo de autores como Piaget: 

- Etapa sensoria motora. (0- 2 anos) 

- Etapa pre operacional (2-6/7 anos) 

- Etapa das operacións concretas. (6/7 -11 anos) 

- Etapa das operacións formais. (11-15/16 anos) 

2. Que o desenvolvemento evolutivo é un proceso con grandes avances, retrocesos e 

estancamentos, pero sempre en constante evolución. O desenvolvemento dos distintos 

ámbitos como o físico, intelectual, afectivo e social, vén secuenciado por unhas etapas 

polas que pasan todos os individuos, aínda que as influencias do contexto e as 

particularidades de cada neno/a poden adiantar ou atrasar as adquisicións propias de cada 

estado evolutivo. Resaltar que o paso dun período ao seguinte acontece sempre de 
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maneira gradual e nalgún momento conviven capacidades e limitacións de períodos 

contiguos. 

3. O anterior xustifica, que o alumnado que accede a 1º de Educación Primaria manteña 

características psicolóxicas propias do alumnado de Educación Infantil como o 

egocentrismo, a denominada “centración?”(desenvolvemento cognoscitivo que se 

describe no estadio preoperatorio), o animismo, etc.; todas elas se deben ter en conta á 

hora de planificar a tarefa docente. 

4. Non debemos esquecer o cambio significativo que supón o paso de Educación Infantil 

a Educación Primaria: 

- Cambio de profesorado: o/o mestre/a de Educación Infantil permanece 22 horas lectivas 

co seu alumnado. Pola contra en Educación Primaria hai varios especialistas de diferentes 

áreas que imparten docencia ao grupo ademais do docente que imparte as demais áreas, 

reducíndose por iso o tempo co titor/a. Significativo é que o profesorado que atende a 

cada unha das etapas ten diferente titulación e diferente formación inicial. 

- Cambio de espazos: en moitas ocasións hai mesmo cambio de edificio. Pásase dunha 

organización de espazos baseada na flexibilidade e distribuída en zonas como a zona da 

asemblea, a zona de traballo en equipos e os diferentes recunchos a unha organización de 

espazos máis ríxida e mesmo á necesidade de desprazarse polo centro nalgunhas das áreas 

(ximnasio, pistas deportivas, aula de inglés, aula de música etc.). 

- Cambio na organización temporal: a Educación Infantil caracterízase pola flexibilidade 

na súa organización curricular. A intervención educativa escolar deberá orientarse 

gradualmente a cada nena e a cada neno na iniciación da adquisición de hábitos e rutinas, 

atendendo ás características da infancia. O tempo debe organizarse de modo que poida 

dar resposta ás necesidades biolóxicas de alimentación, de hixiene, de descanso, de 

seguridade, de relación e de comunicación… entre outras. En Educación Primaria o 

Decreto 105/2014 establece unha clara asignación horaria a cada área, polo que a 

actividade docente ten que axustarse ás sesións lectivas contempladas. 

- Cambio nos materiais: sendo os materiais de Educación Infantil máis manipulativos, 

máis variados e máis lúdicos, mentres que na Educación Primaria aparece un material 

curricular máis especializado, máis pechado en canto ao seu uso e consistente, sobre todo, 

en libros de texto. En moitos casos dase o cambio dun material socializado onde o 
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compartir é básico a un material propio de cada alumno/a e que en ocasións provoca 

diferenzas. 

- Cambio na metodoloxía: En Educación Infantil os principios de intervención educativa 

fan referencia a un enfoque globalizador, que leva a cabo mediante a aprendizaxe 

significativa, sempre tendo en conta as características dos alumnos e alumnas e o seu 

nivel madurativo, espertando o interese e a motivación, así como potenciando a 

creatividade e a socialización e respectando os ritmos individuais de cada un. Todo iso 

dentro dun clima afectivo que lles proporcione seguridade e confianza para axudarlles a 

comunicarse e tendo como recurso o xogo. En Educación Primaria, a organización dos 

contidos en áreas entenderase sen prexuízo do carácter global e integrador da etapa. 

- Cambio no currículo: pásase de tres áreas ou ámbitos de experiencia en Educación 

Infantil a materias curriculares estruturadas: lingua castelá, inglés, matemáticas, lingua 

galega, ciencias sociais, ciencias da natureza… 

- Cambio na avaliación: pasando dunha avaliación sen carácter de promoción nin 

cualificación a unha avaliación con carácter de cualificación e promoción como na etapa 

de Educación Primaria. Todo iso leva necesariamente non só diferentes criterios de 

avaliación senón tamén distintos instrumentos e técnicas de avaliación. Por todos estes 

cambios que o neno/a vai vivir desde a Educación Infantil, no tempo tan curto de “un 

verán”, débese potenciar e desenvolver todas as posibilidades do alumnado que faciliten 

a adaptación á Educación Primaria. 

Por tanto, é imprescindible a estreita relación e coordinación entre os docentes que 

imparten a etapa de Infantil e o profesorado que imparte a etapa de Primaria 

(concretamente co profesorado do primeiro ciclo de Educación Primaria, tanto titores/as, 

como especialistas) para que o neno/a viva a transición de forma secuenciada, progresiva, 

coherente e minorando os cambios que se van a dar e as súas posibles repercusións. 

Segundo ZABALZA, o concepto de “continuidade” fai referencia á unión entre partes e 

liñas de conexión entre diversos espazos, axentes e momentos educativos, “na 

continuidade prodúcese un intercambio entre as partes conectadas”, ambas se comunican, 

interactúan, modifícanse e condicionan mutuamente. 

Entre ambas as etapas os mecanismos de continuidade poden ser de dous tipos: 
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Continuidade horizontal ou conxunto de procesos de coordinación entre o mesmo ciclo 

ou nivel. 

Continuidade vertical: prodúcese entre a etapa de E.I. e de E.P. 

Esta continuidade é básica para o correcto desenvolvemento do proceso educativo e 

pódese entender desde dúas perspectivas: o desenvolvemento do neno/a e a súa evolución 

ou o currículo. Todas as súas partes deben estar interconectadas e débennos levar a unha 

actuación conxunta. 

Este Programa, formará parte do Plan de Acción Tutorial (PAT). O traballo planificado, 

consensuado e cooperativo dos docentes é fundamental para lograr a calidade do ensino 

utilizando para iso os organismos de coordinación que a normativa prevé: 

1. Claustro: formado por todos os docentes do centro e onde se debaten e adoptan medidas 

no ámbito pedagóxico principalmente. 

2. Equipos de ciclo: formados por docentes dun mesmo ciclo. Comparten as mesmas 

finalidades e formas organizativas (equipo de infantil) 

3. Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP): compona o director, xefe de estudos, 

coordinadores de ciclo, especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe e 

profesional de orientación. Unha das súas funcións principais é garantir a coherencia entre 

PEC, as Programacións Didácticas e PXA. 

Este tres órganos de coordinación docente proporcionan unhas bases de actuación comúns 

que garantan a coherencia horizontal e vertical do proceso de ensino-aprendizaxe. 

b) XUSTIFICACIÓN LEGAL 

No Decreto 330/2009, polo que se establece o currículo do segundo ciclo da Educación 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia sinálase que “é necesario que o segundo 

ciclo estea en estreita coordinación co primeiro ciclo da Educación Infantil, para seguir o 

proceso iniciado, e co primeiro ciclo da Educación Primaria, para que a transición entre 

ambas as etapas teña elementos de continuidade”. Esta coordinación en ningún momento 

pode significar a supeditación da Educación Infantil á Educación Primaria. 
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Esta coordinación asegurará mecanismos de continuidade no proceso educativo do 

alumnado e facilitará a adaptación do mesmo na transición dun ciclo a outro e dunha etapa 

a outra e para iso estarán pedagógicamente coordinados. 

2. NECESIDADES DO PLAN DE TRANSICIÓN 

- Establecer as concrecións curriculares en Educación Infantil e en Educación Primaria 

para que sirvan de base para saber cales son os obxectivos e contidos entre unha etapa e 

outra. 

- Informar sobre metodoloxía, recursos, materiais e avaliación a ambas as etapas. 

- Establecer criterios ou estratexias metodolóxicas comúns entre Infantil e Primaria, 

especialmente nos primeiros cursos de Primaria e o último de Infantil. 

- Unificar no PAT (Plan de Acción Tutorial) a relación coa familia en Educación Infantil 

e Primaria, pois parece que unha vez en Primaria, a participación das familias é máis 

limitada. 

- Establecer criterios comúns de actuación nos distintos niveis de Infantil con relación á 

aprendizaxe da lingua escrita e continuar en Primaria. 

- Elixir un mesmo método de lectoescritura para que en Primaria exista unha continuidade 

e non un cambio. Facendo especial fincapé no tipo de letra e pauta. 

- Elixir materiais e os libros de texto entre os titores/as de Infantil e Primeiro de Primaria. 

- Establecer horarios máis flexibles en Primeiro de Primaria para que teña máis 

continuidade o labor docente do titor/a, é dicir, que os especialistas entren despois do 

recreo. 

- Propoñer como criterio pedagóxico que o mestre/a de primeiro de Primaria sexa 

definitivo para asegurar un mellor tránsito e posibles mellores resultados. 

- Establecer reunións a principio e a final de curso, e polo menos una ao trimestre, entre 

os mestres/as de Infantil e primeiro de Primaria. 

- Establecer continuidade nos hábitos traballados en Infantil (facer a fila, recoller as 

cadeiras, falar por quendas, etc.) 
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- Dotar ás clases de primeiro de Primaria con material como quebracabezas, construcións, 

libros… En xeral, materiais que favorezan a observación, a manipulación, a 

experimentación e con carácter lúdico. 

- Organizar a clase de primeiro do mesmo xeito que se traballa en Infantil. 

- Continuar cos recunchos de xogo, xa que os nenos/as de 6 anos aínda necesitan xogar. 

- Establecer a continuidade entre ambas as etapas dalgunhas rutinas, como as asembleas, 

celebración de aniversarios, o xantar saudable, o momento do conto, etc. 

- Pasar aos nenos/as de primeiro todo o seu material significativo como: libro viaxeiro, 

contos elaborados por eles, fotografías, carteis, etc. 

- Procurar que a ambientación da aula de primeiro se asemelle á de infantil para que non 

supoña aos nenos unha falta de motivación cara á aprendizaxe nin unha ruptura do seu 

ambiente. 

3. PROFESORADO RESPONSABLE DO PLAN DE TRANSICIÓN 

O profesorado responsable do Plan de continuidade ou transición entre a Etapa de 

Educación Infantil e a Educación Primaria, será: 

De elaboralo de forma consensuada: 

O equipo docente de Educación Infantil (sexan titores/as ou non) 

O equipo docente do Primeiro ciclo de Educación Primaria. 

Mestre/as especialistas de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe. 

A Xefe/a de Estudos, que coordinará o Plan. 

A orientadora centro, que asesorará en caso necesario. 

Se o número de compoñentes desta comisión é elevado, co fin de facer unha comisión 

eficaz, debería optarse por un número máis reducido, por exemplo coordinadores/as de 

cada ciclo e titores/as dos grupos de 5 anos e de 1º de Educación Primaria. 

De implementarlo e avalialo: 

Os docentes de Educación Infantil, especialmente os titores/as de 5 anos e mestres/as de 

apoio. 
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O equipo docente de 1º de Educación Primaria. 

Mestre/a especialista de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

A orientadora do centro. 

4. OBXECTIVOS DO PLAN DE TRANSICIÓN 

Establécense as seguintes finalidades do Programa de Transición: 

- Facilitar unha adecuada transición e adaptación do alumnado aos cambios producidos 

no contexto escolar (de educación Infantil e o Primeiro Ciclo de E. Primaria). Nesta 

adaptación cabe ter en conta a posibilidade de que non todos os alumnos e alumnas que 

se incorporan ao Primeiro Ciclo de Educación Primaria procedan do mesmo centro, ou 

mesmo, incorpórense por vez primeira ao sistema educativo. 

- Ademais, desde o programa de Atención á Diversidade, tamén se garante a transición 

de etapa en alumnas e alumnos con necesidades Educativas Especiais e a prevención de 

dificultades de aprendizaxe. 

- Orientar ás familias sobre aqueles aspectos que permitan a adaptación dos seus fillos e 

fillas á nova etapa educativa. Informalos sobre as características novas máis relevantes 

(áreas de coñecemento, avaliación e promoción, etc.) da nova etapa que inician os seus 

fillos e fillas, transmitíndolles desta maneira, a seguridade de que hai unha certa 

continuidade co xa realizado e aprendido en Educación Infantil (hixiene, normas de clase, 

coñecementos?). 

- Desde o ámbito familiar pode fomentarse a seguridade no neno e a creación dun 

ambiente de seguridade, confianza e positivismo cara á nova etapa, destacando os puntos 

positivos do paso a Primaria, ou pola contra, unha actitude de inseguridade e medo nos 

propios familiares pode influír moi negativamente na visión que o alumnado teña da nova 

etapa educativa, polo que a súa adaptación será moito máis lenta e custosa. 

Esta orientación ás familias, debe basearse nunha información transmitida tanto de forma 

escrita, como persoal, mediante entrevistas e reunións, sendo conveniente efectuar unha 

reunión ao final de 5 anos co obxectivo de informalas e facilitarlles pautas e documentos 

para este cambio de etapa. 
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- Orientar ao profesorado co intercambio de datos, documentación e información de 

interese (Documentos que se transfiren dunha etapa a outra: informe de final de etapa, 

historial, etc… ou que se elaboran por primeira vez, ben sexa por esixencia normativa ou 

por vontade do equipo de transición) para mellorar a resposta educativa do alumnado. 

Establecerase un calendario de reunións para intercambiar información, completar ou 

revisar documentos e tomar decisións. 

- Promover a coordinación entre o profesorado de Educación Infantil e do Primeiro Ciclo 

de Educación Primaria, determinando procedementos de coordinación que posibiliten as 

mellores condicións para realizar esa transición. 

- Establecer entre os Mestres de Infantil e Primaria reunións periódicas para informar os 

primeiros aos segundos dos alumnos cos que vai tratar o seguinte curso e facer especial 

fincapé naqueles que presenten necesidades específicas de apoio educativo en calquera 

das súas variantes. 

A correcta atención á diversidade é primordial e unha comunicación fluída de 

información e unha coherencia nas normas e decisións asegurará unha adecuada e pronta 

intervención cando este tipo de alumnado comece a etapa de Educación Primaria. 

5. PLANIFICACIÓN 

Varia de setembro a xuño 

6. METODOLOXÍA 

En Educación Infantil os principios da intervención educativa fan referencia a un enfoque 

globalizador, que leva a cabo mediante a aprendizaxe significativa, sempre tendo en conta 

as características dos alumnos e alumnas, o seu nivel madurativo, espertando o interese e 

a motivación, así como potenciando a creatividade e a socialización, respectando os 

ritmos individuais de cada un. Todo iso dentro dun clima afectivo que lle proporcione 

seguridade e confianza para axudarlles a comunicarse e tendo como recurso o xogo. 

A metodoloxía será flexible (traballo por proxectos, aprendizaxe cooperativa, 

apadriñamentos). 

As actividades de lecto-escritura serán programadas en función do nivel evolutivo do 

grupo. O libro de texto non será determinante nin marcará o ritmo de traballo da clase. O 

inicio das actividades de lecto-escritura nos libros de texto levará a cabo cando unha alta 
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porcentaxe do grupo teña a suficiente madurez a nivel lecto-escritor. Até ese momento as 

actividades dos libros realizaranse de forma oral, visual e manipulativa. 

En Educación Primaria, o currículo sinala que “a organización dos contidos en áreas 

entenderase sen prexuízo do carácter global e integral da etapa”. 

Darase continuidade en: 

- Rutinas de comezo e final da clase 

- Asemblea 

- Recuncho das emocións. 

- Relaxación ao volver do patio. 

- Organización da aula por recunchos. 

- Mesa de luz 

- Talleres coas familias (traballo por grupos interactivos) 

O alumnado organizarase na aula por grupos 

Continuarase co método ABN (matemática), sempre o o centro conte con profesorado 

formado. 

No traballo de lectoescritura respectaranse os ritmos individuais. 

O alumnado de 1º de educación primaria, non recibirá cualificacións numéricas (salvo no 

boletín de notas). As notas numéricas serán unha ferramenta de rexistro para o 

profesorado. 

En 1º de primaria, o informe trimestral de avaliación será cualitativo no tres trimestres. A 

avaliación final valorarase cualitativa e cuantitativamente, segundo os criterios da Orde 

de Avaliación de Educación Primaria. Non entanto, se algunha familia solicita un informe 

cuantitativo (notas numéricas), entregaránselle os dous modelos. O equipo de transición 

xunto os equipos de nivel de 1º e 2º de primaria, elaborará o modelo de informe cualitativo 

que será revisado e aprobado pola Dirección do centro. 

Procurarase que os controis se entendan como unha actividade ou traballo individual de 

clase que oriente sobre aprendizaxe do alumnado ao profesorado, e nunca como unha 

ferramenta de aprobar e suspender. 
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7. ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES 

Co alumnado de cinco anos: 

- Visita ás aulas de primeiro de primaria no último trimestre. 

- Apadriñamento lector por parte dalgún curso de primaria, ao alumnado de Educación 

Infantil (incluirase no Plan Lector). 

- Talleres compartidos cos alumnos de diferentes niveis. 

- Caixa de correos de suxestións de pais e nenos ao final do terceiro trimestre: sobre 

materiais que lles gustaría continuar utilizando, actividades a realizar, escoitar contos, 

xogos e xoguetes, responsabilidades, asembleas, etc. 

- Traballo complementario para casa (co fin de implicar ás familias no seguimento 

escolar). 

- Presentación e familiarización da letra de imprenta, por exemplo nos contos, páxina 

web, etc. 

- Participar como convidados nalgunha sesión de E.F. de 1º durante o último trimestre, 

co fin de ir familiarizándose coas pautas e normas realizadas en primaria (por exemplo 

bolsa de aseo e útiles de hixiene). 

- Ir reducindo paulatinamente durante o último trimestre os tempos de asemblea e xogos. 

- Visitar ocasionalmente no último mes do curso o recreo de primaria e compartilo cos 

alumnos de 1º que actuarán como anfitrións, ensinándolles as normas que rexen o patio. 

- Probas colectivas (titor/a e orientador/a) para detectar posibles dificultades de 

aprendizaxe ao comezo de 1º de Primaria. 

Co alumnado de primeiro: 

- Actividades programadas polo equipo de 1º para a primeira quincena de setembro/ 

avaliación inicial, cotexadas coas titoras de Infantil co fin de que partan do que coñecen 

e sexan viables para esta primeira quincena do curso. 

- Asembleas diarias durante o primeiro trimestre e ocasionais durante os seguintes 

trimestres. (Lembrando a dinámica das asembleas de infantil: calendario, normas, 

cancións, inquietudes, etc.,) 
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-Visita a principio de curso á súa clase e profesora de infantil para contarlle novidades. 

- Participación en actividades conxuntas cos alumnos de infantil e primeiro. 

-Organización da clase por equipos, para realizar o traballo en grupo. 

- Xogos por recunchos. A principio de curso acudirase a diario e aos poucos só 

ocasionalmente. Xogos manipulativos, simbólicos e de observación. 

- Recepción do alumnado o primeiro día de clase polo profesor de infantil de 5 anos e o 

de primeiro. 

Co alumnado de 5 anos e primeiro: 

- Talleres durante o último trimestre. 

- Realización dalgún proxecto común. 

- Visita á biblioteca das aulas. 

- Contacontos por parte das profesoras a ambos os niveis. 

- Algunha saída extraescolar da clase de 5 anos e a de primeiro. 

Co equipo docente: 

- Organización de talleres, contacontos e proxectos comúns. 

- Reunións para ir compartindo información relevante dos alumnos que van pasar a 

primeiro, especialmente cos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. 

- Reunións trimestrais de coordinación entre o equipo de infantil e o equipo docente de 

primeiro de primaria. 

- Elección dos libros de primeiro de primaria de maneira conxunta, procurando seguir coa 

mesma metodoloxía utilizada en infantil. 

- Seguimento dos alumnos con necesidades de apoio educativo: recursos que se están 

utilizando e demandas de diagnósticos realizados. 

Coas familias: 

- Reunións informativas no último trimestre de 5 anos e ao comezo de primeiro. 

- Continuar coa realización dalgún taller en primeiro. 
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- Colaboración dos pais na realización de murais, procura de información, etc. Nos temas 

ou proxectos realizados. 

8. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

O Plan de Transición, será debatido polo Claustro (previamente nas reunións de Ciclo e 

da Comisión de Coordinación Pedagóxica) para que sexa un documento consensuado. 

Así mesmo, como outros documentos será revisado con carácter anual, facéndose todas 

aquelas modificacións que se consideren oportunas e estean organizativa e 

pedagógicamente justificadas. 



 



1 
 

ÍNDICE 

 

1.- XUSTIFICACIÓN 

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

3.- PRINCIPIOS XERAIS 

4.- COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE TRANSICIÓN 

5.- FUNCIÓNS DO EQUIPO DE TRANSICIÓN 

6.- NECESIDADES 

7.- OBXECTIVOS 

8.- ACTUACIÓNS DO EQUIPO DE TRANSICIÓN 

9.- AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN 

10.- MEMORIA FINAL E PROPOSTAS DE MELLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.- XUSTIFICACIÓN 

Dentro do ámbito da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola 

Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro (LOMLOE), faise referencia ao principio de 

continuidade entre etapas. Ao mesmo tempo, as ordes de avaliación de ambas as etapas 

tamén reflicten a regulación de certas actuacións destinadas á coordinación entre estas. 

Ante a normativa anteriormente citada cabe a concreción dun marco normativo, unificado 

e preciso, que permita a definición das tarefas que han de realizar os centros de ambas as 

etapas, con obxecto de coordinar esforzos e impulsar a efectividade do devandito proceso 

O Programa de Transición ten como finalidade concretar unha serie de actividades que 

permitan unha efectiva continuidade do alumnado de Educación Primaria á Educación 

Secundaria Obrigatoria. 

Definimos “transición” como o paso dunha etapa a outra que experimenta o alumnado 

que finaliza a Educación Primaria e comeza o primeiro curso de Educación Secundaria 

Obrigatoria. 

O comezo da etapa de ESO é percibido polos nenos e nenas como un novo reto que debe 

afrontar e superar por el ou ela mesmo/a. A adaptación á nova situación levaralle un 

tempo, que variará en función do alumnado. 

Agora ben, o desenvolvemento do alumnado é un proceso continuo e ascendente, que 

ocorre como resultado da educación: os logros que se producen nunha etapa teñen 

repercusións para a seguinte e serán a base doutras aprendizaxes posteriores. 

É por iso que o paso dunha etapa a outra debe ser continuo, gradual e coherente evitando 

cambios bruscos e saltos no baleiro. 

Dita continuidade debe estar garantida por un currículo que recolla os obxectivos, os 

contidos, estándares, criterios de avaliación, as competencias clave, a metodoloxía… 

sobre as aprendizaxes que deben realizar o alumnado en ambas as etapas. 

Para asegurar esa coherencia e esa continuidade deben establecerse de forma conxunta os 

criterios de selección de obxectivos e a secuenciación dos contidos necesarios. Isto só é 

posible cunha boa coordinación entre o profesorado de Educación Primaria e o 

profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria. 

O Programa de Transición, por unha banda debe reforzar a idea de coordinación e 

continuidade entre etapas. Non se entende que convivindo ambas, que existan no centro 
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como contrapostas, senón que, cada unha coas súas peculiaridades forma parte da mesma 

comunidade educativa. 

É por iso, que á hora de deseñar moitas estratexias de ensino-aprendizaxe, plans de 

reforzo, actividades complementarias ou extraescolares, hai que ter en conta ambas as 

etapas, tentando que cada unha delas participe desde as súas propias características. 

O Plan de Transición da Educación Primaria á Educación Secundaria Obrigatoria é un 

documento formará parte do Plan de Acción Titorial que se integra dentro do proxecto 

educativo do Centro. Ademais, incorporarase ao comezo de cada curso escolar á 

Programación Xeral Anual e a súa avaliación será preceptiva, incorporando as propostas 

de mellora na memoria de final de curso. 

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

As actuacións do presente plan de intervención serán levadas a cabo por todos os 

membros da Comunidade Educativa implicados no proceso de transición entre as etapas 

de Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria e incidirán nos aspectos 

organizativos, de funcionamento, e formativos dirixidos ao terceiro ciclo da Educación 

Primaria e ao primeiro e segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria. 

3.- PRINCIPIOS XERAIS 

Os principios xerais do presenta Plan de Transición baséanse en: 

- A atención á diversidade de características e situacións persoais do alumnado. 

- A continuidade e a gradación progresiva que existe no ensino básico. 

- A capacidade de progresión e cambio de todo o alumnado, no marco da identificación 

das súas necesidades educativas ordinarias e específicas. 

- A prevención de dificultades de integración e adaptación escolar, de desenvolvemento 

persoal, afectivo, e propiamente curricular. 

- A autonomía pedagóxica dos centros en canto á organización e funcionamento máis 

adecuados ás características e necesidades do seu alumnado. 

- A avaliación e a corrección das deficiencias detectadas. 

4.- COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE TRANSICIÓN 
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Durante o mes de setembro, constituirase o equipo de transición dos Centros de 

Educación Primaria e do Centro de Educación Secundaria Obrigatoria de adscrición. 

Este equipo estará formado por: 

- A persoa titular da xefatura de estudos. 

- A persoa titular da xefatura do departamento de orientación. 

- O titor/a do sexto curso de Educación Primaria. 

- Os mestres e mestras de apoio ao alumnado NEAE de ambas as etapas. 

5.- FUNCIÓNS DO EQUIPO DE TRANSICIÓN 

As funcións do equipo de transición serán as seguintes: 

- A confección do plan de transición. 

- A supervisión do seu desenvolvemento e cumprimento. 

- A avaliación durante a súa aplicación, e ao final da mesma. 

- A modificación do plan de transición en función da avaliación e as propostas de mellora 

realizadas. 

 6.- NECESIDADES 

O tránsito entre as dúas etapas é un dos momentos máis importantes na escolarización 

obrigatoria do alumnado. Comezar a etapa de secundaria implica unha serie de cambios 

para o alumnado. A capacidade de adaptación é tamén un valor educativo, deica que sexa 

importante abordar a transición tamén desde unha perspectiva positiva, considerándoa 

como unha oportunidade para a aprendizaxe e crecemento. 

O sistema educativo débese basear en que o alumnado adquira os coñecementos 

gradualmente e de forma coherente. O que importa é que o paso dun nivel a outro sexa 

iso, unha transición e non unha ruptura, xa que esa gradación progresiva rompe cando se 

acumulan moitos cambios e esixencias nun determinado momento. 

As principais necesidades que identificamos son as seguintes: 

-A Secundaria implica un cambio de centro. 
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- O paso a Secundaria coincide co período de tránsito á adolescencia, un momento no que 

os nenos e as nenas se afastan da nenez e se achegan á adolescencia. Aínda que existen 

diferentes formas de vivir este período, podemos constatar que para a inmensa maioría 

dos adolescentes é un período caracterizado pola procura de si mesmo e polo interese 

polos seus iguais. Un momento de significativos cambios físicos e psicolóxicos. 

-Descenden as notas ou cualificacións con respecto á primaria por razón moi variadas: 

necesitan adaptarse ao estilo educativo de cada profesor, cambios nas súas relacións 

sociais con compañeiros e profesores, deben mostrar un maior autocontrol en clase 

(escoitar, manterse atento moitas horas), maior peso do traballo persoal do alumnado en 

casa (utilizar a axenda correctamente, utilizar de forma autónoma as técnicas de estudo, 

organizarse o seu maior tempo libre para realizar as tarefas escolares…). Cada unha 

destas razóns por separado ou unha mestura de varias, orixina unha maior presión no 

alumno que pode verse reflectida no descenso das súas notas. 

- Cambios nas relacións sociais. 

- Prodúcese un certo cambio na metodoloxía didáctica. En Secundaria increméntase o 

número de profesorado (un profesor por cada materia), os profesores móstranse máis 

distantes cos alumnos porque pasan menos tempo en clase con eles que un profesor de 

primaria que normalmente imparte máis dunha materia. Neste sentido é fundamental que 

o profesorado teña habilidade para comunicarse con adolescentes. 

-Prodúcese unha intensificación dos contidos: o horario de clase é máis extenso, hai maior 

número de profesorado e materias; por tanto máis apuntamentos e traballos, en definitiva 

máis sobrecarga de traballo. A favor está a existencia de máis tempo libre pero a 

dificultade do alumno para organizar o mesmo co fin de que sexa proveitoso. 

-A estrutura do centro, no noso caso en barracóns, pode provocar unha relación menos 

favorable do alumno co sistema educativo. 

7.- OBXECTIVOS 

Os obxectivos que perseguen as distintas actuacións do equipo de transición son os 

seguintes: 

- Identificar as necesidades curriculares e persoais dos alumnos que finalizan a etapa 

Primaria (desenvolvo función tutorial). 
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- Dar resposta ás necesidades específicas de apoio educativo do alumnado a través da 

continuidade e da progresión de medidas organizativas e de xestión de recursos persoais 

e materiais (desenvolvemento do Plan Xeral de Atención á Diversidade). 

- Establecer as competencias instrumentais que se deben de dispor ao final da Educación 

Primaria para facer fronte aos niveis de esixencia da etapa Secundaria (continuidade 

curricular a través do contraste e a comparativa das concrecións curriculares e as 

programacións didácticas de ambas as etapas). 

- Secuenciar os contidos a desenvolver nas áreas e materias instrumentais (continuidade 

curricular a través do contraste e a comparativa das concrecións curriculares e as 

programacións didácticas de ambas as etapas). 

- Acordar aspectos didácticos e metodolóxicos en ambas as etapas (continuidade 

curricular a través do contraste e a comparativa das concrecións curriculares e as 

programacións didácticas de ambas as etapas). 

- Establecer mecanismos de adaptación que preveñan as dificultades de integración 

(desenvolvemento do Plan de Acollida). 

- Acordar a xestión da convivencia e a resolución de conflitos (desenvolvemento do Plan 

de Convivencia a través do consenso na xestión de conflitos e en aspectos básicos en 

canto á convivencia escolar). 

- Impulsar o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal e autorregulación 

cognitiva, emocional e conductual. 

- Concretar programas informativos para as familias.  

8.- ACTUACIÓNS DO EQUIPO DE TRANSICIÓN 

Para desenvolver o presente plan é necesario levar a cabo unha serie de medidas a nivel 

pedagóxico e organizativo. 

Estas medidas concrétanse en: 

8.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS:  

A primeira medida organizativa será a de fixar un día concreto para a realización das 

reunións.  

Na primeira sesión de traballo do equipo de transición procederase a: 
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- Constituír o equipo de transición. 

- Estudar as propostas de mellora realizadas na avaliación perceptiva do curso anterior 

(reflectidas na memoria final) e que deberán incluírse na Programación Xeral Anual do 

curso iniciado. 

- Establecer o calendario de actuacións e reunións, nas que participen tamén a persoa 

titular da xefatura de estudos e a xefa do Departmento de Orientación do IES, os 

profesores especialistas de Pedagoxía Terpéutica e, os titores/as do primeiro curso da 

ESO, asegurando realizar como mínimo, a inicial e unha reunión por trimestre. 

Este equipo de transición volverase a reunir ao completo ao finalizar o curso escolar, no 

mes de xuño, para realizar o seguimento e a avaliación do plan de transición e establecer 

aquelas propostas de mellora que se incluirán na PXA do curso seguinte. Esta avaliación 

é preceptiva e débese incluír no documento de memoria de final do curso. 

Os Equipos Directivos serán os responsables de potenciar o proceso de transición e de 

difundir o contido deste Plan entre os membros da Comunidade Educativa. Ademais, 

favorecerán a coordinación do equipo de transición, a través da flexibilización 

organizativa (horarios) e curricular e levarán a cabo o seguimento e a valoración de todas 

as actuacións desenvoltas ao longo do curso. Estas conclusións plasmaranse na memoria 

de final de curso xunto ás propostas de mellora que serán incorporadas na programación 

xeral anual do curso seguinte. 

8.2.- MEDIDAS PEDAGÓXICAS 

Entre as medidas pedagóxicas orientadas á prevención no seguinte plan de transición 

incluímos debemos facer especial fincapé na adquisición de competencias clave para o 

alumnado que remata a etapa de educación primaria, fundamentalmente as competencias 

sociais e cívicas, a competencia para aprender a aprender e o sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor. Estas competencias constitúen ao mesmo tempo un valor 

propedéutico que facilitará a transición dos alumnos entre ambas as etapas e a 

continuidade destas competencias na educación secundaria obrigatoria. 

En base ao exposto con anterioridade podemos establecer uns obxectivos ao redor de tres 

ámbitos:  

Competencia Intrapersonal 
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- Expor aos alumnos situacións que lles permitan a identificación e análise das propias 

condutas, habilidades, emocións, afectos, percepcións, expectativas e atribucións. 

- Analizar as diferentes alternativas de resolución ante unha situación problema e 

reflexionar sobre os seus proles e os seus contras. 

- Favorecer o proceso de toma de decisións ante unha situación determinada e previr as 

consecuencias da mesma. 

- Recoñecer a importancia da autoestima e a súa influencia para enfrontarnos ante 

situacións cotiás. 

- Concienciar aos alumnos da importancia do esforzo e a motivación na súa vida persoal. 

- Proporcionar aos alumnos estratexias de resolución de conflitos. 

Competencia Interpersoal 

- Concienciar aos alumnos da importancia da adquisición e posta en práctica de 

determinadas habilidades sociais para relacionarnos cos demais. 

- Favorecer a adquisición de determinadas habilidades sociais, empatía, asertividade… 

Estratexias de aprendizaxe 

- Proporcionar ao alumnado información sobre determinadas técnicas de aprendizaxe que 

favorecen o seu coñecemento e control metacognitivo. 

- Concienciar ao alumnado da importancia da aprendizaxe significativa e a contribución 

das técnicas de estudo a esta aprendizaxe. 

En canto aos contidos fixamos os seguintes para cada un dos ámbitos establecidos: 

Competencia Intrapersonal 

- Autocoñecemento 

- Habilidades para a resolución de problemas intrapersoais: 

- Identificación e afrontamiento do problema. 

- Alternativas para a resolución. 

- Pros e contras das diferentes alternativas. 
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- Toma de decisión 

- Valoración da decisión. 

- Autoestima. 

- Desenvolvemento da motivación intrínseca e o esforzo como factor 

determinante no logro de obxectivos persoais. 

- Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

Competencia Interpersoal 

- Habilidades necesarias para a resolución de conflitos 

- Expresión adecuada dos sentimentos persoais. 

- Empatía. 

- Asertividade. 

- Escoita activa. 

- Capacidade de comunicarse con eficacia para establecer e manter relacións 

interpersoais. 

Estratexias de aprendizaxe 

- Planificación do tempo de estudo e de lecer. 

- Autocoñecemento: de recursos dispoñibles, coñecementos previos, coñecementos 

pendentes e necesidades. 

- Técnicas de aprendizaxe específicas. 

- Valoración do propio esforzo. 

Entre as actuacións a levar a cabo para favorecer a adquisición das competencias clave 

destacamos as seguintes: 

- A atención á diversidade de características persoais do alumnado. 

- A continuidade e a gradación progresiva que existe no ensino básico. 

- A capacidade de progresión e cambio de todo o alumnado. 



10 
 

- A prevención de dificultades de integración e adaptación escolar, así como problemas 

de desenvolvemento persoal, afectivo e propiamente curricular. 

Ademais, consideramos fundamental fomentar a participación de alumnado, profesorado 

e familias, tanto da Educación Primaria como da Educación Secundaria Obrigatoria e 

potenciar o coñecemento mutuo entre todas as partes, e por tanto, procesos de integración 

e inclusión. 

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

por presentar: 

- Necesidades educativas especiais. 

- Dificultades específicas de aprendizaxe. 

- Altas capacidades intelectuais. 

- Incorporación tardía ao sistema educativo. 

- Condicións persoais ou de historia escolar. 

Dentro da proposta de actividades de información, asesoramento e visita inclúense as 

seguintes: 

1. A programación de actividades conxuntas, celebración de efemérides, encontros 

culturais, visitas do alumnado de Educación Primaria ao centro de Educación Secundaria 

Obrigatoria, etc. 

2. A comunicación de experiencias de exalumnos e exalumnas. 

3. A realización de charlas nos centros de ambas as etapas, nas que se concreten aspectos 

relativos a organización e funcionamento xeral do centro de Educación Secundaria 

Obrigatoria, profesorado, horarios, aspectos xerais sobre o desenvolvemento das clases, 

avaliación, convivencia, etc. 

Nas reunións do equipo de transición cos membros do IES plantexarase a posibilidade de 

levar a cabo xornadas de acollida ao comezo do curso, concretando de maneira conxunta 

un programa de benvida. 

Nunha situación de tránsito na que as demandas e esixencias son novas, e sobre as que se 

adoitan xerar importantes dúbidas e inquietudes é unha esixencia prioritaria a 
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colaboración neste proceso dos pais/nais/titores legais. E, especialmente, no caso das 

familias desfavorecidas ou en situación de desvantaxe sociocultural e/ou económica. 

Neste sentido, as AMPAS como organizacións representativas das devanditas familias 

colaboran cos equipos de transición, a través do desenvolvemento de actividades de 

información, asesoramento e formación durante o curso escolar. 

Sería imprescindible que os departamentos de Orientación, xunto coas Xefaturas de 

Estudos dos centros e os representantes das asociacións de nais e pais articulasen unha 

serie de actividades que favorezan o proceso de transición. 

Entre estas actividades inclúense: 

a) Actividades de Información 

Ao longo do último trimestre do curso poderían organizarse charlas, mesas redondas..., 

nas que poden participar conxuntamente docentes e especialistas de ambas as etapas, e 

nas que se tratan, entre outras, as seguintes cuestións: 

 - A estrutura do sistema educativo en xeral, e as características da etapa de Educación 

Secundaria Obrigatoria en particular. 

- O funcionamento do centro de Educación Secundaria Obrigatoria, os seus recursos e 

servizos, liñas de actuación e proxectos, axudas, oferta formativa xeral e materias 

optativas. 

- As medidas de atención á diversidade. 

- Os procedementos de comunicación co centro, interlocutores máis significativos, 

posibilidades e canles de participación, órganos nos que se poden integrar. 

- A información específica relativa a prazos e procedementos de matriculación, 

convalidación de materias, exencións, e documentos máis significativos vinculados con 

eles. 

- Outras cuestións administrativas. 

b) Actividades de Asesoramento e Formación 

Ao longo do curso, sería aconsellable organizar charlas, mesas redondas etc. coas 

familias, encamiñadas á comprensión das características evolutivas, cognitivas, 
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emocionais e afectivas das súas fillas e fillos, así como a delimitación de pautas de 

actuación, derivadas da mesma, que contribúan ao seu desenvolvemento persoal. 

As temáticas formativas tratadas nestas charlas están relacionadas con: 

- Estilos educativos. 

- Técnicas e estratexias de afrontamiento e resolución de conflitos. 

- Ámbitos, condicionantes e procedementos de colaboración cos centros: contribución 

coordinada ao progreso competencial das súas fillas e fillos, xestión da convivencia e 

procesos de mediación, participación en asembleas de clase, titorías… 

- Manexo das tecnoloxías da información e a comunicación no campo da interacción 

familia-profesorado. 

- Calquera que o equipo de transición poida considerar necesaria. 

 9.- AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN 

O plan, terase que avaliar anualmente durante o mes de maio, e propor todos aqueles 

cambios e axustes derivados da súa posta en marcha. Levarase a cabo ao longo do 

desenvolvemento do mesmo e a cargo de todos os participantes. 

Os criterios básicos de avaliación serán os seguintes: 

- Grao de satisfacción do profesorado, alumnado e familias sobre o proceso de transición 

e acollida desenvolto. 

- Grao de colaboración entre os centros de adscrición: equipos directivos, titores, 

departamentos de orientación… 

- Redución de incidencias de inadaptación do alumnado e familias de novo ingreso no 

centro. 

- Establecemento de programas conxuntos de acción tutorial entre centros que faciliten a 

transición e acollida. 

- Establecemento dunha efectiva coordinación dos servizos de orientación. 

- Uso de procedementos e instrumentos consensuados. 
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- Facilitación de recursos persoais e materiais para a adecuada atención educativa a 

alumnos con NEE. 

- Grao de comunicación coas familias: eficacia dos procedementos habituais establecidos 

nos centros. 

- O grao de progresión observado na adaptación do alumnado ao IES. 

- As capacidades e competencias curriculares do alumnado e os seus resultados derivados 

de proceso de avaliación. 

10.- MEMORIA FINAL E PROPOSTAS DE MELLORA 

O equipo de transición elaborará anualmente unha memoria na que se reflectirán os 

seguintes aspectos: 

- Actuacións destacables do Plan de transición polo seu bo funcionamento e a súa 

xustificación. 

- Actuacións destacables do Plan de transición polo seu funcionamento deficitario e 

análise das súas causas. 

- Xustificación do resultado das actuacións anteriores e propostas de mellora que 

modificarán o Plan de transición cada curso escolar. 

 


