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A LOE no seu  artigo 91º recolle entre as funcións do profesorado: “a titoría dos alumnos, a 

dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo, en colaboración 

coas familias”. 

 

1-OBXECTIVOS XERAIS: 

1.1-Obxectivos do plan de acción titorial 

O Plan de Acción Titorial (PAT) é o marco no que especificamos os criterios e procedementos para 

a organización e funcionamento da acción titorial nos centros educativos. Trátase dun proceso 

necesario na comunidade educativa (colaborativo, continuo e sistemático). 

O obxectivo do que debe partir o PAT debe ser ó de  coordinar todas as actividades de titoría do 

centro de tal xeito que contribuan a lograr os obxectivos propostos para a acción tutorial.  

1.2-Obxectivos educativos da acción titorial 

A  acción titorial aposta como obxectivo por optimizar o rendimento da ensinanza mediante unha 

adecuada axuda ao alumno/a o longo do seu avance pola etapa escolar.  

As tarefas titoriais e orientativas, como conxunto de actividades educativas inseridas no currículo, 

teñen unha dimensión técnica, polo que necesitan de planificación e sistematización, e 

fundamentalmente, unha dimensión humana relacionada co perfil do profesorado, coa interiorización 

das funcións docentes e coa necesaria empatía cos distintos colectivos do grupo: alumnado, familias 

e equipo educativo. 

Propoñemos como obxectivos da función titorial : 

� Coñecer as características dos/as alumnos/as a nivel persoal, familiar, socioambiental e 

escolar (competencia curricular, estratexias de aprendizaxe, motivación e intereses) coa 

finalidade de programar respostas educativas adecuadas que contribúan ao seu 

desenvolvemento integral. 

� Favorecer a integración do novo alumnado, desenvolvendo accións que faciliten a adaptación 

e favorezan  a súa interacción co grupo. 

� Establecer  unha  liña  de comunicación - información permanente do grupo de alumnos/as  e 

o equipo docente. 

� Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios recollidos no PEC. 

� Favorecer procesos de mellora educativa a través da implementación de programas e 

desenvolvemento de actividades formativas por parte dos equipos docentes, co asesoramento 

e apoio do Departamento de Orientación. 
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� Promover a participación das familias no labor formativo, asesorándoas e informándoas 

daquilo que precisen e demanden, e de todo aquilo relacionado co proceso de ensino-

aprendizaxe. dos  seus fillos/as. 

� Contribuír á mellora da coordinación e asegurar a continuidade educativa entre os distintos 

centros, ciclos e/ou etapas. 

� Favorecer a convivencia, potenciando a formación en valores, o desenvolvemento das 

habilidades sociais e a autoestima, que facilite a adaptación social e persoal e a resolución 

dialogada de conflitos. 

 

2-ORGANIZACIÓN  E FUNCIONAMENTO DAS TITORIAS 

2.1- Asignación de titorías 

Cada grupo de alumnos terá un titor que será designado polo director por proposta do xefe de 

estudios de acordo co establecido no artigo 80 do Regulamento orgánico das escolas de educación 

infantil e dos colexios de educación primaria. (Orde 22 xullo de 1997.DOG 02/09/1997) 

 

-Decreto 374/1996, do 17 de outubro .Artigo 80 

 

- A titoría e orientación dos alumnos formará parte da función docente. 

- Cada grupo de alumnos terá un mestre titor que será designado polo director a proposta do 

xefe de estudios. 

- O/A  xefe/a de estudos coordinará o traballo dos/as titores/as e mantendrá as reunions periódicas 

necesarias para o bo funcionamento da acción titorial. 

-O/A mestre/a titor/a, ademais da súa tarefa específica como docente, responsabilizarase da acción 

titorial do seu grupo. 

- A asignación de titorías aos especialistas farase sempre aos que teñan máis horas dispoñibles, 

procurando –ao mesmo tempo- que imparta o máximo de horas de docencia no grupo do que 

vai ser titor/a. 

- Co fin de facilitar a relación do/a profesor/a titor/a ás familias ,fixarase na programación xeral 

anual unha hora semanal para a atención aos pais, dentro do horario non lectivo de obrigada 

permanencia no centro. Programaranse, igualmente, reunión globais cos pais por titorías, niveis ou 

ciclos, encamiñadas a exponer as liñas xerais do plano de traballo. 

En todo caso unha terá lugar antes do mes de novembro. 
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-Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos 

colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

1. Adscrición funcional do profesorado no centro. 

1.1- A dirección do centro, por proposta motivada da xefatura de estudos, se é o caso, no primeiro 

claustro do curso e unha vez oído este, asignaralle ciclo, curso e grupo de alumnado a cada un do 

persoal docente do centro. 

1.2- A proposta da xefatura de estudos construirase sobre as premisas seguintes: 

1) Correcto funcionamento do proxecto Abalar, das seccións bilingües e das áreas que se 

impartan en lingua estranxeira e outros proxectos establecidos ou que se establezan. 

2) Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do centro. 

3) Rendibilizar ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo do 

grupo de persoal docente do colexio. 

4) Consensualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de 

capacidades e esforzos. 

1.3- Os grupos nos que se estea a desenvolver o proxecto Abalar, as seccións bilingües e os que se 

impartan en lingua estranxeira en aplicación do establecido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para 

o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, serán asignados ao persoal docente do corpo 

de mestres que fose formado específicamente pola Administración educativa ou estea en posesión de 

titulación, experiencia ou formación adecuada. A prioridade na elección limítase aos grupos 

mencionados neste parágrafo e cando existan varias persoas que reúnan os requisitos seguirase a 

orde de prioridade establecida nos puntos e epígrafes seguintes. 

 

1.4- Nos restantes grupos, no caso de non acadar o consenso do profesorado, a xefatura de estudos 

fará a proposta sobre os seguintes criterios: 

1) Respectar, en todo caso, o posto e traballo e/ou a especialidade que cada persoal docente do 

corpo de mestres teña asignado pola súa adscrición ao centro. 

2) Respectar o dereito de cada grupo de alumnos e alumnas a manter o mesmo titor durante todo 

o ciclo, incluíndo, o 2º ciclo da educación infantil. 

3) Cumpridos os criterios anteriores, no suposto de que nun centro haxa varios mestres ou 

mestras aspirantes ao mesmo ciclo ou curso, a proposta de adscrición farase de acordo coa 

seguinte orde de prioridades: 
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a) Maior antigüidade ininterrompida, con destino definitivo, no centro. 

b) Maior número de anos de servizos efectivos como persoal docente de carreira do corpo de 

mestres. 

c) Promoción de ingreso máis antiga. 

d) Maior puntuación obtida no procedemento selectivo de ingreso ao corpo. 

1.5- Excepcionalmente, cando a xuízo do equipo directivo existisen razóns pedagóxicas suficientes 

para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos no ciclo, ademais das previstas 

no punto 1.3, a dirección disporá a asignación do persoal docente afectado a outro ciclo, curso, área 

ou actividade docente, oído o persoal interesado e o claustro, e coa conformidade da inspección 

educativa. 

 

2.2-Organización das titorías. 

A  organización dos grupos, os espacios e os horarios deben estar presididos por criterios que 

aseguren a coordinación e funcionamento dos Equipos Didácticos e dos titores de ciclo/nivel 

facilitando no posible a comunicación e coordinación do profesorado implicado. 

O CEIP Manuel Rodriguez Sinde e un colexio dunha liña, conta con 3 unidades de Educación 

Infantil unha por cada nivel, e 6 unidades de Educación Primaria unha por cada nivel. 

En Educación Infantil contamos con catro mestras das que tres serán titoras e unha desempeñará as 

funcións de apoio. 

Nos cursos de Educación Primaria organizaranse de xeito que cada curso teña un titor/a , dos 6 

cursos, 5 serán mestres xeneralistas e un/unha especialista en filoloxía francesa. 

 O mestre especialista en Educación Artistica actualmente está desempeñando a función de titor por 

desempeño das función de dirección da mestra que lle correspondería esta titoria. 

 

2.3-Funcións dos titores/as. 

Cada mestre titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando menos, as 

seguintes función (Decreto 374/1996, do17 de outubro. DOG 21-10-96.): 

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

coordinación do/a xefe/a de estudos. 

b) Proporcionar no principio de curso, aos alumnos e aos pais, información documental ou, no seu 

defecto, indicar onde poden consultar todo o referente ao calendario escolar, horarios, horas de 

titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e criterios de 

avaliación do grupo. 

 

 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL                               CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE    2011/2012 
 

c) Coñecer as características persoais de cada alumno a través da análise do seu expediente persoal e 

doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

d) Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento académico de 

cada alumno. 

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos para detectar 

dificultades e necesidades especiais, co obxecto de busca as respostas educativas adecuadas e 

solicitar os oportunos asesoramentos e apoios. 

f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumn@s do seu grupo. 

g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación nas actividades do 

centro. 

h) Orientar @s alumn@s dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 

i) Informar ao equipo de profesores do grupo de alumn@s das características, especialmente 

naqueles casos que presenten problemas específicos. 

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

mesmo grupo de alumn@s. 

m) De ser o caso, organizar e presidir as reunión de avaliación. 

n) Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo e adoptar a decisión que proceda 

referente á promoción dos alumn@s dun ciclo a outro, logo de audiencia dos seus pais ou titores 

legais. 

ñ) Atender, xunto co resto do profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes permanecen no 

centro nos períodos de lecer. 

o) Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional do sector nos termos que estableza o 

mesmo e a xefatura de estudios.  

p) Colaborar cos demais titores no marco dos proxectos educativo e curricular do centro. 

q) Orientar as demandas e inquedanzas dos alumn@s e mediar ante o resto de profesores, alumnado 

e equipo directivo nos problemas que se presenten. 

r) Informar aos alumn@s do grupo, aos pais e aos profesores de todo aquilo que lles afecte en 

relación coas actividades docentes e o rendemento académico, con especial atención aos aspectos e 

medidas tendentes a facilitar a competencia lingüística dos alumnos e alumnas nas dúas linguas 

oficiais. 

s) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores/as e os pais dos alumnos. 

t) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os demais profesores/as do grupo. 

u) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumn@s. 
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v) Controlar as faltas de asistencia ou puntualidade dos alumn@s, e ter informados aos pais ou 

titores e o xefe/a de estudios. 

x) Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos 

seus fill@s. 

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

 

2.3.1-Funcións dos/as titores/as en referencia a Atención a Diversidade  (PAD ) 

Entre as funcións do titor/a, en referencia a atención á diversidade destacamos: 

���� Detección das posibles necesidades educativas especiais dalgún alumno/a despois da 

avaliación inicial. 

���� Comunicación ao xefe/a de estudos dos casos detectados para iniciar o proceso de 

información á familia, a intervención do D.O. e articular as medidas pedagóxicas necesarias. 

���� Colaborar co D.O. na avaliación psicopedagóxica. 

���� Atender ás necesidades educativas dos seus alumnos/as para proceder á adecuación persoal 

do currículo, o que implica a elaboración de axustes curriculares e/ou adaptacións coa 

colaboración do resto do profesorado ordinario que atende ao alumno/a, o profesorado 

especialista de P.T. e A.L. e o D.O. 

���� Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos/as do seu grupo coa P.T. e A.L. e o resto do 

profesorado que interveña directamente cós mesmos e adoptar a decisión que proceda acerca 

da súa promoción dun ciclo a outro. 

���� Informar aos pais e profesores/as dos alumnos/as con necesidades educativas especiais sobre 

todo o relacionado coas actividades docentes e o rendimento académico. 

���� Elaboración e avaliación das Adaptacións Curriculares. 

Respecto ás familias debemos: 

� Manter unha actitude de respecto e sinceridade. 

� Informalos da situación do seu fillo sendo realistas en canto ás posibilidades dos nenos/as. 

� Ser empáticos, no seu xusto límite. 

� Ter xeito para escoitar e para provocar a intervención dinámica dun grupo ou dunha familia. 

� Saber dar apoio, axudar a tomar decisións e resolver problemas 
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3-ACTIVIDADES PROPOSTAS: 

3.1 -EDUCACIÓN INFANTIL 

� Cumplir cos obxectivos do Plan de Acollida que figura neste documento 

� Segundo se establezan as datas no calendario escolar de cada curso, o período de adaptación 

a escola dos/as alumnos/as de 3 anos farase paulatinamente cun horario establecido desde 

xuño e que coñeceran as familias antes do comezo do curso, preferentemente en xuño do 

curso anterior.( Recollerase no folleto informativo que se lle netrega ás familias no mes de 

xuño) 

� Realizar, nos casos de novas incorporacións, da entrevista persoal a cada familia, de cara á 

obtención da información necesaria para a ficha de avaliación inicial (Anexo I ) 

� Entregar as familias da ficha de avaliación inicial, para a recollida de datos sobre o/a 

alumno/a (Anexo II) 

� Analizar o expediente persoal do alumnado e de toda aquela información que facilite o 

coñecemento da súa realidade e dos aspectos que poden incidir no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

� Realizar unha reunión coas familias ao comezo do curso  para informarlles de todo o relativo 

ao desenvolvemento do proceso educativo, informarase sobre o calendario escolar, horarios, 

horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares, 

normas organizativas do centro, colaboración da familia... 

� Realizar alomenos unha reunión por trimestre para manter informadas as familias sobre o 

proceso educativo e funcionamento do centro. 

� Establecer un horario semanal de atención individualizada ás familias. 

� Promocionar a coordinación entre etapas de Infantil e Primaria. 

� Informar regularmente ás familias sobre os progresos e dificultades do alumno establecendo 

canles de comunicación e colaboración que favorezan a educación integral. 

� Elaborar a programación de aula, plantexando distintos agrupamentos , tarefas e recursos que 

faciliten a aprendizaxe atendendo as diferencias individuais e grupais. 

� Cumplimentar no XADE a ficha de avaliación inicial, os informes trimestrais , o informe 

persoal e o informe final de etapa. 

� Presidir as sesión de avaliación recollendo toda a información relativa ao seu alumnado 

� Transmitir aos profesores todas as informacións sobre o alumnado que lles poidan ser útiles 

para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, avaliadoras e orientadoras 

� Participar e colaborar cos distintos grupos de traballo que se desenvolvan no centro. 
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� Participar no seguimento e avaliación dos distintos proxectos e/ou programas,que se están 

levando no centro. 

� Cumprir  e colaborar  co Plan de Atención a Diversidade 

� Cumprir  e colaborar co Plan de Convivencia. 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

A educación infantil de segundo ciclo comeza aos tres anos dado que se considera a idade na que os 

nenos e nenas están, con carácter xeral, maduros biolóxica, psicolóxica e afectivamente para iniciar 

este nivel da súa educación. Polo cal enténdese, de novo con carácter xeral, parámetro estadístico e 

referencia, que no período entre os 2 e 3 anos os nenos e nenas teñen un control de esfínteres 

suficiente. 

Así, o profesorado de educación infantil de 2º ciclo desta etapa ten as mesmas funcións có 

profesorado de calquera outra etapa educativa, todas elas establecidas no artigo 91º da LEI 

ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE 106, do 4-5-2006). Entre estas funcións non 

se considera a atención directa á hixiene e alimentación do alumnado, polas razóns aludidas no 

parágrafo anterior. É por iso que existe, en determinados centros educativos, persoal coidador que se 

ocupa de alumnado con necesidades específicas que si necesita atención asistencial para o control de 

esfínteres, o desprazamento polo centro ou no transporte escolar, e a alimentación( non é o noso 

caso...) 

Por ser este un tema que se presenta as veces con certa problematiaca, vemos a necesidade de 

establecer un protocola ante esta situación. 

 

 Protocolo de actuación: 

1. Os mestres/as están atentos/as a facer ir ao baño con certa frecuencia a determinados nenos, máis 

proclives a estsa incidencias 

2. O titor/a chamará á casa do neno ou nena para que os país ou calquera persoa autorizada por eles 

veña a cambiar oa alumno/a. 

3. Se o anterior non fora posible, o titor/a porá ao alumno/a en disposición de mudarse por el mesmo 

no cuarto de baño da aula. 

4. Se malia todos os intentos, o neno au nena non conseguise mudarse só, o titor/a axudaralle coa 

roupa, 

5. Se o titor ou titora non estivese en disposición de facer o anterior, chamará a alguén dispoñible 

para que lle preste axuda . 
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6. En calquera caso, faránselle saber aos país estas circunstancias para que traballen a autonomía do 

neno. 

Un neno non debe permanecer “sucio” nin ir a casa nese estado. 

 

3.2-EDUCACIÓN PRIMARIA 

� Cumplir cos obxectivos e actividades recollidas no Plan de Acollida, que figura neste 

documento 

� Comprobar as  listas e rectificar os  posibles erros de datos persoais e optativas. 

� Realizar a avaliación inicial, revisando os expedientes do alumnado, analizando a 

información aportada nos informes do curso e/ou etapa anterior e considerando todo aquilo  

que facilite o coñecemento da súa realidade e dos aspectos que poden incidir no proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

� Realizar unha reunión coas familias ao comezo do curso  para informarlles de todo o relativo 

ao desenvolvemento do proceso educativo, informarase sobre o calendario escolar, horarios, 

horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares, 

normas organizativas do centro, colaboración da familia. 

� Realizar alomenos unha reunión por trimestre para manter informadas as familias sobre o 

proceso educativo e funcionamento do centro. 

� Establecer un horario semanal de atención individualizada ás familias. 

� Promocionar  a coordinación cos equipos de ciclo 

� Participar no deseño e implementar programas e actividades que contribúan á mellora do 

proceso educativo, ao desenvolvemento persoal e social do alumno e á promoción da 

convivencia. 

� Informar regularmente ás familias sobre os progresos e dificultades do alumnado, prestando 

especial atención á información escrita correspondente ás distintas sesións de avaliación. 

� Cumplimentar no XADE a ficha de avaliación inicial, os informes trimestrais , o informe 

persoal e o informe final de etapa, e si é o caso o informe persoal por traslado. 

� Controlar e informar as incidencias relacionadas coa puntualidade, absentismo... 

� Presidir a sesión de evaluación, facendo una reflexión sobre os rendimentos do grupo e 

propostas de mellora. 

� Coordinar o seguimento da evolución do grupo e a toma de decisións e actuacións a 

desenvolver. 
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� Transmitir ao profesorado toda a información sobre o alumnado que lles poidan ser útiles 

para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, avaliadoras e orientadoras. 

� Participar e colaborar cos distintos grupos de traballo que se desenvolvan no centro. 

� Participar no seguimento e avaliación dos distintos proxectos e/ou programas,que se están 

levando no centro. 

 

4-PLAN DE ACOLLIDA 

 

Un plan de acollida é o conxunto de actuacións que un Centro educativo pon en marcha para 

facilitar a adaptación do alumnado que inicia a Educación Infantil, alumnado que pasa da Educación 

Infantil a Primaria, alumnado de novo ingreso, alumnado inmigrante. Á fin de sistematizar estas 

actuacións, é recomendable que queden recollidas nun documento de referencia para todo o equipo 

de profesores. 

O Plan de Acollida é un documento aberto e flexible de revisión anual, xa que este se elabora no 

centro nun curso concreto e concretarase e revisarase cada curso académico. 

Este documento está recollido dentro do Plan de Acción Titorial polo que compete a todo o 

profesorado e en especial aos titores/as o facilitar a chegada do alumnado novo ao centro así como 

das súas familias e atender toda a problemática que esto conleva. 

 

4.1-Acollida dos/as alumnos/as 

- Alumnos/as de nova incorporación ao centro (definiranse as actuacións concretas dirixidas 

aos alumnos/as que se incorporan por primeira vez ao noso centro). 

- Transición entre etapas (aínda que se sitúen dentro do mesmo centro, levaranse a cabo 

actuacións para facilitar o paso dunha etapa a outra). 

- Alumnos/as que permanecen un ano máis no mesmo curso (cando os alumnos/as repitan 

curso programaranse actuacións concretas para facilitar a integración no novo grupo de 

compañeiros/as). 

- Acollida ao alumnado inmigrante con o sen coñecemento do castelán e o alumnado en 

desventaxa sociocultural: podemos destacar os diferentes agrupamentos de alumnos/as, 

recursos necesarios tanto persoais como materiais, estratexias metodolóxicas adecuadas, 

deseño dun Plan de Inmersión Lingüística,… 
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4.1.1-Educación Infantil 

A entrada na escola é un momento moi importante para todos os nenos/as. A partir dese 

momento os alumnos/as van pasar gran parte do seu tempo no colexio co fin de aprender e formarse  

como persoas. Deben adaptarse a unha situación nova, con persoas descoñecidas, con novas 

actividades, normas e horarios. 

Este período vai ter gran influencia na evolución do neno/a. Por iso, desde este centro 

consideramos prioritaria unha boa planificación e que, familia e escola, tenten de que transcorra do 

mellor xeito posible. O traballo cos pais/nais e a implicación dos mesmos entenderase como un 

medio moi importante neste momento tan especial. 

1-Obxectivos 

� Facilitar que o neno/a admita de bo grao a separación dos seus pais. 

� Facilitar a adaptación do alumno/a a un novo sistema do que el forma parte e que debe 

adoptar as súas normas, hábitos e horarios. 

� Facilitar a aceptación do novo espazo por parte do neno/a e o coñecemento do mesmo co fin 

de que sexa quen de moverse libremente nel. 

� Facilitar a adaptación do alumno/a ás rutinas do colexio. 

� Facilitar o establecemento de vínculos de afectividade co profesorado e cos iguais. 

� Facilitar a interiorización das normas e pautas que o profesorado estableza. 

 

2-Plan de adaptación 

O equipo docente de Educación Infantil, coa supervisión do Xefe de Estudios e a colaboración da 

orientadora redactará segundo se establezan as datas no calendario escolar, unha planificación do 

período de adaptación  na que se recollan, entre outros aspectos, a organización do ambiente de 

traballo, os obxectivos específicos para os alumnos/as e para os pais, as actividades a realizar, a orde 

de entrada, as quendas , as orientacións e normas para os pais e a avaliación do período. 

Este plan de adaptación debe ser coñecido polas familias en xuño do ano no que van entrar na 

escola. 

3-Acollida ás familias 

Unha vez que a familia escolleu este centro educativo como aquel onde quere escolarizar ao seu 

fillo/a daráselle o papel de solicitude de matrícula onde consten os datos máis elementais de 

identificación sobre o alumno/a e a súa familia. 

No momento en que se lles comunique a admisión do seu fillo/a, indicaráselles que outros papeis 

deben cubrir para formalizar a matrícula e a data para manter un primeiro contacto co colexio. 
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Nesta primeira reunión, que terá lugar no mes de xuño, estará presente algún membro do Equipo 

Directivo, a Coordinadora do ciclo, a orientadora e, se é posible, o profesorado desta etapa 

educativa. O motivo desta reunión é ofrecerlles información sobre: 

 

� A nova etapa que o seu fillo/a vai cursar e as diferenzas que comporta coa posible 

escolarización anterior. 

�  O centro e o período de adaptación levado a cabo no mesmo. 

� Pautas e suxestións para facilitar a escolarización dos nenos/as. 

� Calendario escolar, o horario do centro, o horario do alumno/a, o lugar de entrada e saída, as 

normas básicas a seguir no recinto escolar e servizos que ofrece o centro. 

� Ademais esta reunión será aproveitada para visitar as instalacións e as principais 

dependencias do colexio, explicándolle a función de cada unha delas. 

� Convén que este primeiro contacto sexa acolledor. A relación entre as familias e o centro será 

máis fluída si perciben unha actitude de axuda e colaboración. É esencial transmitirlles 

tranquilidade e a sensación de que os seus fillos/as estarán atendidos debidamente e facerlles 

saber que se lles manterá informados do seu proceso de escolarización. 

� Nos primeiros días de setembro levarase a cabo unha segunda reunión na que se explicará 

máis polo miúdo o plan de adaptación e o horario concreto do seu fillo/a, ademais coñecerán 

xa ao profesorado do neno/a. 

� Unha vez comezado o curso os titores/as citarán aos pais dos nenos/as co fin de recadar 

información básica sobre o alumno/a. A información solicitada será a que se recolle no 

cuestionario para alumnado de infantil. 

4.2.2- Educación primaria 

Con este programa de acollida o que se pretende é darlles ás familias e aos nenos a información 

necesaria para comprender e facilitar o paso, e ten como  finalidade facilitar o tránsito da educación 

infantil a primaria. 

Outra situación importante a ter en conta é o alumnado de novo ingreso en educación primaria 

procedente doutros centros. 

1-Obxectivos 

� Facilitar a adaptación do alumno/a ao novo espazo de Educación Primaria do que el forma 

parte e do que debe adoptar as súas normas, hábitos e horarios. 

� Facilitar o coñecemento do novo espazo por parte do neno/a co fin de que sexa quen de 

moverse libremente nel. 
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� Facilitar a adaptación do alumno/a ás rutinas do colexio. 

� Facilitar o establecemento de vínculos de afectividade co profesorado e cos iguais do que será o seu centro

2- Alumnado procedente de educación infantil 

� Antes de que o alumno/a se escolarice, tentarase de que o seu titor/a dispoña de información 

suficiente sobre o alumno/a. 

� No caso de que haxa algún aspecto importante do que informar ou que teña necesidades 

específicas de apoio educativo, o titor/a daralle esta información a todo o profesorado que 

intervén na educación do alumno/a, que traballará dun xeito coordinado. 

� Desde o principio asegurarémonos de que o novo alumno saiba que o titor/a é o seu referente 

máis directo no colexio e que pode acudir a el sempre e cando teña algunha dúbida ou 

dificultade. 

� Unha vez escolarizado o neno/a os titores/as citarán aos pais co fin de manter un primeiro 

contacto coa familia e de recadar aquela información que poidan estimar oportuna. 

� titor ademais realizará a avaliación inicial, completando os datos dos informes da Educación 

Infantil aportados pola propia escola,  contemplando a exploración das experiencias, 

intereses e vivencias do alumno/a, para o que utilizará procedementos e instrumentos de 

avaliación e autoavaliación variados: observacións, probas orais, probas escritas. 

� A avaliación inicial será o elemento que nos sirva de punto de partida e guía para a atención 

educativa do alumno/a. 

� Ademais o titor fomentará a coordinación dun xeito continuo con todo o profesorado que 

atende ao alumno/a, para asegurar que os criterios elixidos en canto a metodoloxía, uso de 

materiais, ritmo de aprendizaxe, etc. sexan comúns. 

 

3- Alumnado procedente doutros centros 

� Facilitar a adaptación do alumno/a ao novo centro educativo do que el forma parte e ao que debe 

adoptar as súas normas, hábitos e horarios. 

� Facilitar o coñecemento do novo espazo por parte do neno/a co fin de que sexa quen de moverse 

libremente nel. 

� Facilitar a adaptación do alumno/a ás rutinas do colexio. 

� Facilitar o establecemento de vínculos de afectividade co profesor/a e cos iguais. 

� Recoller toda a información referente ao alumno/a procedente do centro do que procede. 

� Entrevistarse coa familia,ter un primeiro contacto e recadar aquela información que poidan 

estimar oportuna. 
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4-Alumnado procedente do extranxeiro 

� Potenciar medidas específicas para atender ao alumnado estranxeiro que se incorpora ao 

centro co fin de que se integren o máis rápido posible dentro do marco escolar. 

� Vertebrar a resposta ofrecida ao alumnado estranxeiro de novo ingreso, asegurando que esta 

siga unha estratexia común e consensuada  entre todo o claustro. 

� Propiciar actitudes positivas de acollida por parte de toda a comunidade escolar cara o 

alumnado inmigrante e a súa familia. 

� Informar e orientar ás familias do funcionamento da escola, do proceso educativo e doutros 

elementos de interese. 

� Favorecer a colaboración e participación dos pais e nais no centro independentemente da 

cultura a que pertenza. 

� Realizar un labor de difusión para dar coñecer os recursos do concello e desenvolver 

estratexias pertinentes para a súa utilización. 

� Tomar as medidas pertinentes para conseguir a escolarización adecuada e máis eficaz para 

este alumnado. 

� Proporcionar ao alumnado materiais didácticos que faciliten a súa aprendizaxe 

5-Acollida ás familias 

� Unha vez a familia escolleu este centro educativo como aquel onde quere escolarizarao seu 

fillo/a e se comproba que hai praza para o curso que solicita, se daráselles o papel de 

solicitude de matrícula onde consten os datos máis elementais de identificación sobre o 

alumno/a e a súa familia. 

� Ademais a/o sacretario/a do centro informará sobre a documentación solicitada para 

formalizar a matrícula. 

              O recibimento será levado a cabo por algún membro do equipo directivo  

� Convén que este primeiro contacto sexa acolledor. A relación entre as familias e o centro será 

máis fluída si perciben unha actitude de axuda e colaboración. É esencial transmitirlles 

tranquilidade e a sensación de que os seus fillos/as estarán atendidos debidamente e facerlles 

saber que se lles manterá informados do seu proceso de escolarización. 

� Realizarase unha primeira entrevista que terá como obxectivo proporcionar información 

sobre o funcionamento e os servizos do centro, así como obter información básica sobre o 

alumno/a. 

� Daráselle a información referida ao calendario escolar, ao horario do centro, ao horario do 

alumno/a, ao lugar de entrada e saída, ás normas básicas a seguir no recinto escolar e servizos 

que ofrece o centro. 
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� Ademais esta reunión será aproveitada para visitar as instalacións e as principais 

dependencias do colexio, explicándolle a función de cada unha delas. 

� No caso de que un alumno/a teña necesidades educativas especiais tomaranse as medidas 

oportunas para asegurarnos de que os recursos existentes no centro dean resposta as súas 

necesidades. 

� caso, no momento da solicitude de matrícula, realizarase unha entrevista inicial co fin de 

saber o grao de afectación e os recursos necesarios. Esta entrevista será levada a cabo pola 

orientadora. 

� Antes de que o alumno/a se escolarice, tentarase de que o seu titor/a dispoña de información 

suficiente sobre o alumno/a e sobre a súas necesidades específicas. 

� Ademais daráselle esta información ó profesorado do alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo, que traballará dun xeito coordinado co titor. 

� Así mesmo teranse en conta a efectos de escolarización os informes educativos do centro do 

que proveña, se é o caso, quedando pendente de novas avaliacións psicopedagóxicas durante 

o curso, así como do seguimento psicopedagóxico correspondente que puideran levar, se así 

se considerase oportuno, á modificacións nas diferentes orientacións sinaladas. 

 

 

5-AVALIACIÓN DO PAT 

Na avaliación deste Plan teranse en conta os seguintes elementos:  

o Avaliación do grao de cumprimento dos obxectivos 

o Acollida do novo alumnado e as súas familias e  a información dada ás mesmas. 

o Avaliación das actividades desenvolvidas. 

o Suxestións e observacións para a mellora deste programa recollidas nas memorias. 

A revisión será anual e avaliarase desde a C.C.P. A posta en práctica do Programa de Acollida será 

avaliada periodicamente pola Comisión Pedagóxica 

Este documento formará parte do PE do centro. 

 

Os instrumentos de avaliación serán a observación directa  e o rexistro de incidencias, así 

como a recollida de opinións entre os membros da comunidade que foron acollidos 

Esta avaliación chegará a todo o profesorado a través dos/as coordinadores/as de ciclo 

 

 

. 
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ANEXO I 

 

ENQUISA ÁS FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Nome do alumno:______________________________________________________________ 

Data e lugar de nacemento:_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Data de incorporación ao colexio:__________________________ 

Nivel ao que se incorpora:________________________________ 

Colexios anteriores:_____________________________________ 

Domicilio habitual:______________________________________ 

Teléfono de urxencias:___________________________________ 

Nome e apelidos da nai ou titora:__________________________________________________ 

Data de nacemento:_____________________ DNI:________________________________ 

Estudos:______________________________ Profesión:___________________________ 

Nome e apelidos o pai ou titor:__________________________________________________ 

Data de nacemento:_____________________ DNI:________________________________ 

Estudos:______________________________ Profesión:___________________________ 

Nº de irmáns:__________________________ Lugar que ocupa:_____________________ 

Convivencia de outras persoas no fogar familiar: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Estado actual dos país (separados, divorciados, ..): ____________________________________ 

Persoa encargada do coidado do neno/a: ___________________________________________ 

Parentesco: ___________________________________________________________________ 

¿Ten celos dalgún irmán?: __________ ¿Cómo os manifesta?: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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SAÚDE 

Problemas no embarazo, parto ou de recén nado: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Enfermidades importantes: ______________________________________________________ 

Visuais  Auditivos  

Motrices  Cerebrais  

Alérxicos  Respiratorios  

Outros  

Problemas de saúde: 

Durante a permanencia na escola, ¿necesita algún tipo de coidado? (medicación, dieta …): 

_____________________________________________________________________________ 

 

AUTONOMÍA DE HÁBITOS 

• Control de esfínteres: Diurno Nocturno  

• Sono:________________________________________ 

• Horario: ____________________________________________________________ 

• Problemas (pesadelos, gritos, movementos excesivos …): ____________________ 

• ¿Con quen dorme?: ___________________________________________________ 

• Necesita dalguén que o acompañe para dormir: ____________________________ 

• Uso do chupete: _____________________________________________________ 

• Hábitos nerviosos: 

• ¿Chupa os dedos?: ___________________________________________________ 

• ¿Morde as unllas?: ___________________________________________________ 

• ¿Ole obxectos?: ______________________________________________________ 

• Alimentación: 

• Cantidade e variedade: ________________________________________________ 

• Necesidade de axuda para comer: _______________________________________ 

• Bebida habitual: _____________________________________________________ 

• Toma alimentos sólidos:_______________________________________________ 

• Permanece sentado na mesa ata que remata de comer:______________________ 

• Autonomía noutras acción: 

• Desnudarse e vestirse: ________________________________________________ 
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• Abotoa e desabotoa os botóns:__________________________________________ 

• Lavarse: ____________________________________________________________ 

• Cepilla os dentes: ____________________________________________________ 

• Usalo wc: ___________________________________________________________ 

• Recolle os xoguetes ao acabar de xogar:__________________________________ 

• É coidadoso cos xoguetes e materiais que usa: _____________________________ 

• ¿Usa pañais?: _______________________________________________________ 

 

PSICOMOTRICIDADE 

• Nivel de actividade: pasivo, activo, hiperactivo, relaxado, normal, tenso…: __________ 

______________________________________________________________________ 

• Dominancia lateral: dereita, esquerda, indefinida…: ____________________________ 

• Problemas motores: ______________________________________________________ 

LINGUAXE ORAL 

• Idade das primeiras palabras: ______________________________________________ 

• Enténdeselle cando fala?:_________________________________________________ 

• Fálaselle en linguaxe adulta?_______________________________________________ 

• Lingua que fala o alumno/a: ______________________________________________ 

• Lingua que falan na casa os adultos entre eles: ________________________________ 

• Lingua na que lle falan os país ao neno/a: ____________________________________ 

• Observacións: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

INTERESES E PREFERENCIAS DE ACTIVIDADES E DE XOGO  

• Xogos máis frecuentes: ___________________________________________________ 

• Compañeiros/as de xogo: _________________________________________________ 

• Nas súas relacións é: (dominante, independente, deixase levar, pelexa con 

frecuencia…)____________________________________________________________ 

• Actitude ante a TV: ______________________________________________________ 

• Horas que ve a TV: _______________________________________________________ 

• Comportamento na casa: _________________________________________________ 

• Participa nalgunha tarefa doméstica: ________________________________________ 

• Observacións: ___________________________________________________________ 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL                               CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE    2011/2012 
 

ANEXO II  

 EDUCACIÓN INFANTIL:AVALIACIÓN INICIAL  

 

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/ DA ALUMNA 

APELIDOS NOME                                                              

 

 

 

DATA DE NACEMENTO 

 

 

DATOS RECOLLIDOS NA OBSERVACIÓN NA AULA NO PERIODO DE ADAPTACIÓN (E.I.) 

 

- Acude á escola alegre e soe estar content@: 

- Amósase dependente da educadora: 

- Chora ó entrar á escola: 

- Acepta a separación familiar: 

- Permanece preferentemente nun espacio: 

RELACIÓNS QUE ESTABLECE ( cos compañeiros e compañeiras, co mestr@ con outras persoas 

adultas) 

 

- Relacionase coa maioría de compañeiros: 

- Achégase naturalmente a outros nenos: 

- Busca a compañía de outros: 

- Permanece so/a: 

- Os compañeiros a/o rechazan: 

LINGUAXE (comprensión e expresión) 

 

- Comprende o que di ou conta a profesora: 

- Expresa sentimentos e necesidades básicas: 

- Pronuncia con claridade: 

HÁBITOS E AUTONOMÍA (control de esfínteres, vestido, aseo, comida....) 

 

- Controla os esfínteres: 

 -Necesita axuda para comer: 

 

 

Selo do centro                                                                                               A titora: 
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 ANEXO III 

FOLLETO INFORMATIVO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ANEXO IV  

ENTREVISTA COA FAMILIA (PRIMARIA) 

 

Educación Primaria .Ciclo_______________            Curso:__________________ 

 

Entrevistador: 

 

Data: 

 

A.- DATOS PERSOAIS 

 

Nome e apelidos 

 

 

 

Data nacemento 

 

 

 

Lugar nacemento 

 

 

 

Domicilio 

 

 

 

Colexio 

 

 

 

Curso: 

 

B. DATOS FAMILIARES : 

 

Nome do Pai: 

 

Idade: 

 

Profesión: 

 

Estudos: 

 

 

Nome da Nai: 

 

Idade: 

 

Profesión: 

 

Estudos: 
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Fillos 

 

Nome 

 

Idade 

 

Estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros familiares cos que convive:  

 

Pasa moito tempo con outros familiares?  

� Non. 

� Si      Cal/es?  

 

C.- DESENVOLVEMENTO E SAÚDE  

1.- Presenta algún problema de control de esfínteres? 

� Non. 

� Si      Cal/es?  

 

2.- Ten dificultades para durmir?  

� Nunca. 

� Algunhas veces. 

� Frecuentemente . 

� Sempre. 

3.- Enumere as enfermidades importantes padecidas polo neno: (ollos, oído, convulsións, vómitos, 

cefaleas, hospitalizacións) 

 

 

4.- Padece algún tipo de alerxia? 

� Non. 

� Si      Cal/es?  

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL                               CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE    2011/2012 
5.- Mostra medos intensos ante algunha cousa ata o punto de alterar marcadamente o seu 

comportamento? 

� Non. 

� Si. Cal/es? 

 

6.- Indique os feitos que cre que puideron influír na vida do seu fillo/a (enfermidades, morte dalgún 

familiar, ausencia dalgún familiar, impresión forte)  

 

 

 

Feito traumático 

 

Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Quen inflúe máis na educación do neno/nena? 

� A nai 

� O pai.  

� Os dous por igual 

� Outra persoa.  

Cal?  

Por que? 

 

 

8.- Inflúe algunha outra persoa especialmente no neno/ nena? 

� Avós/as. 

� Irmáns. 

� Veciños/as 

� Outros/as:  

 

9.- Rutina diaria e/ ou semanal do neno:  
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10.- Existen problemas de comportamento? 

� Non 

� Si 

� Cales? 

11.- Cal é a súa reacción cando hai problemas de comportamento? 

Pai:  

� Enfádase,  

� Fala con el  

� Castiga    

� Non lle dá importancia 

Nai:  

� Enfádase,  

� Fala con el  

� Castiga    

� Non lle dá importancia 

12.- Que tipo de castigos lle impón? 

 

13.- Canto duran os castigos? 

14.- Teñen un tempo diario para estar co neno, escoitalo, axudarlle, etc? 

� Non. 

� Si. 

� Cando?  

� Quen? 

 

D.- RELACIÓNS EN GRUPO 

1.- Ao neno/ nena gústalle:  

� Estar a soas 

� Estar con nenos da súa idade 

� Estar con nenos maiores que el  

� Estar con nenos máis pequenos 

� Estar con persoas maiores 

2.- Como se relaciona cos irmán? 

 

3.- Como se relaciona con outros familiares? 
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4.- Acostuma a ter amigos? Cantos? De que idade? 

 

5.- Organiza reunións na súa casa cos amigos? 

 

6.- Participa nalgunha reunión social? (clases, bailes, deportes, etc) 

 

7.- Gústalle saír e divertirse máis cos amigos que coa familia?  

� Si  

� Non 

8.- Inflúen Vdes.  directamente na elección dos seus amigos? 

� Si   

� Non 

 

 

E.- REFERENCIAS ESCOLARES 

 

1.- Gústalle vir á escola?  

� Si   

� Non,  

� por que? 

 

2.- Fala na casa das cousas que fai na escola? 

 

3.- Fai referencia a problemas na escola? 

Cos compañeiros: 

� Non   

� Si. Cales? 

�  

Cos profesores :  

� Non  

� Si. Cales? 

 

 

 

4.- Ten un lugar na casa para estudiar e ter as súas cousas?  
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� Non. 

� Si. Cal? 

 

 

5.- Fai algo na casa relativo aos estuidos? 

 

� Non.  

� Si. Cando? 

� Axudado por:  

 

 

ANOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS 
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ANEXO V 

 EDUCACIÓN  PRIMARIA  

-FICHA INICIAL DE INFORMACIÓN FAMILIAR : 

  

DATOS PERSONAIS. 

Nome: ................................. ..............Apelidos: ................................................ 

Data de nacemento:...............................  Lugar: ………………………....................  

Domicilio: ..................................................................................................................  

Teléfonos: ................................/....................................../...................................         

  

DATOS FAMILIARES. 

  

Nome do pai:........................................ Idade:........Profesión: .................................. 

Nome da nai: .................................... Idade:…...... Profesión:................................... 

Traballan os dous: ......... Se ambos traballan quen se responsabiliza do neno-a: 

.................................................................................................................................... 

Número de irmáns:.........Idades: ........................Lugar que ocupa na familia:........... 

Outros familiares que viven na casa:.......................................................................... 

  

CARACTERISTICAS DO NENO/A. 

  

Almorza  antes de vir ao colexio:...................Come solo:…........ Utiliza 

biberón:...........Chupa:............  

Vístese so:............. Usa cueiros:..............        A qué hora se deita:..................... 

Cantas horas dorme pola noite: .......................Fai  sesta: .................... 

Con quen dorme: ....................  

Ten medo pola noite:...................................  

Dorme coa luz acendida: ................... 

Fai pis ou caca:.............Desde que idade o controla:........................  

Lávase so as mans e a cara:.................... Vai ao cuarto de baño so:....................  

Ten algún problema de saúde:.................................................................................... 

Alerxias,outros: ....................................................................................................... 

 

 

 

Ten postas as vacinas que lle corresponden pola súa idade:………………............. 



PLAN DE ACCIÓN TITORIAL                               CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE    2011/2012 
Cal ou cales non:......................................................................................................... 

Sufriu algún accidente:............................................................................................... 

Tivo algunha intervención cirúrxica:.......................................................................... 

Tivo un parto normal:.................................................................................................  

Gústalle vir á escola:................................................................................................... 

Xoga con outros nenos: .................. ..Xoga con outros nenos na rúa:.................... 

Xoga na casa doutros nenos: ............................. 

Que xogos ou actividades prefire o seu fillo/a: .........................................................  

Recolle os xoguetes: ............................................................................................ 

O seu xoguete preferido é: ................................................................................. 

Gústalle mirar  os contos:. ............................... Pintar ou debuxar:............................ 

As fins de semana e as vacacións pásaas cos pais:................................................ 

Saen con frecuencia ou pásanas na casa: ...............Estivo  na gardería:............. 

Que problema familiar presenta o seu fillo: ( celos,rabechas....): 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................  

Desexaría participar nalgunha actividade na clase do seu fillo/a:………………….. 

  

 


