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1. INTRODUCIÓN. 

A titoría é un elemento inherente á función docente e ao currículum, ó tempo que 
posibilita a atención personalizada dos alumnos. A labor titorial pode identificarse coa función 
educativa propiamente dita. Con isto afírmase o principio de que todo mestre ou mestra está 
implicado na acción titorial. 

A lexislación vixente recolle a titoría como función dos mestres e mestras, así na Lei 
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada polo Lei Orgánica 8/2013, de 9 
de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, recóllense, no Título III Profesorado, 
Capítulo I Funcións do profesorado, artigo 91 que entre as función do profesorado está a de 
c) Titoría dos alumnos, a dirección e orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu 
proceso educativo, en colaboración coas familias. Ditas leis fan referencia, no Título V 
Participación, autonomía e goberno dos centros, Capítulo I Participación no funcionamento e 
o goberno dos centros, artigo 121 Proxecto Educativo que o Proxecto Educativo do centro 
recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e a acción titorial. 

Seguindo coa lexislación vixente, o Decreto 374/1996 de 17 de outubro polo que se 
aproba o Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de 
educación primaria; recolle no Título III Órganos de coordinación docente, artigo 53.3 que 
en tódolos centros, independentemente do número de unidades, haberá un mestre titor por 
cada grupo de alumnos, e no Capítulo V Titores, deste mesmo Título III, artigos 80° e 81°; 
que "[...] a titoría e orientación dos alumnos formará parte da función docente [...] e que cada 
mestre titor participará no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de 
orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios".  

Por último, no Decreto 105/2014, do 04 de setembro polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no Título II 
Organización e funcionamento Capítulo III Procesos de aprendizaxe, artigo 17 Titoría, 
establécese que: 

1. A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado, sen 
prexuízo das competencias e da coordinación co departamento de orientación. O 
profesorado titor coordinará a intervención educativa do conxunto do profesorado que 
incida sobre o mesmo grupo de alumnos e alumnas de acordo co que estableza a 
consellería competente en materia de educación, e manterá unha relación permanente 
coa familia, atendendo á conciliación profesional e familiar.  

 

2. Cada grupo de alumnos e alumnas terá un mestre titor ou mestra titora, designado/a 
pola persoa que exerza a direción, por proposta da xefatura de estudos. 
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3. É función das persoas titoras informar regulamente os pais, nais ou persoas que 

exerzan a titoría legal do seu alumnado sobre o proceso educativo dos seus fillos e 
fillas. Esta información realizarase cunha periodicidade trimestral e recollerá as 
cualificacións obtidas en cada área, así como a información relativa ao seu proceso de 
integración socioeducativa. 

 
Os alumnos e alumnas van construír o seu autoconcepto respecto da escola, non so 

en función dos resultados académicos obtidos, senón tamén en función de como sexan 
avaliados, do xeito no que se aborden as súas dificultades de aprendizaxe (modelo de 
atención á diversidade) e das relacións profesor/a-alumno/a. 

A acción docente atinxe tamén á historia persoal de cada alumno, á participación dos 
pais, nais e persoas titoras legais no proceso educativo dos seus fillos e fillas, á dinámica do 
grupo, á adaptación de cada alumno e alumna dentro do seu grupo, etc. O titor/a é, xa que 
logo, unha ponte de unión entre o alumnado e o equipo de mestres e mestras que interveñen 
na súa educación. 

O obxectivo principal da acción titorial é conseguir un desenvolvemento integral do 
alumno e alumna, que lle permita afrontar as diferentes situacións que irá atopando nas 
distintas etapas da súa vida. 

O Plan de Acción Titorial (P.A.T. a partir de agora) é o documento no que se 
especifican os criterios para a organización e funcionamento das titorías, en referencia ós 
principais sectores da comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias). O P.A.T. 
non é unha planificación pechada, senón que é susceptible de modificacións ó longo do 
curso, sempre e cando se fundamenten e baseen nos criterios pedagóxicos 
correspondentes. 

Tendo en conta estes fundamentos, semella claro que o titor/a non debe sentirse 
illado/a no desempeño da súa tarefa, senón que a función titorial debe ser considerada como 
un traballo colexiado a pesares das diferencias de criterio que poidan existir. 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DA ACCIÓN TITORIAL 

A titoría e, por ende, a acción titorial, así como os procesos de apoio e orientación no 
proceso de aprendizaxe, deben reunir as seguintes características: 

• Ser continua 
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• Implicar, de xeito coordinado, ás distintas persoas e institucións que interveñen no 
proceso de ensino-aprendizaxe (profesorado, familias, escola). 

• Atender ás peculiaridades do alumnado 

• Capacitar para a autoorientación e crear no alumnado, de xeito progresivo, a 
capacidade e unha actitude positiva cara á toma de decisión 

• A acción titorial debe quedar plenamente incorporada e integrada no exercicio da 
función docente, como función realizada con criterios de responsabilidade compartida 
e de cooperación, no marco do P.A.T e do traballo do equipo docente 

 

 
3. PRINCIPIOS E OBXECTIVOS DA ACCIÓN TITORIAL 

Entre os principios e obxectivos da acción titorial no CEIP Serra-Vincios, cabe 
destacar os seguintes: 

• Coordinar a información relativa aos alumnos e alumnas. 

 

• Asesorar e informar ás familias sobre a evolución dos seus fillos e fillas. 

 

• Coordinar por parte do/a titor/a as diversas tarefas educativas dos/as mestres/as que 
interactúan co seu grupo de alumnos/as. 

 
• Adaptar os elementos curriculares e metodolóxicos as características de cada 

alumno/a (personalización da ensinanza). 

 
• Previr as dificultades de aprendizaxe e colaborar na  resposta aos/ás alumnos/as con 

necesidades específicas de apoio educativo. 

 
• Establecer   relacións   e   interaccións   adecuadas   entre   os   distintos colectivos da 

comunidade educativa (mestres/as, pais/nais e alumnos/as). 

 

5 
 



Plan de Acción Titorial (PAT)           
 

• Favorecer o coñecemento e aceptación de si mesmo/a nos alumnos e alumnas, 
adquirindo una imaxe positiva sobre as súas propias capacidades e posibilidades. 

 

 
4.  FUNCIÓNS DO/A TITOR/A. 

 
As funcións do titor/a aparecen recollidas Decreto 374/1996 de 17 de outubro polo 

que se aproba o Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil e dos 
colexios de educación primaria, no Título III Órganos de coordinación docente, Capítulo V 
Titores, artigo 81°, e poden sintetizarse do seguinte xeito: 

 

 En relación co alumnado 

O mestre/a como titor/a deberá realizar un seguemento individual de cada un dos 
alumnos e alumnas do seu grupo, tanto no seu proceso de aprendizaxe como no seu 
desenvolvemento persoal e integración co grupo-clase do que forma parte. As funcións que 
realizará para tal efecto son as seguintes: 

• Recoller información sobre a situación persoal, familiar e académica do alumno/a 

 
• Avaliar inicialmente o seu rendemento académico. 

 
• Coñecer a situación de cada alumno e alumna dentro do grupo, no centro e no seu 

entorno escolar 

 
• Favorecer o coñecemento e aceptación de si mesmo/a nos alumnos e alumnas, 

traballando a súa autoestima. 

 
• Profundizar no coñecemento das aptitudes, intereses, actitudes e motivacións de cada 

alumno e alumna coa finalidade de axudalo/a nas súas actuacións e decisións. 

 
• Orientalo/a continuamente no seu traballo escolar, na súa actuación cos compañeiros 

e compañeiras e na súa integración dentro do grupo-clase 
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• Entrevistarse coas familias de cada alumno/a para recabar información sobre o 

alumno/a de xeito que contribúa á mellora do seu rendemento escolar e da formación 
da súa personalidade. 

 
• Detectar necesidades puntuais do alumno/a e, se fose preciso, derivalo ao 

Departamento de Orientación coa información necesaria para, se fora o caso, 
avalialo/a. 

 
• Determinar os apoios, se fosen necesarios, para o alumnado: modalidade, 

temporalización, materiais, seguemento, e individualizar a avaliación de cada alumno 
e alumna nas sesións para tal efecto 

 
• Coordinarse co equipo docente para a aplicación das medidas correctoras necesarias 

para a mellora do seu rendemento académico, da adquisición das competencias clave 
establecidas na proposta curricular e do seu comportamento e integración no grupo. 

 
 

 En relación co profesorado: 
 
• Consensuar un plan de acción titorial para todo o curso, precisando o grao e o modo 

de implicación e as prioridades que se atenderán nas titorías. 

 
• Adquirir unha visión global da programación, obxectivos e aspectos metodolóxicos das 

diferentes áreas de aprendizaxe. 

 
• Coordinar o axuste das programacións ás necesidades educativas dos/as seus/súas 

alumnos/as, sobre todo cando se trata de necesidades educativas especiais. 

 
• Mediar, con coñecemento de causa, en situacións conflitivas. 

 
• Recoller informacións, opinións e propostas do equipo docente, respecto a tarefas que 

afecten ao grupo ou a algún alumno ou algunha alumna en particular. 
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• Colaborar e coordinar  co departamento de orientación nas actuacións de mellora a 
nivel individual e/ou grupal. 

 
• Transmitir as informacións que sexan útiles para o desenvolvemento das tarefas 

docentes, avaliadoras o orientadoras. 

 
• Asesorar e coordinar as sesións de avaliación, tendo en conta os principios de 

avaliación continua, formativa e orientadora. 

 
• Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos/as 

alumnos/as. 

 
 
 

 En relación ás familias do alumnado: 

As funcións a desenvolver polo titor ou titora en relación coas familias do alumnado son: 

• Conducir o intercambio de información entre as familias e o centro para un mellor 
coñecemento do alumno ou alumna e do proceso educativo, favorecendo a 
colaboración e participación.  

 
- Recoller información sobre a situación familiar, actitudes na casa, relación con 

irmáns e irmás… 

 

- Informar ás familias de aspectos relacionados coa situación escolar, sistema 
educativo, plan de acción titorial… 

 
- Informar periodicamente ás familias sobre a conduta e rendemento académico 

do seu fillo/a 

 
- Informar de modo sistemático sobre a marcha do grupo no que se atopa o seu 

fillo ou filla 
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• Colaborar coas familias no coñecemento e comprensión do momento evolutivo que 
está a atravesar o seu fillo ou filla e orientalos/as sobre pautas para favorecer o seu 
desenvolvemento. 

 

- Asesoralos na súa relación cos seus fillos e fillas para favorecer a autonomía 

 

- Axudalos a ser obxectivos na valoración dos seus fillos e fillas, a comprender 
as causas que inflúen nas súas dificultades e á busca de solucións 

 
- Animalos a fomentar situacións de diálogo e intercambio de opinións cos seus 

fillos e fillas 

 
- Pedir a súa colaboración para a creación de condicións axeitadas que 

favorezan o traballo persoal dos seus fillos e fillas: organización do tempo de 
estudo, descanso, interese polas tarefas escolares… 

 

• Favorecer unha actitude positiva e colaboradora das familias cara ó centro educativo. 

 

- Procurar a súa participación nas diversas actividades do centro: reunións, 
charlas… 

 

- Recoller e canalizar as súas suxerencias ou posibles reclamacións sobre o 
centro escolar 

 
- Pedir a súa colaboración nas actividades extraescolares: festivais, 

excursións… 
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5.  ACTIVIDADES DO/A TITOR/A 
 

 En relación co alumnado 
 

FUNCIÓNS ACTIVIDADES CURSO TEMPORALIZACIÓN 

Facilitar a integración do 
alumnado ó seu grupo e ó 
centro 

Período de adaptación 4º educación 
infantil Mes de setembro 

Actividades de acollida do alumnado ao comezo de cada 
curso e cando un novo alumno/a se incorpore ao centro.  

Todos os cursos 
de EI e EP Principio de curso 

Coñecemento mutuo dos alumnos cando son novos no 
centro (presentación, exercicios lúdicos e agrupamentos 
que favorezan a relación e integración) 

Todos os cursos 
de EI e EP 

Principio de curso ou 
cando se incorpore un 
alumno novo 

Coñecemento do profesorado e outros especialistas Todos os cursos 
de EI e EP 

Principio de curso ou 
cando se incorpore un 
alumno novo 

Coñecemento das dependencias do centro Todos os cursos 
de EI e EP 

Principio de curso ou 
cando se incorpore un 
alumno novo 

Coñecemento dos seus 
deberes, dereitos e normas de 
convivencia e funcionamento 
xeral do centro 

Elaboración conxunta das normas de aula Todos os cursos 
de EI e EP Principio de curso 

Traballo das normas de aula na clase, en pequeno grupo, 
gran grupo…. 

Todos os cursos 
de EI e EP 1º trimestre 

Colocar as normas de aula nun lugar visible Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Coñecer as normas existentes nas NOF e no Plan de 
Convivencia e as súas consecuencias cando se 
inclumplen 

3º, 4º, 5º e 6º de 
EP Todo o curso 

Elección de encargados 
Nomear encargados de xeito rotatorio (diario, semanal, 
quincenal) para responsabilizarse de reparto e recollida de 
material, controlar que o material esté colocado…. 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Favorecer unha dinámica de 
convivencia, integración e 
participación dentro do grupo 

Estimular a idea de grupo, coñecer a súa dinámica e 
propiciar oportunidades para que o grupo se reúna, opine, 
razoe e se organice. 

Todos os cursos 
de EI e EP 

Todo o curso, pero 
especialmente no 
primeiro trimestre 

Variar a agrupación durante o curso para favorecer a Todos os cursos Todo o curso 
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integración e o coñecemento de todos os alumnos  de EI e EP 
Para detectar problemas de integración poderase poner 
en marcha un test sociométrico 

Todos os cursos 
de EI e EP Cando sexa necesario 

Aproveitar a área de E.F. para organizar competicións 
deportivas intra ou intercentros, nas que os alumnos 
poden afianzar o seu sentimento de pertenza ó grupo 

Todos os cursos 
de EP Todo o curso 

Promocionar o diálogo en gran grupo e en pequeño grupo Todos os cursos 
de EI e EP Cando sexa necesario 

Manter entrevistas, conversas individuaos co alumnado, 
de xeito individual, sempre que sexa necesario 

Todos os cursos 
de EI e EP Cando sexa necesario 

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

Todos os cursos 
de EI e EP Cando sexa necesario 

Traballar en grupo sobre temas concretos, repartindo as 
función entre os alumnos 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Dar a coñecer os criterios polos que van a ser avaliados Todos os cursos 
de EI e EP 

Todo o curso, 
especialmente nos 
momentos de 
avaliacións 

Fomentar o traballo en grupos cooperativos e a titoría 
entre iguais 

Todos os cursos 
de EI e EP, 
especialmente 
en EP 

Todo o curso 

Obter información sobre a 
situación persoal, escolar 
familiar e social do alumnado 

Recompilar información do historial académico, familiar e 
social de cada alumno/a.  

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Observación directa dos traballos e actitudes dos alumnos Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Realizar unha avaliación inicial para comprobar os 
coñecementos previos do alumnado e partir deles 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Elaboración un informe do rendemento académico do 
grupo antes de cada avaliación. 

Todos os cursos 
de EI e EP 

Ao finalizar cada 
trimestre 

Desenvolvemento da 
autoestima e habilidades 
básicas 

Corrección en positivo, tratando de motivar ao neno  Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Potenciar as capacidades dos alumnos con dificultades, Todos os cursos Todo o curso 
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sinalando os logros conseguidos de EI e EP 
Dar responsabilidades aos nenos, especialmente 
naquelas nas que destaquen, valorando a súa aficiencia 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Traballar a mellora da autoestima e do autoconcepto 
mediantes técnicas como “o folio verdadeiro” 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Expor os traballos de todos os alumnos, sen menospreciar 
os que son menos “bonitos” 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Asesorar ao alumnado nos momentos máis críticos: 
cambio de curso, cambio a un novo centro, nacemento 
dun irmán, separación dos pais… 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Encauzar as demandas, inquedanzas, queixas (buzón de 
suxestión, etc) do alumnado e mediar ante o resto dos 
profesores e o equipo directivo nos asuntos que se 
susciten 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Técnicas de estudio 

Realización dun horario persoal, organizando o seu tempo 
libre na casa 

Todos os cursos 
de EP 

Primeiros días de 
curso 

Técnicas para aprender a subliñar, facer resumos, 
esquemas, mapas cocneptuais… que faciliten o estudio. 

Todos os cursos 
de EP Todo o curso 

Estratexias para memorizar (anotar nun papel, subliñado, 
resumo…) 

Todos os cursos 
de EP Todo o curso 

Utilización de estratexias para mellorar a atención, 
concentración e a permanencia na tarefa (mandalas, 
buscar diferenzas, buscar erros….) 

Todos os cursos 
de EP Todo o curso 

Posta en marcha de medidas 
de atención á diversidade 

Atención ás demandas do alumnado con NEAE Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Iniciativas de compensación de desigualdades Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Axustes da proramación ás características do grupo 
(metodoloxía, avaliación…) 

Todos os cursos 
de EI e EP Todo o curso 

Avaliación do alumnado Avaliación do alumnado mediante técnicas e instrumentos 
variados 

Todos os cursos 
de EI e EP 

Todo o curso, 
especialmente no 
momento de levar a 
cabo probas de 
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 En relación co profesorado 
 

 
 

FUNCIÓNS ACTUACIÓNS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Avaliación e propostas de 
mellora do PAT 

Avaliación individual de cada titor/a das actividades 
propostas no PAT e realizadas Titores  Todo o curso 

Posta en común das actividades levadas a cabo e 
avaliación das mesmas Titores e DO Ao finalizar cada 

trimestre 
Avaliación xeral do desenvolvemento das actividades do 
PAT Titores e DO Final de curso 

Memoria e propostas de mellora do PAT Titores e DO Final de curso 

Coordinación do equipo 
docente 

Programar reunión iniciais e finais cos equipos docentes 
dos niveis anteriores e posteriores que impartiron ou 
acollerán ao alumnado da súa titoría 

Equipos docentes Mes de setembro 
Mes de xuño 

Coordinar ao equipo docente do seu grupo na análise de 
situacións individuais e xerais do grupo ao longo do Equipos docentes Todo o curso 

avaliación 

Axustar a avaliación ás características do alumno Todos os cursos 
de EI e EP 

Todo o curso, 
especialmente no 
momento de levar a 
cabo probas de 
avaliación 

Avaliación individualizada de 3º curso de primaria 3º EP Mes de maio 
Avaliación individualizada de final de educación primaria 6ºEP Mes de maio 

Coñecemento da etapa na que 
se van a escolarizar no curso 
seguinte 

Visita ao IES Terra de Turonio 6º EP Terceiro trimestre 
Coñecemento das aulas de primaria 6º EI Terceiro trimestre 
Realización de actividades nas aulas de primaria 6º EI Terceiro Trimestre 
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proceso de ensino e aprendizaxe, co fin de tomar as 
medidas oportunas que melloren a marcha xeral do 
alumno/a ou do grupo. 
Informar ao profesorado que imparte clase ao seu grupo 
dos problemas académicos, asignaturas pendentes, 
necesidades específicas de apoio educativo, etc. 

Equipos docentes Todo o curso 

Participar nas reunións dos equipos de niveis para 
preparar a programación anual e para o seu seguimiento. Equipos docentes Todo o curso 

Participar na coordinación de titores/as de cada nivel, en 
E. Primaria, co obxectivo de establecer e concretar o 
programa de actividades de titoría. 

Equipos docentes 
de Primaria, 
especialmente os 
titores 

Todo o curso 

Informar, ao profesorado do seu grupo do 
desenvolvemento do PAT, implicándoos nas actividades 
derivadas del desde unha perspectiva de colaboración. 

Equipos docentes Todo o curso 

Coordinarse co profesorado de apoio para establecer as 
medidas a adoptar cos alumnos con NEAE. Equipos docentes Todo o curso 

Reunións semanais para informar dos acontecementos  
de cada semana  Claustro  Todos os martes 

Sesións de avaliación 

Sesión de avaliación de cada curso Equipos docentes 
de cada nivel 

Ao finalizar cada 
trimestre 

Avaliación individualizada de terceiro curso de primaria 

Comisión de 
coordinación da 
avaliación 
individualizada de 
terceiro curso de 
educación 
primaria 

Mes de maio 

Avaliación individualizada de final de etapa 

Comisión de 
coordinación da 
avaliación 
individualizada de 
sexto curso de 

Mes de maio 
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educación 
primaria 

 
 
 

 En relación coas familias 
 

ACTUACIÓNS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
Reunir ás familias a comezo de curso para presentarse tanto o 
profesorado titor como os especialistas, informarlles sobre as hora de visita 
e Atención Tutorial, a composición do equipo educativo, as liñas xerais de 
actuación, os criterios de avaliación e promoción; así como as actitudes e 
valores que desexamos potenciar, puntualidad, asistencia continua, 
limpeza, alimentación, material necesario, respecto e convivencia, 
sinalando en todo momento a importancia da súa colaboración e 
coordinación co centro. 

Titores  Ao comezo de curso 

Reunir ás familias ao finalizar o curso, co obxectivo de abordar temas 
relacionados cos resultados xerais do curso, actividades extraescolares e 
culturais, integración do alumnado dentro do grupo, consellos para a 
planificación do tempo de lecer nas vacacións, previsión para o vindeiro 
curso, contas. Esta reunión será de carácter voluntario para os titores. 

Titores  Ao finalizar o curso  

Acadar a colaboración das familias en relación co traballo persoal dos seus 
fillos/as: organización do tempo de estudo en casa, do tempo libre e 
seguimiento das tarefas escolares. 

Titores  Todo o curso  

Ter entrevistas individuais coas familias para informarlles do 
desenvolvemento académico ou formativo dos seus fillos/as. Titores  Sempre que sexa preciso, 

previa cita 
Orientar ás familias na tarefa educativa, tendo en conta as características 
individuais de cada alumno/a. Titores  Todo o curso 

Planificar conxuntamente coas familias, unhas pautas a seguir con aqueles 
alumnos e alumnas que presentan algún tipo de comportamento 
inadecuado. 

Titores  

Todo o curso, preferiblemente 
ao comezo do curso escolar 
ou cando xurda algunha 
problemática 
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Procurar a participación da familia na vida escolar: realización de 
contacontos, colaboración en actividades extraescolares e 
complementarias… 

Titores  Todo o curso  

Reunión no mes de maio-xuño coas familias dos alumnado de nova 
incorporación, co fin de recabar información importante do novo alumnado Titores e DO 

Maio-xuño do curso 
académico anterior á 
incorporación no nenos ao 
centro 
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6. AVALIACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 
 

A avaliación do P.A.T. realizarase en tres niveis: 

a) Por parte de cada titor ou titora, quen, de xeito individual e continuo, avaliará as 
actividades propostas neste plan e realizadas na aula. 

 

b) Ao finalizar cada trimestre, realizando unha posta en común das actividades levadas 
a cabo 

 
c) Ao finalizar o curso realizarase unha memoria do funcionamento do P.A.T. durante 

todo o curso e unha proposta de mellora de cara ao curso seguinte. 

 
A avaliación do P.A.T. realizarase de xeito continuo ao longo de todo o curso escolar, a 

través dunha posta dos titores e titoras, rematando coa elaboración dunha memoria realizada 
pola orientadora. Para isto, sería preciso que cada ciclo elaborase un pequeño informe no 
que se valore o grao de realización do P.A:T. e a súa adecuación aos obxectivos que se 
perseguen. 

 
A modo de síntese algúns dos criterios de avaliación do Plan poderían ser (Álvarez, 

2004): 

a) Eficacia, relación entre o previsto e o alcanzado. 

b) Eficiencia, relación entre o alcanzado e os medios aplicados. 

c) Satisfactoriedade, relación entre o desexable e o existente. 

d) Suficiencia, relación entre os obxectivos e as necesidades. 

e) Pertinencia, adecuación as necesidades establecidas. 

f) Coherencia, grao de consistencia das propostas. 

g) Obxectividade, adecuación a principios científicos. 

h) Aplicabilidade ou funcionalidade, capacidade de solución. 

i) Actualización, grao de adecuación a situacións reais. 
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