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Introdución. Fundamentación do novo plan de acción titorial. 

 
 
 
 O plan de acción titorial do noso centro leva en vigor o tempo suficiente para que lle afecten novas 
normativas e disposicións dictadas pola Administración asi como o cambio permanente que todo tipo de 
institución vai experimentando ao longo da súa vixencia. Cómpre logo estudar a reformulación do plan por ver 
si segue a cumprir cos obxectivos que tiña previstos, tan como se reflectía no apartado destinado á avaliación 
do propio plan de acción titorial. 
 

Xa que logo, cumprindo coas premisas da avaliación, pretendemos con esta nova formulación 
adecuarnos aos tempos que corren e inserir dentro do plan outros plans e programas que, nalgúns casos,  son 
levados á práctica pero que non figuran nel asi cómo alentar á comunidade educativa a que desenvolva novos 
instrumentos que permitan unha mellor  atención do alumnado ao noso cargo.  

 
Como xa apuntamos en plans anteriores, a función titorial non pode basearse unicamente nos esforzos 

individuais do profesorado. Por meritorios que estes sexan, ten que haber unha maneira de actuar colectiva 
que lle dá resposta ás necesidades do alumnado sen prexuicio da actuación individual do profesor. Estas 
formas de actuación colectivas, especificadas nos distintos plans e programas, serven para establecer unha 
liña común de actuación que aporta seguridade a nivel profesional no labor do profesorado, establecen 
criterios de centro consensuados e contribúen á valoración da tarefa polos demais membros da comunidade 
educativa. 
  

O plan de acción titorial debería cumprir o obxectivo básico de dar resposta ás necesidades do 
alumnado do centro. Este obxectivo, así formulado, resulta excesivamente ambicioso, pouco realista e, en 
consecuencia, destinado a ser esquecido. Por el contrario, podemos formular obxectivos máis específicos, 
centrados en necesidades concretas que a actuación do día a día nos demanda e que poden servir como un 
referente para a conduta do profesorado. A maneira máis doada de facer isto entendemos que é establecer 
diferentes programas e plans de actuación para as distintas necesidades. A priorización destas necesidades 
establecerá unha lóxica prelación entre os plans.  

 
A elaboración do plan de acción titorial é responsabilidade directa dos titores. O departamento de 

orientación prentende facilitar a tarefa dos titories aportando documentos abertos a todas as modificacións 
que se estimen pertinentes e, lóxicamente, conten co consenso do profesorado. Tanto a estructura coma o 
contido constitúen únicamente bases sobre as que traballar.   

 
Para desenvolver o PAT mediante programas, cómpre ter presente:   
 

 Convén que establezan obxectivos para cada estamento da comunidade educativa. A forma de 
abordar os temas non é a mesma desde o punto de vista do profesorado, do alumnado ou dos 
pais. 

 Os programas deberán desenvolver unha temática prioritaria en base a dúas variables, as 
necesidades do centro e as dos alumnos. 

 En canto a aspectos específicos sobre o alumnado, os programas deberán ter en conta: 
 

- coñecemento das características dos alumnos 
- seguimento da súa evolución 
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- orientación académica e persoal 
- atención ás necesidades educativas especiais 
- potenciación de hábitos, actitudes e valores 
- coordinación dos profesores no proceso de ensino-aprendizaxe 
- procedementos baseados na metodoloxía activa e participativa 
- actitudes orientadas á potenciación dos valores persoais e sociais 
- medios persoais e instrumentais que favorezan a actuación pedagóxica. 
- coñecer e valorar ós alumnos 
- dinamiza-la vida afectiva do grupo-clase 
- orientar persoalmente ós alumnos de acordo cos principios de individualización 
- orientar escolarmente o proceso evolutivo da aprendizaxe 
- asimilar coñecementos e habilidades sociais e de aprendizaxe 
- coordinación de estratexias de aprendizaxe 
- .... 

 Establecer criterios de avaliación dos plans definidos . 
 
Con estes principios podemos ter unha seguridade razoable de que as actuacions tanto colectivas 

como individuais do profesorado, referidas á acción titorial do alumnado, van a seguir unhas pautas comúns 
fundamentadas nos coñecementos e experiencia de todos so profesionais do centro.  Insístese unha vez máis 
na acción titorial en dúas vertentes: 

 

 por unha banda a actuación individual do profesorado,  insutituible pero pertencente á propia 
idiosincrasia de cada profesor. 

 Por outra, a acción titorial que, como centro, levamos a cabo cos nosos alumnos a través dos 
dierentes plans de actuación. 

 
O contexto onde se aplicarán todos os programas do plan de acción titorial está especificado con 

detalle noutros documentos do centro. Como resumo, indicaremos que este é un centro que desenvolve o seu 
labor sin incidencias salientables e con relacións suficientemente fluidas entre os membros da comunidade 
educativa; a matrícula é casi plena e o centro non dispón de  espazos que permitirían actividades titoriais de 
dinámica de grupos que impliquen movemento. Polos datos que dispomos, as familias que traen aos seus fillos 
ao centro son de clase media e media baixa, e manifestan un interese razoable polos progresos escolares e de 
relación dos seus fillos, especialmente nos cursos dos pequenos.  
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Obxectivos do plan de acción titorial. 

 
 

2.1. Obxectivos xerais 
 
 Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado. 
 Proporcionar ao alumnado unha orientación educativa adecuada, conforme ás aptitudes, 

necesidades e intereses dos mesmos. 
 Optimizar os procesos de ensino-aprendizaxe 
 Coordinar as accións dos equipos docentes 
 Orientar aos pais no seu labor educativo 
 
2.2. Obxectivos específicos 
 
2.2.1. Con relación ao alumnado. 
 
 Elaborar/modificar diferentes plans tanto de desenvolvemento persoal como de mellora dos 

resultados académicos: 
 Plan de acollida. 
 Plan de preparación para a ESO. 
 Coñecemento da autoestima e autoconcepto. 
 Programa de habilidades sociais. 
 Plan de achegamento ás TICs. 
 Programa de TTI. 
 Plan de prevención do conflito. ( Plan de convivencia) 
 Plan de atención á diversidade. 
 Programas individuais de modificación de conduta ( en colaboración co D.O. ) 
 … 

 Promover actividades que fomenten a convivencia e a integración dos nenos no centro 
 Promover o exercicio libre e consciente de responsabilidades e dereitos 
 Lograr unha mellor integración do alumnado con n.e.e. 
 Adoptar acordos para reforzar o traballo do alumnados e axudarlles a alcanzar os compromisos 

adquiridos 
 
2.2.2. Con relación ó profesorado.  
 
 Elaborar/modificar diferentes plans tanto de desenvolvemento persoal como de mellora dos 

resultados académico. 
 Establecer criterios e procedementos para a organización e funcionamento das titorías 
 Fomentar a participación dos alumnos, especialmente no terceiro ciclo, no proceso de aprendizaxe 

e autoavaliación. 
 Afondar no coñecemento do grupo.  
 Orientar para resolver conflictos dentro da aula. 
 Unificar criterios en canto á aplicación de medidas de reforzo educativo e adaptación curricular. 
 Fomenta-la coordinación de actividades. 
 Obter información relevante sobre o alumnado que poda axudar para favorecer a integración na 

escola e o proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Recoller a información e opinións do equipo de profesores respecto dos alumnos. Toma de 

decisións conxunta tendo como base esta información.  
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 Unificación de criterios do equipo docente en canto a metodoloxía e estratexias.  
 Detección de conductas problema e problemas de aprendizaxe. 
 
2.2.3. Con relación aos pais.  
 
 Establecer relacións de colaboración que faciliten a educación do alumnado. 
 Informar aos pais sobre as decisións adoptadas sobre os seus fillos e sobre temas relacionadas coa 

súa educación. 
 Implicar  ós pais en actividades de formación e de apoio a aprendizaxe. Facelos partícipes das 

mesmas. 
 Orientar sobre problemas puntuais que se podan presentar a nivel condutual ou deficiencias da 

aprendizaxe 
 Informar ós pais sobre o funcionamento do centro, en especial aos pais de alumnos de novo 

ingreso. 
   

 

Planificación de actividades 

 
 

a) En relación ao centro 
 

 Revisión do plan de acción titorial e dos programas que o conforman. Revisión daqueles que leven 
máis de cinco anos en vigor.   

 Formulación dos novos plans a incluir dentro do PAT. 
 Delimitar as actividades específicas de titoría para cada ciclo 
 Recompilación de materiais para traballo de titoría 
 Desenvolvemento da programación titorial de aula 

 
b) En relación ao alumnado. 

 
 Presentación do titor e do equipo directivo. Presentación doutros profesionais do centro 
 Presentación de alumnos novos 
 Explicación dos espacios do colexio e función de cada un deles 
 Informar sobre o equipo de profesores, horarios, visitas de pais... 
 Recollida de información sobre antecedentes escolares, familiares, persoais e sociais e canta 

información poda ser relevante para a mellor educación dos alumnos 
 Elaboración do RRI da clase 
 Determinación de hábitos de estudio e factores condicionantes para o axeitado aproveitamento 

do tempo 
 Estratexias na clase: mapas conceptuais, diagramas, sinopses, resumos... 
 Xogos grupais para favorecer o coñecemento 
 Actividades para a aprendizaxe da toma de decisións 
 Xogos que favorezan a autoestima e autocoñecemento. 

 
c) En relación ao profesorado. 

 
 Reunir información sobre as características do ciclo, o desenvovemento evolutivo do neno e a 

madurez escolar e afectiva 
 Establecer e consensuar normas mínimas de funcionamento na aula.  
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 Establecer criterios claros de avaliación. Introducir paulatinamente a autoavaliación. 
 Realización das avaliacións iniciais 
 Elaboración de informes trimestrais onde se reflicta o rendemento xeral do grupo, tanto no 

aspecto académico como nas actividades de titoría 
 Reunións de coordinación co equipo docente para adoptar pautas comúns en canto a 

metodoloxía, contidos, avaliación, trato co alumnado... 
 Establecer compromisos, acordos, pactos... co alumnado que incidan no mellor desenvolvemento 

das actividades da clase 
 Elaboración de informes específicos da competencia curricular do alumnado con n.e.e. 
 Concretar instrumentos de avaliación 
 Comunicar aos pais os resultados da avaliación 
 Establecer medidas correctoras, reforzo educativo e/ou adaptación curricular, ou medidas de 

reforzo da conducta adaptada e cooperativa. 
 Analizar e valorar os resultados para incorporalos á memoria e á programación de aula do ano 

seguinte 
 

d) En relación aos pais 
 

 Comunicar aos pais a necesidade das reunións periódicas. Incluír os obxectivos das mesmas e fixar, 
data, hora e orde do día da reunión. 

 Presentación aos pais o equipo docente, equipo directivo e departamento de orientación. Normas 
xerais de funcionamento do centro e da titoría en particular 

 Reunións para establecer canles de colaboración dos pais co centro en relación aos programas que 
se estean a aplicar cos seus fillos 

 Establecer medidas preventivas e, se é o caso, correctoras de condutas inadaptadas, tanto 
individualmente como, no caso dun grupo, cos pais respectivos 

 Explicar breve, clara e concisamente as medidas de atención á diversidade que se levan a cabo no 
grupo-clase 

 Avaliación das actuacións.  
 

 

Temporización 

 
 
Priorizar os obxectivos de común acordo entre todos os membros da comunidade educativa, é unha 

terfa previa, especialmente aqueles nos que o éxito ou fracaso dos resultados vai depender da colaboración e 
implicación do profesorado e os alumnos. 

 
Como o plan está sometido a revisión, esta tarefa vai ser máis doada que facelo enteiro. Mesmo os 

plans incluidos dentro do PAT están rematados na súa maioría e revisados tamén, agás algunha excepción. 
Haberá que formular os novos ( prevención conflicto e autoconcepto e autoestima) pero será unha tarefa a 
desenvolver cando se remate toda a revisión. 

 
Xa que logo, os intereses do profesorado nos distintos plans indicarán o orde a seguir na 

temporalización. A idea do departamento é que este curso escolar estea  rematada a revisión e no vindeiro 
achegar os plans novos. 
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Recursos, técnicas e estratexias empregados 

 
 

Son moitos os recursos e as estratexias a empregar. A correcta selección delas conforme a criterios 
axeitados a idade dos alumnos fará mais doada e grata a acción titorial.  

 
 En relación ao alumnado. 

 
 Técnicas grupais para a mellora de relacións interpersoais 
 Entrevistas, cuestionarios, sociogramas, observacións... 
 Informes  dos titores anteriores  
 Creación de grupos pequenos de traballo 
 Debate, Role Playing, Phillips 6.6, Brain Stormig, postas en común... 
 .... 
 

 En relación ó profesorado. 
 

 Estudio e análise de produccións escolares 
 Estudio de casos  
 Realización de cuestionarios 
 Documentación e bibliografía 
 Cuestionario de autoevaluación 
 Implicación en proxectos de formación sobre a acción titorial 
 Formación a cargo de expertos 
 .... 

 
 En relación ós pais 

 
 Reunións inicio e final de curso 
 Folletos informativos 
 Cuestionarios dirixidos ós pais 
 Colaboración coas APA: escola de pais 
 Entrevistas individuais 
 .... 
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Criterios de avaliación 

 
 
Os criterios fundamentais para avaliar o plan de acción titorial serán os seguintes: 

 
1. Implicación do profesorado no PAT 
2. Grao de acordo coa selección de obxectivos prioritarios 
3. Adecuación dos obxectivos ás idades dos nenos 
4. Calidade e cantidade das actividades titoriais realizadas na aula 
5. Calidade e cantidade das produccións alleas, adaptadas e propias dedicadas á titoría 
6. Grao de satisfacción do profesorado e do alumnado co PAT. 

 
O principal instrumento para realizar a avaliación será o cuestionario que recolla a información que 

aporten os profesores, o equipo directivo, o alumnado e o DO. 
 
As conclusións desta avaliación reflectiranse na memoria e servirán de base para a reformulación dun 

novo PAT para o curso seguinte, de ser o caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 


