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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

A titoría e a orientación profesional dos alumnos forma parte da función docente e 

desenvolvésese ao longo dos ensinos Elementais e Profesionais de música.  

 

O titor do alumno será o profesor da clase individual do instrumento correspondente.  

No caso de alumnos que por calquera causa non cursen un instrumento, o titor será 

designado pola Xefatura de Estudos de entre os profesores do centro. 

  

Nos ensinos musicais profesionais que se ofrecen neste Conservatorio resulta de especial 

relevancia a labor titorial. 

  

Con independencia das competencias que para o profesor titor determina a normativa vixente, 

a acción titorial buscará: 

 

a. A formación persoal e humana do alumno na súa relación co seu entorno persoal e 

profesional, en busca do pleno desenvolvemento intelectual do alumno. 

b. A súa orientación académica e profesional dentro do campo musical.  

c. Facilitar a información adecuada aos alumnos e pais en relación a todo o concernente 

co funcionamento do Centro, especialmente dos procedementos administrativos que 

incidan na vida académica do alumno no Conservatorio.  

d. Proporcionarlle, no principio de curso, ao alumnado e, se é o cao, aos seus pais, nais 

ou titores legais, información documental ou, no seu defecto, indicar onde pode 

consultar todo o referente ao calendario escolar, horarios, actividades culturais e de 

promoción das ensinanzas. 

e. Realizar unha avaliación inicial do alumnado para establecer as medidas pedagóxicas 

adecuadas e conducentes ao logro dos obxectivos do curso que imparta. 

f. Efectuar o seguimento dos procesos de aprendizaxe do alumnado para detectar 

dificultades e necesidades individuais, co obxecto de facilitar os oportunos 

asesoramentos e apoios. 
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g. Facilitar a integración do alumnado e fomentar a súa participación nas actividades do 

conservatorio. 

h. Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración coa 

persoa delegada do grupo, nos problemas que se presenten. 

i. Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu alumnado. 

j. Controlar a falta de asistencia do alumnado e ter informada a xefatura de estudos 

mediante os procedementos que se establezan pola dirección. 

k. Participar nas actividades do conservatorio, dentro e fóra del, cando estas se realicen 

en horario lectivo. 

l. En relación coas programacións didácticas, proporcionarlle ao alumnado información, 

cando menos, dos criterios de avaliación, criterios de cualificación e mínimos esixibles. 

m. Facer chegar tanto aos alumnos como aos pais toda a información relativa ao 

rendemento académico destes e ao grado de consecución dos obxectivos e contidos 

da Programación Xeral Anual. 

n.  Servir de canle para recoller cantas consultas, suxestións e melloras desexen realizar 

os alumnos e os seus pais, facéndoas chegar ao órgano directivo correspondente. 

o. Colaborar cos profesores das diferentes materias dun mesmo alumno tanto en 

aspectos pedagóxicos como de coordinación didáctica.  

O/A profesor/a titor/a deberá coordinarse co profesorado que imparta docencia a grupos 

do mesmo curso e nivel, cumprindo os acordos acadados, e manter actualizada a 

metodoloxía didáctica.  

O/A profesor/a titor/a deberá comunicar cos pais/nais/titores ou alumnos maiores de 

idade, no caso de ausencia reiterada ou por calquera outra incidencia que poida xurdir. 

 

Para levar a cabo e a bo fin todos os aspectos relativos á acción titorial, as familias e o 

alumnado poden solicitar ou concertar unha reunión co/a titor/a vía telefónica ou por e-

mail. 
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Os profesores non titores disporán así mesmo das canles oportunas para, en coordinación 

co titor correspondente, manter unha comunicación fluída coa comunidade educativa no 

relativo a estes obxectivos. 

 

O profesorado disporá de horario para atender aos pais/nais/alumnado que o desexen. Co 

obxectivo de facilitar o mutuo acordo entre as dúas partes os interesados en manter a cita 

poderán acordar o horario que sexa de mellor conveniencia para ambas partes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado polo Claustro de Profesores de data 5 de febreiro de 2014 

Aprobado polo Consello Escolar de data 14 de febreiro de 2014 

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 4 de abril de 2014 


