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1. Introducción. 

 

  O CPI de San Sadurniño é un centro público onde se imparten as etapas de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. O centro está ubicado nun 

contorno rural onde a maioría das familias pertencen a un nivel socioeconómico medio e 

medio-baixo. 

 

  Esta Plan de Acción Titorial (PAT) ten como punto de partida o contexto real do centro 

educativo, a comunidade escolar, e a identificación de necesidades para poder definir uns 

obxectivos que nos permitan guiar a práctica docente no relativo á acción titorial. Para iso 

partimos tamén dos documentos de centro, entre eles o Proxecto Educativo, a Programación 

Xeral Anual, o Plan Xeral de Atención á Diversidade e o Plan anual de Orientación do 

Departamento de Orientación. 

 

  A finalidade última deste documento é seguir un desenvolvemento integral do alumnado 

que lles permita dar resposta ás necesidades e situacións de carácter persoal, académico e 

profesional que se van atopando ao longo da súa vida, é dicir, axudarlles a acadar as 

competencias clave, sobre todo aquelas relacionadas con: 

● Aprender a aprender (ámbito do apoio ao proceso de E-A). 

● Competencias sociais e cívicas (ámbito do desenvolvemento persoal). 

● Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (ámbito da orientación académica e 

vocacional). 

 

1.1 Principios da acción titorial. 

 

 A función titorial debe inscribirse plenamente no proceso de ensino/aprendizaxe, e así 

o establecen todas as leis orgánicas desde a Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema 

Educativo (LOXSE, 1990) cando no seu artigo 60 afirmou que o orientación e a titoría formarán 

parte da función docente. A recentemente aprobada Lei Orgánica pola que se modifica a Lei 

Orgánica de Educación (LOMLOE, 2020) continúa a contemplar entre as funcións do 

profesorado (artigo 91): 

- A titoría dos alumnos, a dirección e orientación da súa aprendizaxe e o apoio no 

proceso educativo, en colaboración coas familias. 
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- A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, 

no seu caso, cos servizos e departamentos especializados. 

 

Polo tanto, a titoría e a orientación educativa e profesional, son funcións que 

corresponden a todo o profesorado, non só ao profesorado titor e aos especialistas en 

orientación educativa. 

 

 Enlazando con isto, a orientación educativa e profesional é un dos principios que deben 

rexer o sistema educativo, así como un dos factores de calidade do ensino (artigos 1 e 2 da 

LOMLOE). Ademais a titoría e a orientación é un dos factores favorecedores da calidade na 

atención á diversidade, recollidos no artigo 45 do Decreto 229/2011 polo que se regula a 

atención á diversidade nos centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

Estes son os principios reguladores da acción titorial: 

● En primeiro lugar, a titoría en si mesma se aplica nunha contorna de aprendizaxe, xa que 

pretende contribuír a que o alumnado adquira unha serie de contidos (procedimentais, 

actitudinais e conceptuais) que lle permitan, en liñas xerais, convivir en sociedade e 

orientarse nela. 

● En segundo lugar, a acción titorial, no marco educativo, ten como finalidade favorecer 

unha maior e mellor aprendizaxe no contorno do centro educativo (superando a 

concepción de titoría de tipo asistencial), que ten como función acoller ao alumno, 

axudándolle a xestionar os conflitos coa finalidade de que se integre plenamente no 

centro (a normalización e a inclusión son os dous principios máis importantes que 

deben rexer a atención á diversidade nos centros educativos). 

● Por último, e dentro dunha perspectiva constructivista da aprendizaxe, unha concepción 

da acción titorial como a que se apunta, xustifícase plenamente polos seguintes 

principios: 

- A aprendizaxe é un proceso individual que se da nunha contorna social. Como 

proceso individual, é necesario considerar que cada persoa constrúe as novas 

aprendizaxes de acordo con factores propios (que se expresan en ideas previas, 

estilos de aprendizaxe, motivación e intereses, capacidades e ritmos diferentes) e 

con factores de tipo social e cultural (xénero, contorna familiar, grupo social); a 
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través da acción titorial será preciso identificar os aspectos máis relevantes destas 

características persoais en relación á aprendizaxe para coñecer a cada alumno e 

a cada alumna, prever as accións educativas máis indicadas en cada caso e 

realizar o seguimento do proceso individual que segue cada persoa ao aprender. 

Respecto á contorna social, podemos considerar o centro como marco social e o 

grupo-aula como grupo social de referencia directa na que se constrúen as 

aprendizaxes. A acción titorial, no seu deseño, debe ter en conta todas as 

posibilidades para conseguir que a contorna social estea estruturada na forma ou 

formas que favorezan a socialización, a atención á diversidade e a aprendizaxe. 

Par axudar a conseguir este ambiente, é importante que se tomen decisións sobre 

os tipos de agrupamento do alumnado e sobre a xestión da aula. Se o profesorado 

dun grupo está constituído por máis dunha persoa, hai que crear vías de 

coordinación entre os diversos docentes que interveñen no mesmo grupo de 

alumnas e alumnos. 

- É preciso coñecer e adoptar as condicións que favorezan aprendizaxes 

significativos. En termos xerais, consideramos que unha aprendizaxe é 

significativa cando, partindo dunha situación previa e seguindo un proceso de 

reelaboración individual, un contido pasa a formar parte das concepcións, 

estratexias ou hábitos propios do alumnado. A maioría das aprendizaxes son 

significativas en maior ou menor grao. Existen, sen embargo, condicións que 

favorecen esta significatividade, entre as que destacan: 

⮚ O material que se debe aprender a de estar estruturado e organizado 

internamente (significatividade lóxica); a forma en que se presentan, 

estruturan e relacionan entre si os contidos, xoga un papel importante para 

posibilitar aprender significativamente; a acción titorial conxunta realizada 

por todos os docentes que atenden ao mesmo grupo de alumnos e alumnas 

constitúe un factor básico, pois mediante ela débense organizar os contidos 

que se imparten nun grupo determinado e nun momento dado, e deben 

realizarse as adaptacións que cada profesor considere necesarias nas 

súas programación didácticas para dar coherencia ao desenvolvemento do 

currículo. 

⮚ Alumnado que require duns coñecementos previos para acceder a unha 

nova aprendizaxe; pois ben, é necesario que estes coñecementos sexan 
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activados para permitirlles abordar a aprendizaxe dos novos contidos 

(significatividade psicolóxica); este factor afecta a todo contido novo; para 

a acción titorial interesa especialmente a coordinación e o seguimento da 

aprendizaxe daqueles contidos de carácter máis transversal (de ámbito 

procedimental, como a expresión escrita e a investigación bibliográfica, por 

exemplo; ou de ámbito actitudinal, como a tolerancia e a participación) e a 

coordinación e o seguimento da metodoloxía usada na aula, coidando que 

se respecte, en todos os casos, as fases necesarias de elaboración 

didáctica. 

- Por último, o alumnado ha de poder contribuír ao propio feito de aprender; o 

proceso de aprender está fortemente influído polo autoconcepto académico, as 

expectativas (nas que ten moito que ver o profesorado e as familias) e a 

motivación de cada un e de cada unha; a acción titorial dirixirase a promover o 

autocoñecemento do alumnado, a autonomía na aprendizaxe, a creación de 

expectativas positivas e o aproveitamento didáctico das motivacións e intereses 

do alumnado; o coñecemento e seguimento individual das alumnas e dos 

alumnos, e a coordinación entre as diversas accións educativas han de permitir 

prever, deseñar e seguir as adaptacións do currículo (ordinarias e extraordinarias) 

que poidan ser necesarias. 

 

1.2 Identificación de necesidades no ámbito da acción titorial. 

 

 Para a elaboración deste Plan de Acción Titorial vanse ter en conta as necesidades 

e características do Centro e da Comunidade Educativa , as opinións do alumnado, as 

aportacións do personal da titoría, a avalición das actividades realizadas e reflexadas nas 

memorias de cursos anteriores, os procesos de ensino aprendizaxe, a desmotivación dos 

alumnos cara o estudio, a importancia das técnicas de traballo intelectual e os hábitos de 

estudio , a potenciación da educación integral dos alumnos en coñecementos ,destrezas e 

valores, a atención á diversidade, a interculturalidade, a problemática actual da xuventude, 

a influencia do entorno ( o grupo, os medios de comunicación ,os intereses colectivos, ...), 

as preocupacións das familias, as dificultades de adaptación nos cambios de ciclo e etapas, 

a importancia de saber elixir, a optatividade, a orientación profesional , etc. 
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 Así, seguiranse as directrices establecidas pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica e incluiranse os criterios, procedementos e actividades necesarios para lograr 

o bo funcionamento das titorías en canto á orientación educativa e profesional do alumnado. 

Estas directrices mencionadas son as que se enumeran a continuación: 

1. Fomentar a relación familia - centro. 

2. Implicar ós pais en maior grado na educación dos seus fillos/as. 

3. Atender á diversidade do alumando. 

4. Primar a coordinación e información, fundamentalmente nos cambios de 

ciclo ou etapa. 

5. Contribuír ó desenvolvemento dos hábitos de estudio e ó aprendizaxe e 

posta en práctica das Técnicas de Traballo Intelectual (TTI). 

6. Realizar adaptacións curriculares individuais ós alumnos que teñan un 

desfase académico  

7. Orientar sobre as optativas, modalidades de bacharelato e os distintos 

Ciclos Formativos que oferta a nosa Comunidade. 

 

2. Liñas de actuación: obxectivos xerais e específicos da acción titorial. 

 

O Plan de acción titorial do noso centro fundaméntase en: 

-  Educar é máis que instruír en certas habilidades ou adestrar nalgunhas 

habilidades específicas. 

-  Non pretendemos educar a persoas abstractas, senón persoas concretas e 

individuais, coas súas propias características e particularidades que todo 

educador debe respectar, enriquecer e contribuír ao desenvolvemento.  

- Educar a persoas completas e non só as súas capacidades cognitivas ou 

meramente curriculares. 

A elaboración do Plan de Acción Titorial ten como referencias obrigatorias: 

- O Proxecto Educativo, no que se reflicten as notas de identidade e a liña 

pedagóxica do Centro, así como os enfoques pedagóxicos que se concretan 

cada ano nas liñas do Plan Xeral Anual. 

- O Regulamento de organización e funcionamento, no que figuran formuladas as 

funcións concretas que lle corresponden ao profesor-titor / a. 
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 Na elaboración do Plan de Acción Titorial aparecen diferentes posibilidades 

segundo as funcións que cada un ten asignadas: 

- Estudos corporativos: unha das súas funcións é elaborar, de acordo coas 

directrices establecidas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica e en 

colaboración cos titores, as propostas do Plan de Acción Titorial. Tamén é o 

responsable de contribuír ao desenvolvemento do Plan e de elaborar un informe 

sobre o seu funcionamento a finais de curso. 

- Claustro: indicará as pautas para a elaboración do Plan de Acción Titorial e 

estudará as propostas que lle presentou o Departamento de Orientación. 

- Profesorado que exerce a función de titoríar: participa no desenvolvemento do 

Plan de Acción Titorial, baixo a coordinación da Xefatura de Estudos e coa 

colaboración do Departamento de Orientación do Centro. 

- Equipo directivo: proporá procedementos para a avaliación dos diferentes 

proxectos e actividades do centro e, polo tanto, do Plan de acción titorial. 

Elaborará o Informe final do curso no que se incluirá o correspondente Plan de 

Acción Titorial. 

- Consello Escolar: É o responsable de aprobar a Programación Xeral do centro, 

así como a súa Memoria Anual, respectando en todo caso os aspectos docentes 

que son competencia da Facultade, onde está incluído o PAT. 

 No Deseño Curricular Básico da Educación Secundaria Obrigatoria aparecen 

formulados como liñas de Acción Titorial: 

• Ensinar a pensar. 

• Ensinar a ser persoa: identidade e autonomía. 

• Ensinar a convivir e comportarse. 

• Ensinar a toma de decisións 

  

 Máis que liñas de acción, son principios educativos fundamentais que dan sentido 

ao noso traballo e que terán que guialo. Especificarase a través de todas as áreas e de 

xeito explícito na acción titorial no seu sentido máis amplo, sen esquecer a importancia do 

traballo transversal en etapas tempéranas como a educación infantil e primaria.  

  

2.1 Ensina a pensar. 
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 Ensinar a pensar é a liña de acción máis próxima á aprendizaxe escolar tradicional, 

xa que se ocupa do desenvolvemento das capacidades cognitivas, pódese traballar en 

todas as áreas e tamén pode levarse a cabo de xeito explícito e sistemático a través dun 

programa para ensinar a pensar. 

  

 A formulación desta liña baséase no principio de modificabilidade cognitiva e, polo 

tanto, na posibilidade de que as habilidades de pensamento sexan aprendidas e 

controladas polo individuo. O seu obxectivo é que os estudantes poidan aprender a 

aprender e ter un control interno do seu pensamento e das estratexias que utilizan 

(metacognición). 

  

2.2 Ensinar a ser persoa: identidade e autonomía. 

  

 Esta liña suscita o desenvolvemento harmónico da identidade persoal dos 

estudantes e a consecución dunha imaxe positiva de si mesmo e sentimentos de 

autoestima, auto eficacia e confianza en si mesmo. 

  

 A identidade persoal constrúese sobre a base das nosas propias experiencias e a 

interiorización que facemos das avaliacións de persoas significativas, sendo o ámbito 

escolar unha área que inflúe extraordinariamente na imaxe de se os alumnos están a 

construír progresivamente. 

  

 É obvio que os obxectivos desta liña deben estar presentes na formulación de 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación de todas as áreas, sendo tarefa de todos 

axudar aos alumnos a construír a súa propia identidade, co apoio dunha imaxe positiva e 

axustada de un mesmo que terá tanta influencia en tantas áreas da vida. 

 

2.3 Ensínar a convivir e a comportarse. 

 

 Baseado no convencemento de que a aprendizaxe da convivencia no ensino medio 

non se produce tanto a través dunha instrución explícita, senón no xeito de convivir e ten 

como obxectivo preparar aos estudantes para unha integración social positiva. Que se trate 

dun proceso positivo non ocorre de xeito espontáneo, senón que require unha reflexión e 

análise por parte dos docentes do tipo de relación que se establece no centro. 
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 Como medio para o desenvolvemento e o crecemento da capacidade de relación 

e convivencia, as habilidades sociais que permiten aos estudantes establecer relacións 

máis ricas e positivas entre eles son o foco de atención. Tamén son importantes as 

dinámicas de grupo que facilitan aos alumnos o desenvolvemento de habilidades de 

comunicación e actitudes respectuosas, que os favorecen en grupos de iguais e con 

adultos. 

 

2.4 Ensinar a decidir. 

 

 A capacidade para tomar decisións é de gran interese debido ao seu impacto nas 

situacións da vida ordinaria, pero no enfoque que se debe adoptar desde este centro ten 

como obxectivo específico proporcionar aos estudantes un método que lles permita tomar 

decisións sobre os estudos por si mesmos. en canto ás optativas que teñen que tomar e 

aos estudos posteriores que teñen que realizar, xa que se converten en decisións 

necesarias. Por esta razón, non só é importante aprender o método, senón tamén crear 

hábitos, un sistema de recollida de datos e unha actitude analítica e reflexiva que se poida 

empregar en calquera situación que o precise. 

 

2.5 Obxectivos xerais. 

 

- Favorecer o traballo coordinado do equipo docente de cada grupo-clase para facer máis 

efectiva a tarefa docente e poder adaptala mellor ás características de cada grupo e de 

cada alumno. 

- Facilitar a integración do alumnado no grupo clase e no centro promovendo tanto a acción 

responsable no progreso do seu grupo como a participación activa nas actividades 

organizadas a nivel de centro. 

 - Desenvolver programas de orientación que permitan a cada alumno levar a cabo o seu 

proceso de toma de decisións de xeito responsable e co coñecemento das súas 

capacidades e das ofertas que se lle presentan, tanto no ámbito escolar como no 

profesional. 

 - Promover o seguimento do proceso individual realizado por cada alumno e a atención ás 

necesidades educativas que del se derivan. 
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- Favorecer a formación de profesorado titor para que poidan desenvolver as súas funcións 

do xeito máis adecuado ás características do seu grupo. 

 - Guiar os contactos periódicos do titor/a coas familias e darlles apoio, para fortalecer e 

favorecer o proceso de crecemento do alumno. 

- Fomentar o valor pedagóxico do banco de libros, traballando os valores relacionados coa 

xenerosidade, a solidariedade e o correcto mantemento dos libros a través de actividades 

de titoría. 

 - Fomentar o uso da biblioteca, a través de actividades de dinamización e difusión que se 

desenvolverán en dúas sesións de titoría a todos os grupos da ESO. 

 - Traballar dun xeito explícito e coordinado naqueles valores que o profesorado considera 

de especial importancia para a formación integral do alumnado. 

  

3. Funcións e responsabilidades na acción titorial. 

 

3.1 Responsables. 

 

● Profesorado titor. 

● Xefatura de estudos. 

● Departamento de orientación: xefatura do departamento de orientación e demais 

membros. 

● Demais profesores e profesoras na súas funcións titoriais. 

● Servizos externos ao centro: EOE, CAFI, CFR. Aínda que non forman parte do 

claustro de profesores, contamos tamén cos profesionais destes servizos, 

porque, entre as súas funcións teñen as de asesorar e orientar ao profesorado. 

En concreto, no EOE hai un especialista en orientación escolar e vocacional que 

pode dar pautas de actuación e axudar na elaboración de programas específicos. 

 

3.2 Funcións do persoal que desenvolve a acción titorial. 

 

  As funcións do persoal que desenvolve as función de titoría son as seguintes: 

1. Participar no despregamento do plan de acción titorial e nas actividades de 

orientación, baixo a coordinación da Xefatura de estudos e en colaboración 

co Departamento de Orientación. 
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2. Coordinar o profesorado do seu grupo en todo o referido ao proceso de 

aprendizaxe dos alumnos.  

3. Organizar e presidir as sesións de avaliación.  

4. Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar o desenvolvemento 

de actitudes participantes. 

5. Orientar e asesorar aos estudantes nos procesos de aprendizaxe e nas súas 

posibilidades académicas e profesionais. 

6. Colaborar co Departamento de Orientación, nas materias que establezan a 

dirección dos estudos. 

7.  Intervir co resto do profesorado e o equipo directivo nos problemas que 

xorden aos alumnos do seu grupo en colaboración co delegado e o 

subdelegado do grupo correspondente. 

8.  Informar as familias ou titores legais, ó profesorado e o alumnado do grupo 

de maneira contínua dos obxectivos, programas escolares e criterios de 

avaliación. 

9. Fomentar a cooperación educativa entre o profesorado, familia e alumnado. 

10. Coordinar as actividades complementarias dos alumnos do grupo. 

11.  Recoller as aspiracións, necesidades e consultas dos estudantes. 

12. Informar aos estudantes, ao comezo do curso, dos seus dereitos e deberes. 

 

3.3 Criterios para a designación da persoa que exerza as funcións de titoría. 

 

 Para a designación dos titores tanto da Educación Infantil e Primaria coma da 

Educación Secundaria Obrigatoria teranse en conta os seguintes aspectos: 

 

- Cada grupo de alumnos/as terá un titor/a que será designado polo Director  do 

centro a proposta do Xefe de Estudios que corresponda e oído a Xefa do 

Departamento de Orientación. 

- Ten que impartir docencia a todo o grupo de alumnos/as. 

- Procurarase que a designación recaia no profesor/a co maior número de horas 

de docencia no grupo. 

- Asignaranse ás persoas que teñan menor carga horaria. 

- Nas etapas de Educación Infantil e Educación Primaria procurarase que os 

titores permanezan co seu curso ó longo de todo o ciclo. Na etapa de Educación 



 

13 

 

- Secundaria Obrigatoria o titor permanecerá co seu grupo durante todo o curso. 

 

No caso de non acadar o consenso do profesorado, o xefe/a de estudos, fará a súa 

proposta sobre os seguintes criterios:  

 

a) Respectar en todo caso o posto de traballo e/ou a especialidade que cada mestre 

teña asignado/a por a súa adscrición ao centro. 

b) No caso de que no centro haxa varios mestres aspirantes ao mesmo ciclo ou 

curso, a proposta de adscrición farase de acordo coa seguinte orde de prioridades:  

 

1. Maior antigüidade con destino definitivo no centro.  

2. Maior antigüidade no corpo como funcionario de carreira.  

3. Menor número de rexistro de persoal ou, de orde de lista, no seu caso.  

 

Excepcionalmente, cando a xuízo do equipo directivo existan razóns pedagóxicas 

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos no ciclo, o 

director dispoñerá a asignación do mestre ou mestres afectados a outro ciclo, curso, área 

ou actividade docente, oídos os interesados e coa conformidade da Inspección educativa. 

 

3.4. Coordinación de titores. 

 

Os procedementos para a organización e funcionamento das titorías será o seguinte: 

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: 

 

 Nestas etapas a función titorial e a orientación dos alumnos é continua, levarase a 

cabo de forma integrada no proceso de ensino - aprendizaxe. O Departamento de 

Orientación colaborará no traballo dos titores. A coordinación exércea a Xefa de Estudios 

de Primaria. 

Reunións periódicas necesarias entre a orientadora e os titores. Estas poderán 

realizarse de xeito individualizado. O contido das mesmas non será prefixado, dependendo 

en cada momento das necesidades e demandas de cada titor.  A Xefatura de Estudios 

poderá convocar as reunións que estime oportunas para o bo funcionamento da acción 

titorial. 
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O Profesorado titor asignara, dentro das horas complementarias fixas no seu horario 

semanal individual, unha hora de atención ós pais dos seus alumnos na que se atenderán 

cuestións derivadas das súas funcións como titor/a ademais das demandas de información 

que fagan os pais sobre a marcha dos seus respectivos fillos nas distintas áreas. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA: 

 

 Nesta etapa a función titorial ademais de estar integrada no proceso de ensino - 

aprendizaxe, será realizada polo profesorado titor de xeito máis específico na hora 

destinada para tal fin no horario de cada grupo de alumnos. As titorías organízanse por 

cursos. O Departamento de Orientación colaborará no seu traballo. A coordinación exércea 

a Xefatura de Estudios de Secundaria. Establécese unha reunión de traballo trimestral, ó 

principio de cada trimestre, cos titores dos distintos grupos. Para a súa organización terase 

en conta a dispoñibilidade no horario dos  distintos docentes. Nestas reunións unificaranse 

criterios, entregaráselles o material que precisen para a súa acción titorial, tomaranse 

acordos, consultaranse dúbidas,... Preténdese con estas reunións que haxa coherencia, 

que os contidos das sesións sexan variados e non se repitan ó longo dos cursos. 

Recoméndaselle ó persoal titor que siga a programación da acción titorial que a modo 

orientativo ofrece o Departamento de Orientación, tendo en conta que en calquera momento 

pode ser necesario re axustar as actividades preparadas para atender a problemática 

puntual do grupo. A Xefatura de Estudios poderá convocar as reunións que estime 

oportunas para o bo funcionamento da acción titorial. O profesorado disporá no seu horario 

dunha hora de atención a tódolos alumnos ós que lles imparte clase, independentemente 

do grupo a que pertenzan. 

Cada docente titor/a asignará, dentro das horas complementarias fixas no seu 

horario semanal individual unha hora de atención ós pais dos seus alumnos na que se 

atenderán cuestións derivadas das súas funcións como titor ademais das demandas de 

información que fagan os pais sobre a marcha dos seus respectivos fillos nas distintas 

áreas. 

 

4. Ámbitos da acción titorial: contidos, actividades, actuacións e programas. 

 

● Atención á diversidade: apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe. 
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⮚ Contidos. 

⮚ Actividades, actuacións e programas (incluiriamos, por exemplo, un 

programa de prevención de dificultades de aprendizaxe e un programa de 

técnicas de traballo intelectual e hábitos de estudo). 

⮚ Liñas prioritarias de actuación. 

 

● Desenvolvemento persoal: acción titorial. 

⮚ Contidos. 

⮚ Actividades, actuacións e programas (incluiriamos, por exemplo, un 

programa de HHSS e resolución de conflitos,  e outro de igualdade). 

⮚ Liñas prioritarias de actuación. 

 

● Orientación académica e profesional: axuda e asesoramento na toma de 

decisións. 

⮚ Contidos. 

⮚ Actividades, actuacións e programas (incluiriamos, por exemplo, un 

programa de orientación académica). 

⮚ Liñas prioritarias de actuación. 

 

 

5. Coordinación e seguimento na acción titorial. 

● Coordinación do profesorado titor co departamento de orientación. 

● Coordinación do equipo docente. 

● Atención individualizada ao alumnado. 

● Comunicación coas familias. 

● Acción titorial co alumnado. 

 

6.  Organización e metodoloxía. 
 

 A) Alumnado: 

 Todos os cursos teñen unha hora semanal dedicada á titoría grupal durante o 

horario escolar. Durante a hora de titoría grupal desenvolverase o programa establecido no 
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plan de actividades do curso. A metodoloxía adaptarase ás necesidades específicas. Dos 

alumnos do grupo correspondente. As actividades responderán á diversidade de estilos, 

intereses e habilidades de aprendizaxe. 

  

 Promoverase o desenvolvemento do traballo cooperativo na aula.  O espazo para 

a realización das actividades será a aula, aínda que poden desenvolverse fóra, sempre que 

as necesidades do grupo ou a actividade concreta. 

  

Actividades:   

•  Entrevistas persoais con alumnos.  

• Recoller información sobre incidentes que poidan estar relacionados con alumnado e 

buscar unha resposta positiva a situacións de conflito.  

•  Coordinación do proceso de integración do alumnado a través das distintas áreas e 

actividades docentes que se desenvolven no centro..  

•  Desenvolvemento do taboleiro de orientación ao final da etapa secundaria.  

•  Orientación académica e profesional do alumnado do centro.  

•  Coñecemento e interrelación grupal.  

•  Participación e representación no grupo e no Centro.  

• planificación persoal do tempo.  

•  Avaliación do progreso do grupo e propostas de futuro.  

•  Proceso de decisión.  

•  Métodos e técnicas de traballo intelectual. 

•  Educación en valores   

•  Asesoramento académico e profesional.  

•  Problemas e experiencias do grupo. 

  

B) Familias / titores legais: 

 O profesorado titor atenderá ás familias individualmente no tempo establecido. 

Este tempo debe ser comunicado ás familias a principios de curso. A iniciativa da reunión 

pode partir tanto das familias como do propio profesor-titor.  
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 O profesorado titor reunirase co grupo de familias / titores legais ao comezo do 

curso, co fin de promover o coñecemento mutuo, e sempre que o conveña ao longo do 

curso. 

 Promoverase o intercambio de información, xa sexa a través do diario, por teléfono 

ou medios telemáticos, daqueles alumnos con maior necesidade de seguimento. 

 

Actividades:   

•  Entrevistas regulares coas familias/ titores legais do alumnado que o requiran.  

•  Información mensual sobre as ausencias das clases de cada alumno/a.  

•  Información trimestral dos resultados da avaliación académica do alumnado.  

•  Teléfono e contactos persoais sempre que a situación do alumnado o requira.   

•  Reunión co grupo de familias ou titores legais ao comezo do curso para: 

 - Facilitar o contacto e o coñecemento entre o titor e as familias/ titores de todo o 

alumnado do grupo. 

 -Informalos sobre cuestións prácticas de normativa e funcionamento do centro e 

programación e organización do curso. 

 - Informarlles sobre aspectos específicos de como desenvolver a titoría: 

seguimento do alumno-a, entrevistas, etc. 

  

•  Reunión co grupo de familias/ titores legais ao longo do curso, sempre que a saída do 

grupo o requira, para comentar as incidencias correspondentes e debater 

para involucralos nun proceso positivo de seguimento dos seus fillos.   

•  Información sobre posibles estudos futuros dos seus fillos. 

•  Actividades restantes incluídas no calendario de actividades do PAT. 

 

C) Profesorado: 

 O profesorado titor coordinará de forma continua e sistemática o resto do equipo 

docente do seu grupo, para poder realizar o seguimento individual e grupal dos alumnos 

correspondentes ao grupo.  

 Reunirase periodicamente co Departamento de Orientación do centro para 

coordinar as accións a realizar co seu grupo de alumnos/as. 

  



 

18 

 

Actividades:   

● Recollida sistemática de información sobre o proceso realizado polo alumno con 

respecto a cada área do currículo.  

● Coordinación de decisións conxuntas respecto dun alumno, en situacións que o 

requiran.  

● Coordinación e seguimento das decisións tomadas nos consellos de avaliación.  

● Coordinación das respostas de atención á diversidade.  

● Reunión co profesorado polo menos unha vez ao trimestre para: 

- Coordinar estratexias de aprendizaxe de procedementos e actitudes comúns a todas 

as áreas / materias / áreas. 

- Coordinar aspectos da organización e funcionamento do grupo de alumnos na aula. 

- Analizar os problemas que xorden no grupo e buscar solucións xuntos e acadar o 

consenso necesario respecto das decisións tomadas. 

  

•  Sesións de avaliación trimestral: 

- Análise do proceso seguido polo grupo con respecto aos obxectivos propostos 

conxuntamente. 

- Toma de decisións sobre o progreso do grupo. 

 

7. Avaliación.  
 

O Plan de Acción Titorial terá como características principais:  

 

● Será aberto e flexible.  

● Será a referencia estable do profesorado para este tipo de accións.   

● Revisable e reversible xa que se considera conveniente na propia evolución e 

contexto do centro. 

 

 Este Plan de Acción Titorial avaliarase, ao final do curso, no informe que reflectirá 

os logros e dificultades atopados, así como os aspectos que tiveron un impacto positivo ou 

negativo no desenvolvemento do traballo plan. 
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 Intentarase que a través destes aspectos poidamos ter o máximo de datos para 

poder incidir naqueles aspectos que consideramos inexactos, insuficientes e poder realizar 

así unha programación adaptada á realidade do alumnado e profesorado deste centro.  

 A avaliación global do PAT realizarase ó menos cada dous anos , tendo en conta: 

 - As necesidades detectadas,  ligadas ó contexto e as súas situacións persoais e 

sociais. 

- As expectativas do profesorado. 

 - As necesidades dos alumnos. 

- Avaliaremos a relación entre necesidades, obxetivos, actividades e resultados 

obtidos mediante: 

 - Cuestionarios ós titores/as, alumnado e familia. 

- A revisión realizada por parte da orientadora que se levará a cabo en diferentes 

momentos. 

 

Os criterios de avaliación farán referencia as actividades e os seguintes parámetros: 

 - Adecuación das actividades propostas. 

 - Adecuación dos materiais aportados. 

  - Adecuación da temporalización. 

  - Adecuación dos resultados. 
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PLANIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES DA TUTORÍA NA ESO 

 

1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 ACOGIDA:  

Xornadas de inicio de curso: cuestionario persoal 

e presentación do alumnado. 

CONVIVENCIA: prevención do 

acoso/ciberacoso, respecto a la diversidade 

(funcional, sexual, cultural, etc.), igualdade 

efectiva, etc. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Mediación y 

técnicas de resolución de conflictos. Dinámicas 

reflexión y debate. 

FORMACIÓN  DE  GRUPO E  

CONSOLIDACIÓN:  

Dinámicas de grupo, organización da aula, 

elección democrática de delegados, dereitos e 

deberes do alumnado  (NOF),  etc. 

VALORES PROSOCIAIS: temas transversais 

(dereitos das persoas, xustiza, inclusión, 

accesibilidade, habilidades sociais, etc.) 

CRECIMIENTO SOCIAL Y PERSONAL: 

competencia social, educación emocional, 

autocoñecemento, autoconcepto e autoestima 

TÉCNICAS DE TTRABALLO INTELECTUAL 

(TTI): utilización da axenda, organización do 

tempos de estudio, técnicas básicas (subraiado, 

esquemas, etc.), consideracións relacionadas con 

banco de libros, dinamización da biblioteca.  

PROGRAMA DE OAP 2º ESO: criterios de 

promoción 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS 

SALUD: alimentación, educación afectivo-

sexual, intelixencia emocional, etc 

CINE EN VALORES: Reflexión tema esencial 

grupo-aula del banco de recursos propuesto. 

VIDA ACADÉMICA: Reflexión pre e post 

avaliación. 

CRECIMIENTO PERSONAL SOCIAL  ANÁLISIS NECESIDADES  

VIDA ACADÉMICA: actividades avaliación, 

reflexión avaliación inicial, preavaliación e 

postavaliación  

VIDA ACADÉMICA: Reflexión pre e post 

avaliación. 
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CONVIVENCIA: Clima de aula, sociograma     

● Obradoiro de educación afectivo - sexual. 

 

 

 

● Obradoiro Habilidades Sociais 
(ASFEDRO). 

● Visita exposición con motivo do 8 de 
marzo Casa do Concello 

 

 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 ACOGIDA: Xornadas de inicio de curso: 

Cuestionario persoal e presentación do 

alumnado. 

CONVIVENCIA: prevención do 

acoso/ciberacoso, respecto a la diversidade 

(funcional, sexual, cultural, etc.), igualdade 

efectiva, etc. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Mediación y 

técnicas de resolución de conflictos. Dinámicas reflexión 

y debate. 

FORMACIÓN  DE  GRUPO E  

CONSOLIDACIÓN: dinámicas de grupo, 

organización da aula, elección democrática 

de delegados, dereitos e deberes do alumnado  

(NOF),  etc. 

VALORES PROSOCIAIS: temas transversais 

(dereitos das persoas, xustiza, inclusión, 

accesibilidade, habilidades sociais, etc.) 

CRECIMIENTO SOCIAL Y PERSONAL: competencia 

social, educación emocional, autocoñecemento, 

autoconcepto e autoestima 

TÉCNICAS DE TTRABALLO 

INTELECTUAL (TTI): Utilización da 

axenda, organización do tempos de estudio, 

técnicas básicas (subraiado, esquemas, etc.), 

consideracións relacionadas con banco de 

libros, dinamización da biblioteca.  

PROGRAMA DE OAP 3º ESO: criterios de 

promoción e materias. 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS: uso de nuevas tecnologías. 

SALUD: alimentación, educación afectivo-

sexual, intelixencia emocional, etc  

CINE EN VALORES: Reflexión tema esencial grupo-

aula del banco de recursos propuesto. 
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CRECIMIENTO PERSONAL SOCIAL  ANÁLISIS NECESIDADES DO GRUPO  VIDA ACADÉMICA: Reflexión pre e post avaliación. 

VIDA ACADÉMICA: actividades 

avaliación, reflexión avaliación inicial, 

preavaliación e postavaliación  

VIDA ACADÉMICA: Reflexión pre e post 

avaliación.  

 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL: A 

cargo da orientadora do centro. Traballo na aula de 

autoestima. 

CONVIVENCIA: Clima de aula, sociograma     

● Obradoiro “Violencia de Xénero e 
novo contexto dixital” no marco do 
25N 

 

● Obradoiro de prevención de 
conductas aditivas. (ASFEDRO) 

● Visita exposición con motivo do 8 de 
marzo Casa do Concello 

 

  

  

3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 ACOGIDA: Xornadas de inicio de curso: 

Cuestionario persoal e presentación do 

alumnado. 

CONVIVENCIA: prevención do 

acoso/ciberacoso, respecto a la diversidade 

(funcional, sexual, cultural, etc.), igualdade 

efectiva, etc. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Mediación y 

técnicas de resolución de conflictos. Dinámicas reflexión 

y debate. 

FORMACIÓN  DE  GRUPO E  

CONSOLIDACIÓN: dinámicas de grupo, 

organización da aula, elección democrática 

de delegados, dereitos e deberes do alumnado  

(NOF),  etc. 

VALORES PROSOCIAIS: temas transversais 

(dereitos das persoas, xustiza, inclusión, 

accesibilidade, habilidades sociais, etc.) 

CRECIMIENTO SOCIAL Y PERSONAL: competencia 

social, educación emocional, autocoñecemento, 

autoconcepto e autoestima. 
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TÉCNICAS DE TTRABALLO 

INTELECTUAL (TTI): utilización da 

axenda, organización do tempos de estudio, 

técnicas básicas (subraiado, esquemas, etc.), 

consideracións relacionadas con banco de 

libros, dinamización da biblioteca.  

PROGRAMA DE OAP 4º ESO: criterios de 

promoción e materias. 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS 

CINE EN VALORES: Reflexión tema esencial grupo-

aula del banco de recursos propuesto. 

CRECIMIENTO PERSONAL SOCIAL  SALUD: alimentación, educación afectivo-

sexual, intelixencia emocional, etc 

 VIDA ACADÉMICA: reflexión pre e post avaliación. 

VIDA ACADÉMICA: actividades 

avaliación, reflexión avaliación inicial, 

preavaliación e postavaliación  

ANÁLISIS NECESIDADES DO GRUPO  ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL: A 

cargo da orientadora do centro. Traballo na aula de 

autoestima. 

CONVIVENCIA: clima de aula, sociograma   VIDA ACADÉMICA: reflexión pre e post 

avaliación.  

 

● Obradoiro “Violencia de Xénero e 
novo contexto dixital” no marco do 
25N 

● Plan Director. 

 

 

● Obradoiro Habilidades Sociais 
(ASFEDRO). 

● Obradoiro de prevención de 
conductas aditivas. (ASFEDRO) 

● Visita exposición con motivo do 8 de 
marzo Casa do Concello 

 

 

 

4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
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 ACOGIDA: Xornadas de inicio de curso: 

Cuestionario persoal e presentación do alumnado. 

CONVIVENCIA: prevención do 

acoso/ciberacoso, respecto a la 

diversidade (funcional, sexual, 

cultural, etc.), igualdade efectiva, etc. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL: A 

cargo da orientadora do centro. Traballo na aula de 

autoestima. 

FORMACIÓN  DE  GRUPO E  

CONSOLIDACIÓN: dinámicas de grupo, 

organización da aula, elección democrática de 

delegados, dereitos e deberes do alumnado  (NOF),  

etc. 

VALORES PROSOCIAIS: temas 

transversais (dereitos das persoas, 

xustiza, inclusión, accesibilidade, 

habilidades sociais, etc.) 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: mediación y 

técnicas de resolución de conflictos. Dinámicas reflexión 

y debate. 

TÉCNICAS DE TTRABALLO INTELECTUAL 

(TTI): Utilización da axenda, organización do 

tempos de estudio, técnicas básicas (subraiado, 

esquemas, etc.), consideracións relacionadas con 

banco de libros, dinamización da biblioteca.  

PROGRAMA DE OAP Post-obligatorio: criterios de 

promoción e opcións académicas e laborais 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS: uso de nuevas 

tecnologías  

CRECIMIENTO SOCIAL Y PERSONAL: competencia 

social, educación emocional, autocoñecemento, 

autoconcepto e autoestima 

CRECIMIENTO PERSONAL SOCIAL  SALUD: alimentación, educación 

afectivo-sexual, intelixencia 

emocional, etc 

CINE EN VALORES: Reflexión tema esencial grupo-

aula del banco de recursos propuesto. 

VIDA ACADÉMICA: actividades avaliación, 

reflexión avaliación inicial, preavaliación e 

postavaliación  

ANÁLISIS NECESIDADES DO 

GRUPO 

 VIDA ACADÉMICA: Reflexión pre e post avaliación. 

CONVIVENCIA: clima de aula, sociograma   VIDA ACADÉMICA: Reflexión pre e 

post avaliación.  

 

● Obradoiro “Violencia de Xénero e novo 
contexto dixital” no marco do 25N 

 

● Visita exposición con motivo 
do 8 de marzo Casa do 
Concello 
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