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1. INTRODUCCIÓN : 

No noso sistema educativo fálase de Orientación e Titoría en dous sentidos: un amplo 

(acción educativa do titor e do profesor como tal) e outro especializado (os 

Departamentos de Orientación e os Equipos de Sector). O primeiro destes sentidos 

conforma o primeiro e máis básico nivel da orientación. 

A acción titorial pódese definir como o conxunto de accións educativas que se deseñan 

e realizan nun centro educativo para favorecer no alumnado a aprendizaxe, a 

integración dos coñecementos e experiencias, a socialización, a toma de decisións e o 

desenvolvemento da súa personalidade. Por esta razón débese considerar que a 

acción titorial está intimamente relacionada co desenvolvemento da función docente. 

Isto leva a asunción de que a educación non se reduce á transmisión de conceptos e 

feitos, senón que ten por obxecto o pleno desenvolvemento persoal do alumnado. Os 

profesores e profesoras son, polo tanto, educadores e educadoras no senso máis 

amplo e intenso da palabra. Desta forma e aínda que son os titores e titoras os 

encargados de coordinar a  acción educativa nun grupo, a acción titorial será 

entendida como unha acción de conxunto que implica a todo o profesorado e mesmo 

ás familias . Así mesmo, esta acción directa do profesorado estará apoiada, asesorada 

e coordinada polo Departamento de Orientación. 

No Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria  recóllense as funcións do titor , e 

entre estas está a de participar no desenvolvemento do PAT e nas actividades de 

orientación baixo a coordinación do Xefe/a de Estudios e en colaboración co 

Departamento de Orientación . 

O  Plan de Acción Titorial (PAT) está enmarcado dentro do plan de acción do 

Departamento de Orientación deste instituto. Este PAT formará parte do PCC e é o 

marco no que especificamos os criterios e procedementos para a organización e 

funcionamento das titorías. Fixa un conxunto de actividades educativas inseridas no 

currículo, baseadas nas necesidades do alumnado e dirixidas a eles, que están 

secuenciadas no tempo, estructuradas nas dimensións da acción titorial e  
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desenvolveranse na aula e co grupo de alumnos, sendo ademais dos alumnos, 

destinatarios os profesores e as familias . 

O Plan de Acción Titorial está elaborado polo Departamento de Orientación 

seguindo as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica  tal e como se 

establece no decreto 120/98 do 23 de Abril , polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma Galega e na Orde 24 de xullo de 

1998 , orde que regula o citado decreto. 

 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

2.1. Análise da realidade onde se sitúa o centro:  

O IES “As Mariñas” sitúase no que poderiamos chamar zona escolar do Concello de 

Betanzos. O concello de ocupa una extensión de 24,19 km², sendo un dos máis 

pequenos da provincia. Limita ao norte coa ría de Betanzos e con Bergondo; ao leste 

con Paderne e Coirós; ao sur con Oza dos Ríos; e ao oeste con Abegondo. Próximo a el, 

ao outro lado da rúa, atópanse o IES  “Francisco Aguiar” e o CEIP “Francisco Vales 

Villamarín”.  Os centros adscritos ao IES As Mariñas son o CEIP Oza dos Ríos (Oza 

Cesuras), CEIP “Plurilingüe Bragade” (Cesuras - Oza Cesuras), CEIP “A Castellana” 

(Aranga) e IES “Viós” (Abegondo).  

“As Mariñas” é un centro público con réxime ordinario e de adultos. Nel impártense as 

seguintes ensinanzas: No réxime ordinario: Educación Secundaria Obrigatoria, 

Bacharelato (modalidade de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais), Formación 

Profesional Básica de Servizos Administrativos e Mantemento de Vehículos e ciclos 

medios e superiores de tres familias profesionais: Administración e Xestión, Transporte 

e Mantemento de Vehículos e Electricidade e Electrónica. No réxime de Adultos: 

Educación Secundaria de Adultos (módulos 1, 2,3 e 4) e Bacharelato (modalidade de 

Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais). O horario de apertura é moi amplo 

debido ás ensinanzas que nel se imparten. As clases desenvólvense pola mañá entre as 

8:45 e 14:15 e pola tarde desde as 16:20 e as 22:30 horas.  

O réxime ordinario (diúrno) abrangue de 8:45 a 14:15 e unha tarde á semana de 16:20 

a 18:00h para ESO e Bacharelato que teñen unha tarde a semana e desde 16:20 a 

18:50 horas para os ciclos formativos que teñen dúas tardes á semana. O réxime de 

adultos abrangue de 17:00 a 22:30 horas. 
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2.2. Características do centro: 

Persoal e departamentos.  

No centro contamos con arredor de 70 profesores agrupados en 22 departamentos, 

cunha parte importante dos docentes con destino definitivo. Departamentos: Filosofía, 

Debuxo, Grego, Educación Física, Latín, Tecnoloxía,  L. Castelá, Economía, L. Galega, 

FOL, Francés, Orientación, Inglés, Relixión,  Xeografía e Historia, Administración e 

Xestión,  Música, Matemáticas, Electricidade e Electrónica,  Física e Química, 

Transporte e mantemento de vehículos, Bioloxía e Xeoloxía.   

Existe profesorado encargado de xestionar os seguintes órganos/equipos: Abalar, 

Biblioteca, Equipo de Dinamización lingüística, FCT, Programas internacionais, Sección 

Bilingüe, Comisión de Convivencia e TIC. 

Entre o persoal non docente figuran 3 conserxes, 2 administrativas e 5 limpadoras. 

Descrición xeral: espazos e recursos.  

A necesidade de dar resposta a unha demanda educativa moi diversa que inicialmente 

estaba centrada na Formación Profesional, pero que logo cambiou acollendo tamén 

estudos de ESO e Bacharelato, fixo que os espazos do Centro se fosen adaptando a 

estas necesidades. O resultado é un complexo escolar peculiar, formado por cinco 

edificios principais, un pavillón polideportivo “F”(rodeado de dúas pistas descubertas 

para a práctica deportiva) e a aula de música “G”(illada e un pouco separada destes 

edificios).  

No edificio “A” ou principal temos a área de administración e servizos do centro, aulas 

polivalentes e aulas específicas dalgunha materia. Tódolos cursos da ESO, agás a 

materia de música impártense neste edificio.  Acaroado a este edificio, pero con 

entrada independente, está o Salón de Actos.  No edificio “B”, na planta baixa, sitúanse 

as aulas dos Ciclos de Administración e Finanzas, Xestión Administrativa, as aulas de 

Informática específicas para estes ciclos formativos e o Departamento correspondente. 

No primeiro andar están o taller de Tecnoloxía e os cursos de bacharelato.  O edificio 

C, tamén ten dúas plantas. As aulas-taller dos ciclos de Instalacións Electrotécnicas e 

unha de Automoción, así como espazos dedicados a almacén, están na planta baixa. As 

aulas específicas, situadas no primeiro andar, completan a dotación deste parte do 
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centro .   O edificio D ten no primeiro andar as aulas de FOL e electricidade, así como a 

aula de tecnoloxía industrial de bacharelato e talleres dos ciclos de Electromecánica de 

Vehículos. Este ciclo está nun edificio de nova construción que acolle tamén o resto 

dos talleres “E”, das aulas e dos espazos complementarios necesarios para impartir as 

ensinanzas de Electromecánica.   

De nova construción neste edificio son dúas aulas de informática para a formación 

profesional básica situadas no primeiro andar.  Para rematar, salientaremos que o 

alumnado non dispón, practicamente, de ningún espazo cuberto para os seus 

momentos de lecer, agás da sala que hai fronte á cafetería.  En resumo, podemos 

sinalar que hai unha grande dispersión en canto ás edificacións que compoñen o IES e 

unha grande variedade en canto ás ensinanzas que se imparten.  

 

2.3. Características do alumnado.   

  

O alumnado que cursa estudos no noso centro procede tanto do noso Concello e 

nunha gran parte de poboacións periféricas e incluso doutras que están máis 

alonxadas. O número de alumnos matriculados no centro está arredor dos 700, 

distribuídos no réxime ordinario e no de adultos. O alumnado da ESO procede dos 

nosos centros adscritos e, un número cada ano máis elevado, do CEIP Francisco Vales 

Villamarín (Betanzos). A gran maioría de alumnos e alumnas que cursan Secundaria 

Obrigatoria no noso centro continúan aquí estudos de bacharelato ou nos ciclos 

formativos. Nestas ensinanzas (bacharelato , ciclos formativos) e nas ensinanzas de 

adultos matricúlanse tamén alumnos dos outros centros educativos de Betanzos e 

doutros concellos: Monfero, Sada, Bergondo, Miño, Carral, Cambre, Pontedeume,...  

 

2.4.Identificación das necesidades: 

 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 dos titores/as, a avaliación 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 
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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.  

O noso instituto presenta unha grande complexidade debido, principalmente, á 

variedade de etapas educativas que nel se imparten (xa especificadas anteriormente) e 

a amplitude da zona educativa que abarca. Como consecuencia existe unha gran 

diversidade entre os nosos alumnos e alumnas. 

Compre ter en conta o feito de que tódalas etapas ofrecen a posibilidade de 

incorporarse ao mundo laboral ou ben continuar estudando ao finalizalas. 

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. Ofrecer unha boa acollida, principalmente naqueles niveis onde se incorpore 

alumnado de nova incorporación. 

2. Contribuír á convivencia pacífica dando a coñecer os dereitos e deberes do 

alumnado e as normas de organización e funcionamento do centro e realizando 

un bo afrontamento dos conflitos que se presenten. 

3. Fomentar a relación familias – centro implicando aos pais/nais en maior grado 

na educación dos seus fillos. 

4. Atender á diversidade dos alumnos/as a través do coñecemento o máis 

axustado posible do alumnado de cada grupo, consensuando co profesorado 

respostas adaptadas ás dificultades presentadas polo alumnado, facendo un 

seguimento rigoroso ao alumnado que siga adaptacións curriculares e 

dinamizando a coordinación entre o profesorado das diferentes áreas e o/a 

profesor/a de pedagoxía terapéutica. 

5. Optimizar o proceso de aprendizaxe do alumnado. O titor/a realizará un 

seguimento da aprendizaxe do alumnado do grupo coa finalidade de que o 

rendemento académico mellore. Con esta finalidade realizará as seguintes 

tarefas: entrevistas individuais e colectivas co alumnado, entrevistas coas 
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familias, intercambio de información co profesorado do grupo, trasladar ao 

departamento de Orientación as necesidade de intervención cando sexa 

necesario, alertar ás familias das faltas de asistencia a clase,… 

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

curso ou etapa. 

7. Contribuír ao desenvolvemento dos hábitos de estudio e ao aprendizaxe e 

posta en práctica das Técnicas de Traballo Intelectual. 

8. Garantizar unha boa orientación académica: Informando sobre a estrutura dos 

estudos que están cursando. Orientando sobre as optativas,  sobre as 

modalidades de bacharelato, os distintos Ciclos Formativos que oferta a nosa 

Comunidade, Estudos Universitarios, Inserción Laboral e Profesional,… 

Informando sobre a posibilidade de continuar estudos ao finalizar cada unha 

das etapas. Favorecendo o autocoñecemento das súas aptitudes, intereses, 

actitudes coa finalidade de facilitar a toma de decisións. 

9. Favorecer a participación activa na vida do centro dando a coñecer os 

mecanismos de participación institucional (elección de delegado/a e 

representantes do centro) e incentivando a implicación e participación en 

actividades solidarias, de ocio e culturais. 

10. Atender especialmente ao proceso de avaliación. Dinamizando as sesións de 

avaliación, coidando que se cumpran as garantías básicas da avaliación como 

proceso, cumprimentando os documentos oficiais 

3. AXENTES DA ACCIÓN TITORIAL: 

3.1. Funcións do titor/a : 

Seguindo o Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria serán funcións do titor 

ademais das súas tarefas docentes específicas as seguintes : 

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

orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios e en colaboración co 

departamento de orientación . 

b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais de alumnos ou 

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

consultar  todo o referente a calendario escolar, horarios, horas de titoría, 
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actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e 

criterios de avaliación do grupo. 

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 ensino - aprendizaxe do alumnado 

para detectar dificultades e necesidades especiais , co obxecto de buscar as 

respostas educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios. 

f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para os alumnos e alumnas do 

seu grupo. 

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

actividades do centro. 

h) Orientar ao alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso 

formativo. 

i) Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos das súas características, 

especialmente naqueles casos que presenten problemas específicos. 

j) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos. 

k) Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo 

l) Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando ao 

alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 

m) Colaborar co departamento de orientación do centro nos termos que  estableza a 

xefatura de estudos. 

n) Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos 

proxectos educativos e curricular do centro. 

ñ)   Orientar as   demandas   e  inquedanzas   do alumnado e  mediar, en colaboración 

co delegado do  grupo ante  o resto  do  profesorado, alumnado  e  equipo directivo 

nos problemas que se presenten. 
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o) Informar ao alumnado do grupo, aos pais e nais ou representantes legais e ao 

profesorado de todo aquilo que lles afecte en relación coas actividades docentes e 

o rendemento académico. 

p) Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos alumnos 

ou representantes legais. 

q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do 

equipo docente. 

r) Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnos. 

s) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado e ter informados aos 

pais e nais ou representantes legais e ao xefe de estudos que proceda. 

t) Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus 

fillos. 

u) Atender xunto co resto do profesorado, aos alumnos e alumnas mentres estes 

permanezan no centro nos períodos de lecer.  

 

3.2. Funcións do equipo de profesores : 

1. Participar activamente nas actividades do PAT, especialmente naquelas que o 

solicite expresamente o titor. 

2. Colaborar, no seu caso, coa titoría na confección do Plan do Curso (obxectivos da 

súa área , modo de avaliación , criterios a seguir , ...) 

3. Atender as demandas do titor na búsqueda de accións de equipo para tratar os 

casos que se presenten na súa titoría . 

4. Colaborar, no seu caso, co titor na elaboración do Consello Orientador e outros  

informes de avaliación individualizados. 

 

3.3. Funcións do Xefe do Departamento de Orientación: 

 

1. Establecer os criterios e procedementos para a organización e funcionamento das 

titorías. 

2. Colaborar coa xefatura de estudios nos criterios de coordinación da acción titorial. 

3. Elaborar o PAT tendo en conta as directrices do Proxecto Curricular e as 

necesidades e intereses manifestadas polos titores . 
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4. Posibilitar a coordinación entre titores do mesmo nivel, ciclo e etapa. 

5. Facilitar os recursos e asesoramento necesarios a cada titor para o seu 

desenvolvemento e intervir directamente no seu desenvolvemento cando sexa 

solicitado. 

6. Facilitar a intervención doutras persoas da comunidade educativa ou alleas, en 

fases concretas do plan, para proporcionar o tratamento de aspectos 

especializados. 

7. Atender as demandas dos distintos membros da comunidade educativa : Equipo de 

profesores, titores, alumnos, pais,.... 

8. Realizar o seguimento e avaliación do PAT. 

9. Promover a formación de titores e profesores mediante a autoformación e 

participación en actividades de formación organizadas. 

 

3.4. Funcións das Xefaturas de Estudios: 

 

1. Establecer os criterios para coordinar e desenvolver os plans titoriais de cada 

grupo. 

2. Coordinar e dirixir a acción titorial coa colaboración do Orientador. 

3. Convocar as reunións periódicas necesarias. 

4. Velar polo cumprimento da planificación consensuada e dos acordos tomados. 

5. Establecer a programación máis axeitada ó longo do curso para as horas e lugar de 

titoría , atención ós pais , reunións informativas con eles , coordinación do titor co 

equipo docente, sesións de avaliación , ... e tódalas necesarias para lograr os 

obxectivos fixados. 

 

4.ASPECTOS ORGANIZATIVOS E DE FUNCIONAMENTO : 

4.1. CRITERIOS PARA O NOMEAMENTO E ASIGNACIÓN DE TITORÍAS. 

Para a designación dos titores tanto da Educación Secundaria Obrigatoria, como do 

Bacharelato e Formación Profesional teranse en conta os seguintes aspectos: 

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

centro a proposta do Xefe de Estudios que corresponda e oído o Xefe/a do 

Departamento de Orientación. 
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 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. 

 O titor permanecerá co seu grupo durante todo o curso. 

 

4.2.COORDINACIÓN DE TITORES: 

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

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 Nesta etapa, a función titorial ademais de estar integrada no proceso de 

ensino-aprendizaxe, será desenvolvida polo profesor titor de xeito máis 

específico na hora destinada para tal fin no horario de cada grupo de alumnos. 

 As titorías organízanse por cursos. Cada nivel constitúe un equipo de titores 

que traballan uns aspectos comúns e outros específicos a criterio de cada titor. 

O Departamento de Orientación colaborará no seu traballo. A coordinación 

exércea a Xefatura de Estudios. 

 Un titor de cada ciclo e de distinto ámbito actuará de coordinador do nivel 

respectivo e formará parte do Departamento de Orientación. Reuniranse unha 

vez ao mes. 

 Establécese unha reunión de traballo semanal cos titores dos distintos grupos. 

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 

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 reaxustar as actividades  preparadas para atender a problemática 

puntual do grupo. 

 A Xefatura de Estudios é quen convoca estas reunións necesarias para o bo 

funcionamento da acción titorial. Estarán fixadas no horario semanal de cada 

titor/a. 
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 Cada profesor-titor asiganará, dentro das horas complementarias fixas no seu 

horario semanal individual unha hora de atención aos 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. 

 

5. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL POR ETAPAS 

5.1. OBXECTIVOS XERAIS PARA TODO O CENTRO  

Obxectivos xerais : 

- Impulsar o desenvolvemento dos alumnos / as do Centro . 

- Optimizar os procesos de ensino - aprendizaxe  

- Impulsar a participación e colaboración dos pais e nais do alumnado na vida do 

centro e orientalos na educación dos seus fillos . 

- Coordinar a acción educativa do equipo docente . 

 

5.2 .OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

En relación co alumnado : 

1. Coñecer ao alumnado en todos aqueles aspectos que inflúan no seu rendemento 

escolar. 

2. Facilitar a integración dos alumnos e alumnas no seu grupo-clase e no conxunto da 

dinámica escolar. 

3. Crear un clima de cooperación, comprensión e respecto dentro do grupo clase e 

deste co resto do centro. 

4. Efectuar un seguimento global dos procesos de aprendizaxe do alumnado para 

detectar dificultades e as necesidades especiais ó obxecto de artellar respostas 

educativas axeitadas e recabar, no seu caso, os oportunos asesoramentos e apoios. 

5. Impulsar a formación do alumnado como cidadáns responsables, promovendo 

actitudes non discriminativas, tolerantes, cooperativas e democráticas. 

6. Impulsar no alumnado hábitos de estudo e de traballo. 

7. Fomentar nos alumnos un nivel axeitado de autoconcepto e autoestima. 

8. Impulsar a participación do alumnado nas actividades non lectivas e extraescolares. 
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9. Asesorar e informar sobre as posibilidades académicas ou profesionais que se lle 

presentan ao alumnado, sobre todo nos cursos finais de ciclo e etapa. 

10. Facilitar a adquisición dunha madurez vocacional adecuada e realista, mediante o 

asesoramento na toma de decisións.  

11. Interesar ao alumnado polo currículo e a súa relación con mundo universitario e laboral 

(específico para bacharelato). 

12. Desenvolver no alumnado as habilidades necesarias para a súa inserción laboral e 

para o desenrolo dun posto de traballo (específico FP). 

13. Orientar ao alumnado nas eleccións de cara ao seu futuro profesional, ben sexa 

continuando os seus estudos, ben sexa na súa inserción laboral (específico FP). 

14. Preparar ao alumnado para a vida laboral na sociedade actual (específico FP). 

En relación co profesorado : 

1. Facilitar a colaboración dos distintos profesores que interveñen co mesmo grupo 

de alumnos. 

2. Proporcionar ao profesorado información sobre os alumnos/as (e do profesorado 

ao titor) que sexa útil para adecuar a súa intervención ás súas características. 

3. Coordinar e supervisar as actuacións do profesorado en cada grupo, especialmente 

no referido aos alumnos e alumnas con dificultades de aprendizaxe en nos 

aspectos disciplinarios. 

4. Camiñar cara a unificación de criterios en  canto a obxectivos e metodoloxía. 

5. Colaborar na prevención e detección de problemas de aprendizaxe. 

6. Coordinar as actuacións  cos alumnos de apoio e cos alumnos con ACI. 

7. Coordinar o proceso de avaliación e promoción . 

En relación ás familias: 

1. Contribuír ó establecemento de relacións fluídas cos pais e nais, que  faciliten a 

conexión entre a escola e as familias. 

2. Fomentar a participación dos pais nas actividades do centro e no proceso 

educativo dos seus fillos. 

3. Proporcionar ós pais información sobre o centro, o profesorado, ... e sobre a 

marcha dos seus fillos, asesorándoos en posibles situacións problemáticas. 

 

5.3. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS E TEMPORALIZACIÓN 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

ACTIVIDADES CO ALUMNADO 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

1
º 

E.
S.

O
. 

 Xornadas de acollida: horario , plano de estudios, 

normativa do centro, coñecemento mutuo,... 

 Recollida de información sobre os alumnos: 

consultar expedientes e cuestionario persoal. 

 Dinámica de interacción: coñecemento dos alumnos 

entre si. 

 Participación e representación no grupo e no centro: 

Elección de delegado. 

 Estudio, análise e valoración dos Dereitos e Deberes 

dos alumnos e das NOF. 

 Informar ós alumnos sobre a Programación titorial : 

quen a elaborou , para que serve, que poden aportar 

 Uso da biblioteca escolar. 

 Inicio do programa de técnicas de traballo 

intelectual: cuestionario para determinar os hábitos 

de estudio dos alumnos. 

 Orientación persoal: autocoñecemento. BADyG 

 Educación en valores:  

- Actividades de igualdade e prevención da 

violencia de xénero (conmemoración do 25 

de novembro) 

- Sensibilización en discapacidade e 

accesibilidade (día 3 de decembro) 

 Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. 

 Análise dos resultados da 1ª avaliación. 

 Continuación actividades técnicas de estudo:  

- Análise dos factores condicionantes do 

estudio e formas de utilizalas en beneficio 

propio. 

- Planificación do estudio. 

- Exercitación do método de estudio 2LSERER 

( lectura exploratoria , lectura comprensiva, 

suliñado, esquema , resumo) 

 Educación en valores: día da paz 

 Plan director para a convivencia e mellora da 

seguridade nos centros educativos. 

 Taller de prevención do consumo de drogas 

(Psicólogo do Concello) 

 Taller de habilidades sociais. 

 Tratamento de temas segundo as necesidades 

detectadas 

 Avaliación da marcha do grupo e proposta de 

futuro 

 

 Taller de xestión de emocións I 

 Continuación do programa de técnicas de traballo 

intelectual: 

- Exercicios de atención - concentración. 

- Técnicas de memorización.  

 Programa de Orientación Académica e Profesional 

- Información sobre 2º curso ESO, criterios 

de promoción, MAD 

- Coñecemos as profesións. 

 Actividades de avaliación. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

ACTIVIDADES CO ALUMNADO 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

2
º 

E.
S.

O
. 

 Xornadas de acollida: horario , plano de estudios, 

normativa do centro, coñecemento mutuo,... 

 Recollida de información sobre os alumnos: 

consultar expedientes e cuestionario persoal. 

 Dinámica de interacción: coñecemento dos alumnos 

entre si. 

 Participación e representación no grupo e no centro: 

Elección de delegado. 

 Revisión dos Dereitos e Deberes dos alumnos e das 

NOF. Elaboración das normas da aula. 

 Continuación  do programa de técnicas de traballo 

intelectual: ¿Por qué estudio?, Motivación para o 

estudio, Planificación do tempo persoal, como van as 

miñas técnicas de traballo intelectual? 

 Educación en valores:  

- Actividades de igualdade e prevención da 

violencia de xénero (conmemoración do 25 

de novembro) 

- Sensibilización en discapacidade e 

accesibilidade (día 3 de decembro) 

 Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. 

 Continuación  do programa de técnicas de 

traballo intelectual: estratexias para aumentar o 

rendemento na clase (tomar apuntes , 

preparación de exames,...) 

 Orientación persoal: o autocoñecemento 

(autoconcepto e autoestima, coñecemento 

dos propios valores, intereses e 

expectativas ,.. 

 Educación en valores: día da paz 

 Plan director para a convivencia e mellora da 

seguridade nos centros educativos. 

 Taller de habilidades sociais. 

 Taller de prevención do consumo de drogas 

(Psicólogo do Concello) 

 Tratamento de temas segundo as necesidades 

detectadas 

 Avaliación da marcha do grupo e proposta de 

futuro 

 

 Taller de xestión de emocións II 

 Programa de orientación académica e profesional . 

- Criterios de promoción para pasar a 3º. 

- Información sobre as optativas que oferta o 

centro para cursar durante o 3º curso de ESO. 

- Axuda na elección de optativas do cuso 

seguinte. 

 Actividades de avaliación 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

ACTIVIDADES CO ALUMNADO 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

3
º 

E.
S.

O
. 

 Xornadas de acollida: horario , plano de estudios, 

normativa do centro, coñecemento mutuo,... 

 Recollida de información sobre os alumnos: 

consultar expedientes e cuestionario persoal. 

 Dinámica de interacción: coñecemento dos alumnos 

entre si. 

 Participación e representación no grupo e no centro: 

Elección de delegado. 

 Revisión dos Dereitos e Deberes dos alumnos e das 

NOF. Elaboración das normas da aula. 

 Continuación  do programa de técnicas de traballo 

intelectual: ¿Por qué estudio?, Motivación para o 

estudio, Planificación do tempo persoal, como van as 

miñas técnicas de traballo intelectual? 

- Educación en valores: Actividades de 

igualdade e prevención da violencia de 

xénero (conmemoración do 25 de 

novembro) 

- Sensibilización en discapacidade e 

accesibilidade (día 3 de decembro) 

 Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. 

 Técnicas de dinámica de grupos:  

- Técnicas para buscar o consenso. 

- Técnicas para a resolución de 

conflictos.  

 Educación para a saúde: Educación afectivo 

sexual.  

 Educación en valores: día da paz 

 Taller de prevención do consumo de drogas 

(Psicólogo do Concello) 

 Taller de habilidades sociais. 

 Plan director para a convivencia e mellora da 

seguridade nos centros educativos. 

 Tratamento de temas segundo as necesidades 

detectadas 

 Avaliación da marcha do grupo e proposta 

de futuro. 

 Taller de xestión de emocións II 

 Programa de orientación académica e 

profesional:  

- Características e estrutura de 4º: información 

sobre materias obrigatorias e optativas, 

itinerarios.  

- Toma de decisións. 

 Revisión de alumnos. 

 Actividades de avaliación. 
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ACTIVIDADES CO ALUMNADO 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

4
º 

E.
S.

O
. 

 Xornadas de acollida: horario, plano de estudios, 

normativa do centro, coñecemento mutuo,... 

 Recollida de información sobre os alumnos: 

consultar expedientes e cuestionario persoal. 

 Dinámica de interacción: coñecemento dos alumnos 

entre si. 

 Participación e representación no grupo e no centro: 

Elección de delegado. 

 Revisión dos Dereitos e Deberes dos alumnos e das 

NOF. Elaboración das normas da aula. 

 Continuación  do programa de técnicas de traballo 

intelectual: Planificación do tempo persoal 

 Educación en valores:  

- Actividades de igualdade e prevención da 

violencia de xénero (conmemoración do 25 

de novembro) 

- Sensibilización en discapacidade e 

accesibilidade (día 3 de decembro) 

 Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. 

 

 

 

 Técnicas de dinámica de grupos:  

- Técnicas de cohesión grupal 

- Técnicas para buscar o consenso. 

- Técnicas para a resolución de conflitos.  

 Educación para a saúde : Educación afectivo sexual.  

 Educación en valores: día da paz 

 Taller de prevención do consumo de drogas 

 Taller de habilidades sociais. 

 Plan director para a convivencia e mellora da 

seguridade nos centros educativos. 

 Programa de orientación académica e profesional . 

- Test de intereses profesionais 

- Coñecemento das saídas académicas e 

profesionais ó remate da ESO: 

. O Bacharelato ( modalidades , centros) 

. Os Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior. 

Proba de acceso a ciclos medios. 

.Outras saídas : Educación de Adultos 

. Outras ensinanzas : idiomas , música,... 

. Mundo do traballo.  

 Avaliación da marcha do grupo e proposta de futuro. 

 Taller de xestión de emocións II 

 Programa de orientación académica e 

profesional (continuación) . 

- Aspectos que condicionan a nosa decisión  

- Axuda na elección de estudios ó remate da 

etapa (Orientación e atención 

individualizada) 

- Análise das opcións preferidas e toma 

dunha decisión. 

 Actividades de avaliación. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

ACTIVIDADES COS PAIS / NAIS 

 Reunións colectivas ao inicio do curso (información e pautas de actuación) 

 Reunión individual con cada familia para proporcionar  e intercambiar información sobre o proceso de aprendizaxe de cada alumno, así como das características 

persoais e socio-familiares que poidan influír nel. 

 Informar ás familias por escrito das medidas de atención á diversidade adoptadas (Departamento de Orientación) 

 Información trimestral dos resultados da avaliación académica do alumno/a. 

 

ACTIVIDADES DO PROFESORADO 

 Revisión do expediente académico do alumnado. 

 Reunións de coordinación co Departamento de Orientación. 

 Sesión de avaliación inicial (Medidas de Atención á Diversidade a adoptar co alumnado e coñecemento doutros datos que poidan influír no proceso de ensinanza - 

aprendizaxe)  

 Sesións de avaliación. 

 Entrevistas sobre casos concretos.  

 Seguimento académico e das Medidas de Atención á Diversidade do alumnado de cada grupo. 

 Seguimento das normas da aula. 

 Consello Orientador e demais documentación. 

 
 
 
 



Plan de acción titorial 

 

Departamento de Orientación 
IES As Mariñas (Betanzos)                                                                                                                                                   Página 7 

BACHARELATO 
  

ACTIVIDADES 

A
LU

M
N

A
D

O
 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Presentación 

 Información sobre as características da etapa. 

 Normas de organización e funcionamento do centro 

 Elección do delegado 

 Cuestionario inicial de orientación vocacional 

 Pre-avaliación: Enquisa de revisión do trimestre 

 Post-avaliación:  Informar aos alumnos sobre os acordos tomados na sesión de avaliación e entrega de notas. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Análise dos resultados da 1ª avaliación 

 Programa de Orientación Académica e Profesional 

 Sesión de información académica: Os Estudos Universitarios, a formación profesional, Ensinanzas de Réxime Especial, Outros estudos 

 Visita á Universidade da Coruña/ Universidade de Santiago/Ciclos Formativos???? 

 Charla informativa onde exalumnos do noso instituto contan a súa experiencia. 

 Pre-avaliación: Enquisa de revisión do trimestre 

 Post-avaliación:  Informar aos alumnos sobre os acordos tomados na sesión de avaliación e entrega de notas. 

3
ºT

R
IM

ES
TR

E 

 Programa de Orientación Académica e Profesional 

 1º Bacharelato: Itinerarios de 2º de Bacharelato e vinculación con estudos posteriores. 

 2º Bacharelato: Charla informativa sobre o acceso á universidade: ABAU,prescrición e matrícula, residencias universitarias, becas,….  
                                Acceso aos Ciclos Superiores 

 Pre-avaliación: Enquisa de revisión do trimestre 

 Post-avaliación:  Informar aos alumnos sobre os acordos tomados na sesión de avaliación e entrega de notas. 

P
R

O
FE

SO
R

A
D

O
 

  
TO

D
O

 O
 C

U
R

SO
 

 

 Entrevistas con alumnos 

 Sesións de  avaliación 
 

 

FA
M

IL
IA

S 

 Reunión colectiva coas familias a principio de curso (información e pautas de actuación) 

 Reunión individual con cada familia 

 Información trimestral dos resultados da avaliación académica do alumno/a 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
DEST. TEMP. ACTUACIÓNS 

A
LU

M
N

A
D

O
 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Xornadas de acollida e integración do alumnado. Dinámicas de presentación. 

 Presentación e información xeral sobre o centro e o curso. Información sobre as características da FPB. 

 Cuestionario inicial de datos. 

 Elección de delegados. 

 Información sobre deberes e dereitos do alumnado e do profesorado e as NOF 

 Normas da aula: acordos e participación na redacción. 

 Actividades de planificación, técnicas e hábitos de estudo. 

 Educación en valores:  

- Actividades de igualdade e prevención da violencia de xénero (conmemoración do 25 de novembro) 

- Sensibilización en discapacidade e accesibilidade (día 3 de decembro) 

 Plan director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos. 

 Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Análise dos resultados da 1ª avaliación 

 Continuación actividades técnicas de estudo 

 Educación en valores: día da paz 

 Taller de prevención do consumo de drogas (Psicólogo do Concello) 

 Tratamento de temas segundo as necesidades detectadas 

 Avaliación da marcha do grupo e proposta de futuro. 

 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Programa de Orientación Académica e Profesional 

o 1º curso: Información sobre  avaliación, coñecemos as profesións. 

o 2º curso: Información sobre todas as opcións académicas e profesionais. Programa Toma de decisións. 

 Análise dos resultados da 2ª avaliación 
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TO
D

O
 O

 C
U

R
SO

 

P
R

O
FE

SO
R

A
D

O
  Sesión de avaliación inicial e demais sesións de avaliación. 

 Medidas de Atención á Diversidade do alumnado de cada grupo e seguimento das mesmas. 

 Seguimento das normas da aula.  

 Revisión dos expedientes académicos e recollida de información sobre o alumnado do grupo.  

 

 

 

FA
M

IL
IA

S 

 Reunión colectiva coas familias (información e pautas de actuación). 

 Reunión individual con cada familia para proporcionar  e intercambiar información sobre o proceso de aprendizaxe de cada alumno, así como das 

características persoais e socio-familiares que poidan influír nel. 

 Información trimestral dos resultados da avaliación académica do alumno/a.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
  ACTIVIDADES 

TO
D

O
 O

 C
U

R
SO

 

A
LU

M
N

A
D

O
 

 Presentación: 
o Presentación da dirección, departamento de orientación e do titor/a. 
o Entrega do horario do grupo 
o Listado de profesores 
o Información xeral (normas básicas de convivencia, dereitos e deberes, regulamentos, xustificación de faltas de asistencia, trámites,...) 

 Información sobre a normativa en canto a perda do dereito a avaliación continua, anulacións, baixas e renuncias de matrícula, aspectos xerais de 
avaliación, matrícula de honra (Orde do 12 de xullo de 2011 e Resolución do 4 de agosto de 2016) 

 Comprobación e corrección dos datos persoais do alumnado e tomar aqueles que resulten necesarios para a avaliación inicial (Cuestionario Inicial do 
alumnado) 

 Co alumnado de nova incorporación, efectuar unha visita guiada polas instalacións. 

 Elección do delegado/a do grupo. 

 Entrevistas individuais cos alumnos/as. 

 Entrega de boletíns coas cualificacións en cada avaliación e transmitir os acordos ou peticións do equipo docente feitas na reunión de avaliación (unha 
por trimestre) 

TI
TO

R
/A

 

 Reunión de avaliación inicial de todo o equipo docente: Breve exposición do perfil do grupo. Informarase de si existe no grupo alumnado con 
necesidades educativas especiais, informarase das orientacións dadas polo Departamento de Orientación e determinarase si é necesario tomar 
algunha medida de atención á diversidade. 

 Reunións do equipo docente para seguimento da programación e do grupo. 

 Control de faltas e comunicación ás familias no caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, validacións, exencións e perda do dereito a avaliación continua que se produzan no seu grupo de 
alumnos. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do centro. 

 Encauzar demandas e inquietudes do alumnado. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entreguen ao alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a petición destes. 

 Presidir as sesións de avaliación ( unha por trimestre) 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do centro. 

FA
M

.  Reunión individual  



Plan de acción titorial 

 

Departamento de Orientación 
IES As Mariñas (Betanzos)                                                                                                                                                   Página 11 

 
5.6. ACTUACIÓNS DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Ó P.A.T. 
 

OBXECTIVOS ACTUACIÓNS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Establecer os criterios e 
procedementos para a organización 
e funcionamento das titorías. 

Elaboración /revisión da proposta do PAT. 
Concretar as actividades comúns e específicas para cada nivel e 
etapa. 

Reunións iniciais coa CCP, cos titores Inicio do curso 

Posibilitar a coordinación entre 
titores do mesmo nivel , ciclo e 
etapa. 

Reunións con periodicidade semanal cos titores  para planificar , 
coordinar e avaliar as actuacións conxuntas e individuais. 

Reunión do DO cos titores. Semanalmente 

Contribuír ó deseño e 
desenvolvemento das programacións 
titoriais de curso e nivel. 

Asesorar ós titores sobre as responsabilidades e tarefas da titoría. 
Elaboración do caderno de titoría. 
Recopilar e elaborar materiais para traballar na titoría. 
Desenvolver a programación titorial na aula. 
Participar en reunións coas familias 
Asesorar e atender a alumnos e pais 

Xornada de acollida de titores. 
Reunións de coordinación de titores. 
Aportar material de titoría e elaboralo 
cando proceda. 
Reunións semanais de coordinación. 
Reunións con  pais. 
Entrevistas individuais 

Principio de curso 
Setembro-outubro 
Ó longo do curso  
 
Semanal 
Ó demandarse 
Ó demandarse 

Contribuír ó seguimento do proceso 
de ensino- aprendizaxe. 

Formular propostas na CCP 
Revisar as programacións para unha mellor coordinación educativa. 
Asesorar en procedementos , técnicas e instrumentos de avaliación 
dos procesos de E-A 
Participación do DO nas xuntas de avaliación. 
Seguimento do alumnado e organización dos apoios necesarios. 

Reunións da Comisión de Cood. 
Pedagóxica. 
Reunión de equipos docentes. 
Xuntas de avaliación. 

Ó longo do curso 
Ó demandarse 
Trimestralmente 
 

Proporcionar a titores e profesores 
técnicas e estratexias para facilitar a 
realización de actividades cos 
alumnos, cos profesores e coas 
familias. 

Asesoramento ós titores e profesores en técnicas de dinámica de 
grupos, relacións interpersoais, técnicas de observación e entrevista. 

Reunións de coordinación de titorías 
Reunións de profesores 

Semanalmente  
Ó demandarse 

Promover a formación de titores e 
profesores mediante a 
autoformación e participación en 
actividades de formación 
organizadas. 
 

Formación de titores / grupos de traballo. 
Adquisición, análise e difusión de bibliografía sobre temas educativos 
Información sobre cursos, conferencias e actividades de formación. 

Reunión de coordinación 
Reunión de grupos de traballo 
Reunión de equipos docentes. 
Uso do taboleiro de anuncios 

Ó longo do curso 
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Canalizar as demandas dos titores e 
outras instancias do centro e estudar 
con eles as posibilidades e formas de 
atendelas. 

Recollida de demanda dos titores 
Propostas do DO e estudio conxunto das formas de intervención 
posibles. 

Reunións dos implicados Ó demandarse  
 

Avaliar o funcionamento do plan, as 
programacións titoriais e a 
intervención do D. Orientación. 

Determinar os procedementos e selección, elaboración de 
instrumentos para a avaliación. 
Elaboración dunha memoria sobre o funcionamento do PAT. 

Reunión de coordinación de titorías 
Reunións do DO 
Redacción da Memoria polo xefe do 
DO 

3º trimestre 
 
Xuño 
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5.4. LIÑAS PRINCIPAIS DE ACTUACIÓN , METODOLOXÍA E RECURSOS 

Liñas principais de actuación: 

- Acción directa dos titores/as: 

- Actuacións co grupo-clase a realizar na hora semanal de titoría na ESO, FPB e 

ESA. 

- Actuacións individuais con cada un dos alumnos e alumnas e coas familias na 

hora semanal establecida para tal fin. 

- Actuacións periódicas de coordinación co resto do equipo de profesores. 

- Outras accións titoriais e orientadoras: 

- Actuación directa dos membros do Departamento de  Orientación en 

actividades concretas e puntuais. 

- Actuacións de axentes externos ao centro en actividades de carácter colectivo. 

No Departamento de Orientación hai materiais á disposición dos titores/as para a 

posta en práctica das diferentes sesións de titoría e para a realización de actividades. 

 Técnicas propostas para a actuación co alumnado 

- Cuestionarios xerais e específicos 

- Traballo en pequeno e gran grupo 

- Debates, exposicións e postas en común 

- Entrevistas individuais 

- Redaccións e exercicios escritos 

- Técnicas de simulación de situacións 

- Aplicación de técnicas específicas de traballo intelectual 

As actuacións co profesorado levaranse a cabo principalmente a través de reunións e 

postas en común. 

As actividades coas familias serán basicamente reunións e, cando cumpra, 

entregaránselles cuestionarios ou formularios ou enviaránselles cartas e circulares 

informativas. 

Os recursos materiais serán os do centro, publicacións editoriais específicas, 

elaboracións propias do departamento, publicacións oficiais, materiais obtidos a través 

de internet e materiais que poidan aportar outros axentes implicados nas accións 

titoriais. 
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5.5. AVALIACIÓN  

A avaliación do Plan de Acción Titorial, en cada unha das etapas, levarase a cabo en 

dous momentos claramente diferenciados: 

1) Por un lado, realizarase (polos titores e polo Departamento de Orientación) 

unha avaliación formativa durante a posta en marcha das actividades, 

permitindo a modificación daquelas actividades que resulten dalgunha maneira 

inadecuadas. 

2) Polo outro, realizarase   a avaliación sumativa ao finalizar o período escolar e en 

cada trimestre. 

Respecto a esta avaliación sumativa, sinalar a necesidade de realizala en dous 

niveis claramente diferentes: dun lado por parte dos participantes (profesores, 

pais e alumnos) e polo outro, por parte do Departamento de Orientación e o 

Equipo Directivo do Centro. 

A avaliación global do PAT constará de: 

- Unha sínteses de todos os datos de avaliación recollidos ao longo de 

todo o ano. 

- A avaliación explícita de todos os aspectos do programa: contidos, 

metodoloxía, organización, materiais de apoio, tempos, estilos de 

ensinanza do titor/a, coordinación... 

Intentarase que a través destes dous 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 alumno e profesorado deste 

centro. 

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

- As necesidades que vaian aparecendo. 

- As expectativas do grupo de profesores. 

- As necesidades dos alumnos, ligadas ao contexto e as súas situacións 

persoais. 

O PAT, ao igual que o resto dos programas que compoñen o PCC, é aberto e flexible 

para acoller os distintos cambios que se produzan. Cada ano e a través das 

programacións concretas, analizarase a súa adecuación ou non ao conxunto de 
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decisións do centro. Avaliaremos a relación entre necesidades, obxectivos, actividades 

e resultados obtidos mediante: 

- Cuestionarios aos titores, alumnado e familias. 

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

diferentes momentos. 

Os criterios de avaliación referiranse  aos obxectivos específicos sinalados  

aínda que en xeral debemos formular, respecto das actividades os seguintes 

parámetros: 

- Adecuación das actividades propostas. 

- Adecuación dos materiais aportados. 

- Adecuación da temporalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betanzos, setembro de 2019
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