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8. Plan de acción titorial

INTRODUCIÓN 

A elaboración do presente  plan é o resultado dunha análise  de necesidades axustada á  realidade do
contexto do IES ELVIÑA que motivou a indicación por parte do Departamento de Orientación ó Equipo
Directivo da conveniencia de renovar o vixente ata o momento, que resultaba obsoleto e pouco operativo. 
     Esta análise de necesidades puxo de manifesto: 

• As dificultades para desenvolver o traballo coordinado entre o profesorado-titor e o Departamento de
Orientación 

• A falta de planificación para desenvolver de forma consensuada por niveis as actividades da titoría
presencial nos cursos da ESO. 

• A conveniencia de levar a cabo nas titorías presenciais da ESO actividades encamiñadas a tratar as
seguintes temáticas: 

• Normas de convivencia 
• Resolución de conflictos 
• Maltrato entre iguais 
• A orientación académico-profesional 

Marco legal no que se basea: 

Decreto 324/1996 (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos Institutos
de Educación Secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. 

Decreto  120/1998  do  23  de  abril  polo  que  se  regula  a  orientación  educativa  e  profesional  na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 abril). 

Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998 (DOG
do 3 de xullo). 

Directrices principais do Plan de acción titorial

     Segundo establece a normativa, o presente Plan de Acción Titorial desenvolverase baixo a coordinación
da Xefatura de Estudios, debendo ser elaborado polo Departamento de Orientación a partir das directrices
establecidas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica.  A súa posta en marcha require a participación e
colaboración do profesorado-titor e equipos docentes en xeral. 

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  socialización,  a  toma  de  decisións,  o
desenvolvemento da súa personalidade e a integración dos coñecementos e experiencias.  Por esta razón
débese considerar que a acción titorial está intimamente relacionada có desenvolvemento da función docente.
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O primeiro axente da acción titorial é o  profesorado-titor.  A súa principal función é a mediadora,
sendo o punto de referencia do alumnado para a súa relación có resto do centro e coas familias. As súas
responsabilidades xirarán en torno a dous núcleos básicos: 

• Cada alumno/-a do centro terá asignado un titor/-a que será o seu vínculo co centro, tanto a nivel
individual como do grupo de titoría ó que pertenza. 

• As familias ou responsables legais do alumnado terán no titor/-a o primeiro interlocutor para todo o
que atinxe ós seus fillos/-as. 

     A nivel individual, o profesorado-titor será responsable de: 

• Realizar unha sesión semanal de titoría co grupo de alumnos/-as que ten ó seu cargo (só nos cursos
da ESO). 

• Representar ou facer de voceiro do alumnado dun grupo, expresando diante do equipo de profesores
e profesoras as demandas, inquedanzas, conflictos, etc. xurdidos nas sesións de titoría grupal. 

• Xestionar  a  información  dispoñible  sobre  o alumnado do seu  grupo respecto do seu  equipo de
profesores/-as. Coidar e ter ó día os rexistros da titoría. 

• Presidir as xuntas de avaliación. 
• Facilitar a cooperación e a boa relación entre o profesorado e as familias ou responsables legais do

alumnado. 
• Informar sobre actividades docentes e rendemento académico a familias e alumnos. 
• Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Tirorial  baixo a coordinación da Xefatura de

Estudios e có asesoramento do Departamento de Orientación. 
• Seguir o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. 
• Coordinar as Adaptacións Curriculares (e, se é o caso, doutras medidas de atención á diversidade)

dos seus titorandos, transmitindo esta información ó Departamento de Orientación. 
• Favorecer a integración do alumnado no grupo-clase e no centro. 
• Orientar ó alumnado. 
• Colaborar có Departamento de Orientación. 

     O  presente  plan  revisarase  anualmente  co  fin  de  introducir  as  modificacións  que  se  requiran,
especialmente no que atinxe ás actividades de titoría presencial có alumnado na ESO (vid. Anexo I) e nas
actividades contempladas no Plan de Orientación Académico-Profesional (vid. Anexo II). 

1. OBXECTIVOS 

     Partindo das funcións especificadas para o profesorado titor no decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo
que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, establécense os seguintes
obxectivos estructurados en tres bloques referidos aos tres ámbitos de actuación na acción titorial: alumnado,
profesorado e familias. 

1.1. Referidos ao alumnado

1. Proporcionar, no principio do curso, información referente ao calendario escolar, horarios, horas
de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares, criterios de
avaliación do grupo, normas de convivencia, etc.

2. Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto desde o punto de vista
persoal, como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de aprendizaxe, á motivación, aos
intereses, ás preocupacións e inquedanzas, ás relacións persoais, etc., coa finalidade de producir as
respostas educativas adecuadas en cada caso.
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3.  Efectuar  un  seguimento  dos  procesos  de  ensino-aprendizaxe  do  alumnado  para  detectar
dificultades  e  necesidades  específicas  de  apoio  educativo  co  obxecto  de  buscar  as  respostas
adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios.

4. Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade,
respecto, solidariedade e paz, e cara á participación razoada e responsable na toma de decisións e na
solución dialogada dos conflictos.

5. Facilitar a integración do alumnado no grupo-clase e fomentar a súa participación nas actividades
do centro.

6. Favorecer e potenciar as habilidades persoais e sociais individuais e do grupo.

7.  Favorecer  o  proceso  de  maduración  do  alumnado,  orientándoo  e  asesorándoo  sobre  as  súas
posibilidades académicas e profesionais.

8. Informar ó alumnado de todo aquelo que lle afecte en relación coas actividades docentes e o seu
rendemento académico e orientalo no seu proceso formativo.

9. Controlar as faltas de asistencia. puntualidade e comportamento grupo.

1.2. Referidos ao equipo docente

1. Informar ó equipo de profesores do grupo das características do alumnado, especialmente naqueles
casos que presenten problemas específicos.

2. Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados para o
mesmo grupo de alumnos e alumnas.

3. Informar ó profesorado de todo aquelo que lle afecte en relación coas actividades docentes e o
rendemento académico do grupo-clase.

4.  Coordinar  as  adaptacións  curriculares/medidas  de  reforzo/outras  medidas  de  atención  á
diversidade necesarias para o alumnado do seu grupo.

5.  Facilitar  a cooperación educativa entre o profesorado e as familias ou responsables legais do
alumnado.

6. Colaborar cos demais titores e co Departamento de Orientación no marco dos proxectos educativo
e curricular de centro.

7. Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do equipo docente.

8.  Ter  informados  ó  xefe  de  estudios  e  ó  resto  do  equipo  educativo  das  faltas  de  asistencia,
puntualidade e, se é o caso, comportamento, do alumnado do seu grupo.

9. Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo -incluída a avaliación inicial para o
alumnado de novo ingreso- , recollendo a información que se precise e cubrindo os documentos
oficiais.
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1.3. Referidos ás familias 

1. Fomentar que as relacións entre o centro e as familias sexan fluídas.

2.  Proporcionar  no  principio  de  curso  ás  familias  información  referente  os  seguintes  aspectos:
calendario escolar; horarios; horas de titoría; actividades extraescolares e complementarias previstas;
programas escolares; criterios de promoción e titulación no grupo; faltas de asistencia, conducta e
puntualidade;  clases de recuperación para as materias pendentes,  necesidade de traer o material;
folgas, etc.

3.  Informar  ás familias ou representantes legais  do alumnado de todo aquelo que lles afecte en
relación coas actividades docentes e o rendemento académico do alumnado, incluídas as faltas de
asistencia, puntualidade e comportamento.

4. Promover a participación das familias no labor formativo.

2. ACTUACIÓNS 

2.1 Referidas ó alumnado/equipos docentes

2.1.1. Acollida ao alumnado

• A acollida ao alumnado de nova incorporación ó centro realizarase no Salón de Actos por parte do
Equipo Directivo para presentarlle ás diferentes persoas coas que terán relación: Equipo Directivo,
profesorado-titor de cada grupo, orientador. 

• Posteriormente cada grupo co seu titor ou titora recorrerán as diferentes dependencias do centro onde
o responsable destas explicaralles basicamente o funcionamento e forma de utilización por parte do
alumnado. 

• Posteriormente  o  titor  ou  titora  conducirá  ós  alumnos  e  alumnas  do  seu  grupo  á  aula  para
explicaralles as principais normas de funcionamento do centro: faltas de asistencia e puntualidade,
faltas de conducta, necesidade de traer o material, procedemento a seguir en caso de folga, etc. O
procedemento a seguir será o seguinte: 

• Pasará  lista,  citando materias  optativas  e  pendentes.  Calquera  erro  se  comunicará  por  escrita  á
Xefatura de Estudios á maior brevidade posible. 

• Comunicará o grupo o horario semanal de clases e os nomes dos profesores e profesoras do grupo. 
• Levantará acta detallada do estado da aula (Parte de estado da aula), insistindo moito no bo coidado

da mesma. 
• Entregará  a  cada  alumno  e  alumna  unha  copia  das  normas  de  conducta  contempladas  no

Regulamento de Réxime Interior do IES ELVIÑA (dispoñible documento adaptado no Departamento
de Orientación) e comentará brevemente as correccións previstas para o incumprimento das normas.
Colocarase unha copia do documento que se lles entregue nun lugar ben visible da aula. O alumnado
da ESO poderá traballalo durante as sesións de titoría presencial.No caso dos grupos que non teñen
sesións de titoría presencial, resultaría necesario que nesta xornada de acollida se fixera un repaso
dos apartados do Regulamento referidos ao alumnado, insistindo nos dereitos e deberes. 

2.1.2. Avaliación inicial

    A avaliación  inicial  é  fundamental  ó  comezo  de  todos  os  cursos  para  poder  orientar  a  actividade
académica. O profesorado-titor de cada curso velará por que, en colaboración cos equipos educativos, se
leven a cabo unha serie de probas co obxectivo de obter unha información que permita establecer o nivel de
partida do alumnado e previr posibles dificultades de desenvolvemento ou de aprendizaxe.  
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     Inclúense neste proceso de avaliación inicial de todo o alumnado, a título de orientación, as seguintes
probas:

• Departamento  de Orientación:
◦ revisión  do  historial  escolar  do  alumnado  de  nova  incorporación  e  aportación  de  datos  ó

profesorado-titor e equipos docentes para a determinación de posibles necesidades específicas de
apoio educativo e medidas de atención á diversidade a aplicar en cada caso.

• Áreas instrumentais (responsabilidade de cada departamento): 
◦ Proba para determinar o nivel de dominio dos contidos mínimos na área de matemáticas. 
◦ Proba para determinar o nivel de dominio dos contidos mínimos na área de lingua castelá. 
◦ Proba para determinar o nivel de dominio dos contidos mínimos na área de lingua galega. 

     Ademais destas probas sería aconsellable que o resto das áreas e materias realizasen as probas pertinentes
para determinar o dominio dos contidos mínimos tomando como referencia o currículo establecido para o
curso anterior:

• Enquisa  sobre  aspectos  xerais:  datos  persoais,  familiares,  de  relación  social  e  educativos
(responsabilidade do titor ou titora de cada grupo co asesoramento do Departamento de Orientación).

• Enquisa de autorreflexión sobre hábitos e técnicas de estudio.
• Enquisa de coñecementos previos e coñecementos básicos sobre cada unha das materias obxecto de

avaliación. 

     Esta  información permitirá  realizar  a avaliación inicial  de  cada un dos grupos,  e  ó  mesmo tempo
determinar,  na xunta de avaliación inicial,  que se realizará no primeiro mes do curso,  se hai  casos que
precisen dunha avaliación psicopedagóxica ou dun seguimento máis individualizado. 
     Para recoller a información do alumnado da ESO será preciso dedicar as primeiras sesións de titoría a
esta cuestión e poderá facerse cos materiais aportados polo Departamento de Orientación (ficha de datos
iniciais, cuestionario de adaptación académica, familiar e social, cuestionario de autorreflexión sobre hábitos
e técnicas de estudio),  ou con calquera outro que deseñe o titor  ou titora ou que recolla dos diferentes
materiais publicados polas editoriais. 

2.1.3. Xunta de avaliación inicial

     Á Xunta de avaliación inicial o titor ou titora en colaboración có orientador/-a do centro aportará os datos
dos  que  dispoña  (historial  académico,  informes  psicopedagóxicos,  Adaptacións  Curriculares  previas,
resultados das enquisas iniciais, posibles problemáticas xurdidas, etc.). Á súa vez, o resto do equipo docente
terá que aportar os resultados correspondentes ás probas levadas a cabo nas súas áreas. 
     Nesta xunta de avaliación inicial farase a proposta de alumnos e alumnas que precisan dalgunha medida
de atención á diversidade (Adaptación Curricular, reforzo, etc.) 
     Ademais, nesta Xunta de avaliación inicial o titor ou titora remitirá ao Departamento de Orientación,
previa consulta có equipo educativo, as solicitudes de avaliación psicopedagóxica que considere oportunas
en función das dificultades que atope no alumnado e tendo en conta os resultados das probas realizadas
(Solicitude de atención polo Departamento de Orientación). 
     As demandas de avaliación psicopedagóxica, xa que logo, serán canalizadas a través do profesor-titor, que
as elevará ó orientador previa cumprimentación dun protocolo destinado a tal efecto no que se recollerán os
datos que xustifican a demanda aportados polos distintos profesores/-as. 

2.1.4. Sesións de avaliación (trimestrais)

     Ademais de levar a opinión do alumnado á Xunta de Avaliación, para o que é preciso facer unha pre-
avaliación (comentario das dificultades atopadas por parte do profesorado-titor có seu grupo), sería tamén
conveniente que posteriormente se analizaran noutra sesión de titoría os resultados obtidos (post-avaliación). 
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2.1.5. Xuntas de avaliación: proposta de procedemento a seguir

     A Xunta de avaliación está presidida polo titor ou titora do grupo, polo que é esta persoa a que ten que
tomar a iniciativa nesta reunión. A continuación presentamos un guión do que pode ser a orde do día dunha
sesión de avaliación: 

a. avaliación grupal. 

b. presentación por parte do titor ou titora dos resultados xerais do grupo nas diferentes áreas ou
materias (secretaría entregará as os resultados introducidos previamente polo profesorado).

c. debate e primeiras conclusións.
 
d. avaliación individualizada.

e. nálise dos casos propostos polo titor ou titora. 

f. nálise doutros casos propostos polo resto do equipo educativo. 

g. cordos e decisións sobre os casos particulares, especialmente no seguimento do alumnado obxecto
de medidas de atención á diversidade (agrupamentos, reforzo, Adaptacións Curriculares...). 

h. íntese de acordos e conclusións. 

i. da Xunta de Avaliación levantarase acta na que se reflectirán os acordos e conclusións que farán
referencia fundamentalmente a aspectos:

• sobre o grupo e a relación profesorado/alumnado. 
• sobre os programas, metodoloxía e a coordinación entre o profesorado. 
• sobre  a  utilidade  das  medidas  de  atención  á  diversidade,  reforzo  ou  adaptación

curricular e a necesidade de mantelas, modificalas ou eliminalas. 
• sobre outros aspectos. 

2.1.6. Supervisión da asistencia a clase

     A supervisión da asistencia á clase en cada unha das materias é responsabilidade directa de cada un dos
profesores e profesoras destas áreas e materias. O titor, non obstante, levará o control das faltas de asistencia,
puntualidade e incidencias referidas ó comportamento dos seus titorandos (amoestacións, derivacións á Aula
de  Convivencia,  comparecencias  ante  Xefatura  de  Estudios,  etc.).  Así  mesmo,  porase  en  contacto  coas
familias cando advirta que se produce un número pouco habitual de faltas, comunicándoo á Xefatura de
Estudios  e  ó  Departamento  de  Orientación.  Tamén  será  o  encargado  de  iniciar  os  procedementos  ou
protocolos  preceptivos  en  casos  de  absentismo  e  acoso.  Para  este  desempeño,  será  fundamental  a  súa
comunicación coa Xefatura de estudios.

2.1.7. Sesións de titoría (vid. ANEXO I)

    As sesións presenciais de titoría na ESO desenvolveranse segundo a programación base establecida que
incluirá, entre outras, as seguintes sesións para todos os grupos:

• sesión de acollida 
• cuestionarios de datos iniciais e hábitos e técnicas de estudio 
• elección de delegado 
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• análise das normas de convivencia do centro 
• análise dos resultados das avaliacións 
• orientacións para o seguinte curso 

    Esta programación base poderá modificarse en función das características específicas do grupo de alumnas
e alumnos, das circunstancias propias de cada ano, etc. Para facilitar o traballo nestas sesións de titoría,
organizaranse reunións do profesorado-titor da ESO co Departamento de Orientación, segundo se establece
no apartado de coordinación e seguimento incluído neste Plan. Estas sesións estarán definidas nos horarios
dos titores e da orientadores do centro. 
    O Departamento de Orientación, ademais, elaborará o material específico para o traballo nas sesións
presenciais de titoría (e/ou seleccionará materiais editados) coa colaboración do profesorado-titor para que
este traballo se desenvolva de forma coordinada en tódolos cursos do centro, e entregará trimestralmente
unha planificación das sesións de titoría e os materiais necesarios para o seu desenvolvemento ó profesorado-
titor da ESO. 
     A  metodoloxía  a empregar  nas  sesións  de  titoría  procurará  ser  motivadora,  activa,  participativa e
concienciadora. O traballo en pequeno grupo, sen descoidar o traballo individual, debe ter unha presencia
importante. 

2.1.8. Reunións dos equipos educativos 

     Cando así o consideren os titores poderán convocar ó equipo educativo a reunións para analizar a marcha
do curso ou para tratar temas puntuais que afecten a todo ou parte do grupo. De considerarse necesario,
poderase solicitar a asistencia do Departamento de Orientación e da Xefatura de Estudios. 

2.2. Referidas ás familias

2.2.1 Acollida ás familias

    Todos os anos, na terceira semana do mes de outubro, realizarase unha xornada de acollida ás familias do
alumnado da ESO no instituto para presentarlles ós titores/-as dos seus fillos/as e explicarlles as normas
básicas de funcionamento do centro, as actividades programadas, os novos proxectos en marcha (de existir) e
as diferentes persoas coas que previsiblemente teñan que ter relación: equipo directivo, APA, orientador, etc. 
     Tras a recepción dos pais dos cursos inferiores de ESO no salón de actos, cada titor/-a manterá unha
reunión coas familias na aula dos seus titorandos/-as. Nesta primeira reunión do curso lles informará de todos
os aspectos de xestión de centro que afecte ás familias, como as faltas de asistencia e conducta, o horario e
nome  dos  profesores/-as  das  distintas  materias,  os  horarios  de  recuperación  de  materias  pendentes,  as
determinacións tomadas respecto a folgas, a necesidade de traer material, a importancia da puntualidade, o
horario de recepción para as familias, etc. Nesta reunión, o titor/-a tomará nota dos pais asistentes. 

2.2.2. Entrevistas persoais

     As entrevistas coas familias do alumnado que así o solicite realizaranse no horario específico da titoría
(comunicación de hora de atención). Para facilitar esta tarefa o titor ou titora recollerá de todo o equipo
educativo a información que se precise segundo os casos. 

2.3.  Plan de acollida para o alumnado inmigrante

      O elevado número de alumnos e alumnas inmigrantes que se escolariza no noso IES no presente curso
-ben con descoñecemento de alomenos algunha das linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma, ben con
problemas de desfase curricular- fai necesaria e urxente a elaboración dun plan específico de acollida a esta
poboación no que se recolla o procedemento a seguir.  No momento en que o equipo directivo dicte as
instrucións oportunas ó respecto, incluirase neste apartado. 
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2.4. Plan de transición da educación primaria á secundaria

     Este plan –que constitúe un documento independente en si mesmo- recolle as actuacións específicas a
desenvolver  conxuntamente polo IES ELVIÑA e os centros de primaria adscritos  co fin  de favorecer  o
tránsito entre etapas. Para coordinar os Plans de Acción Titorial dos respectivos centros, proponse a maiores
traballar, no 6º curso da Educación Primaria, un Programa de Mellora da Convivencia e outorgar prioridade
ás actividades referidas á convivencia en xeral. 

CADRO DE ACTUACIÓNS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
IES PLURILINGÜE ELVIÑA

Actuacións co alumnado Actuacións coas familias

Proceso Temporalización Responsables Proceso Temporalización Responsables

Acollida do
alumnado

Inicio do curso
Equipo directivo

Orientación
Profesorado-titor

Acollida ás
familias

Inicio de curso
Equipo directivo

Orientación
Profesorado-titor

Avaliación
inicial

Dúas semanas
iniciais de curso

Xefatura de
estudios

Equipos docentes
Orientación

Profesorado-titor

Entrevistas cos
pais

Todo o curso na hora
determinada para tal

fin no horario do
profesorado

Profesorado-titor
Equipo docente

Xunta de
avaliación

inicial

Terceira semana de
curso

Xefatura de
estudios

Equipos docentes
Orientación

Profesorado-titor

Sesións de
avaliacción

Coincidindo coas
sesións de avaliación.

Ao fin de cada
trimestre

Profesorado-titor

Xuntanza de
avaliación

Coincidindo coas
sesións de avaliación.

Ao fin de cada
trimestre

Xefatura de
estudios

Orientación
Profesorado-titor
Equipos docentes

Supervisión da
asistencia ás

clases
Todo o curso

Profesorado-titor
Equipos docentes

Sesións de
titoría

Todo o curso
Orientación

Profesorado-titor

Reunións dos
equipos

educativos
Todo o curso

Profesorado titor
Equipos docentes
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3. ORGANIZACIÓN

3.1 Criterios de nomeamento e asignación de titorías

     O Departamento de Orientación asesorará á Xefatura de Estudios na designación do profesorado-titor
partindo das directrices establecidas na Comisión de Coordinación Pedagóxica, suxerindo que se teñan en
conta os seguintes criterios: 

1. As persoas que teñan menor carga horaria. 
2. Que lle imparta docencia a todo o grupo. 
3. A persoa que lle imparta máis horas de docencia ao grupo. 
4. Compartir a titoría nos grupos conflitivos.
5. Reducir a unha hora a dedicación de titoría a pendentes.
6. Dividir as titorías numerosas.

3.2 Coordinación e seguimento

• As reunións de coordinación necesarias para poñer en marcha o presente Plan levaranse a cabo de
acordo coa planificación establecida desde a Xefatura de Estudios (pendente de concretar para o
presente curso). 

• No horario persoal de cada titor e titora da ESO estableceranse dúas horas ó mes de reunión no
Departamento  de  Orientación  para  coordinar  as  actividades  específicas  do  traballo  de  titoría,
planificar  o  traballo  das  sesións  presenciais,  solucionar  os  posibles  problemas  que  se  poidan
plantexar con cada grupo, facer o seguimento dos casos nos que interveñan os servicios sociais,
aportar pautas para a elaboración de Adaptacións Curriculares, etc.
 

• Haberá unha reunión de coordinación para cada un dos niveis da ESO. 

• No caso da ESO,  a  Xefatura  de  Estudios  facilitará  á  Xefa do Departamento  de Orientación  os
horarios dos titores para que de mutuo acordo con estes últimos poda establecerse o calendario de
reunións. 

• A cada unha das reunións asistirán ademais dos titores e titoras de cada un dos grupos, a persoa que
exerza a xefatura do Departamento de Orientación, e, sempre que sexa necesario, unha persoa do
equipo  directivo.  (Lémbrese  que  a  coordinación  da  titoría  a  nivel  de  centro  é  competencia  da
Xefatura de Estudios). 

• No horario persoal de cada titor/-a de Bacharelato estableceranse 2 horas de adicación á titoría, 1
delas para atención ás familias e 2 horas de titoría administrativa. 

ACCIÓNS DE ORGANIZACIÓN TITORIAL

Acción Temporalización Responsables

Nomeamento de titores Inicio do curso
Xefatura de estudios

Orientación
CCP

Coordinación de titores Todo curso. Reunións quincenais
Xefatura de estudios

Orientación
Profesorado-titor
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4. RECURSOS

4.1. Espazos 

• A titoría, como parte fundamental da actividade docente, desenvolverase de xeito habitual dentro da
aula do grupo. 

• De necesitarse para actividades puntuais outros espacios, gozará da mesma prioridade que o resto
das actividades académicas. 

• Para a titoría individualizada coas familias utilizarase a sala de recepción de pais. No caso de que
estivese ocupada, recorrerase a outros espacios que reúnan as condicións de comodidade e dignidade
que require esta actividade, velando porque se garanta a suficiente intimidade. 

4.2. Materiais

• Os materiais a empregar na titoría serán sempre comúns para cada un dos cursos do mesmo nivel e
serán os elaborados no propio Instituto (Departamento de Orientación e titores e titoras de cada
curso) ou ben os publicados por diferentes editoriais. 

• Dentro  dos  orzamentos  xerais  do  IES  establecerase  unha  partida  específica  para  as  fotocopias
utilizadas para o funcionamento da titoría. 

• Outros  recursos  materiais  a  empregar  na  titoría  como  poden  ser  videos  e  outros  materiais
audiovisuais específicos estarán no Departamento de Orientación a disposición dos titores e titoras e
mercaranse a cargo dos orzamentos específicos dese departamento. 

• O Departamento de Orientación asignará unha cantidade do seu orzamento para a adquisición de
bibliografía específica referida ó traballo de titoría que estará a disposición do profesorado que o
precise para o desenvolvemento da súa función titorial. 

4.3 Recursos persoais

    Cada grupo terá unha soa persoa responsable da acción titorial directa co grupo que será o titor ou titora
designado  ao  comezo  de  curso.  Nesta  tarefa  o  profesorado-titor  contará  có  apoio  e  asesoramento  do
Departamento de Orientación. Na medida en que sexa posible, buscarase o desenvolvemento de actividades
en colaboración con outras institucións. 

5. AVALIACIÓN

AVALIACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

Acción Criterios aplicados

Criterios de avaliación do
PAT

• grao de implicación do Equipo Directivo, do profesorado-titor, dos equipos docentes e de
Orientación. 

• adecuación dos obxectivos xerais e do modelo de actuación adoptado. 
• desenvolvemento das actividades co grupo e coas familias: 
• relevancia dos contidos seleccionados 
• consecución de obxectivos 
• funcionamento das actividades 
• funcionamento dos aspectos organizativos e metodolóxicos 
• funcionamento da coordinación co equipo docente do grupo 

Procedementos de
avaliación do PAT

• información das reunións de coordinación e seguimento do P.A.T. 
• fatos  aportados  polo  alumnado  (enquisa  proporcionada  polo  Departamento  de

Orientación). 
• datos aportados polas familias. 
• avaliación  interna  dos  titores/as  (intercambios  informais,  enquisa  proporcionada  por

Orientación). 
• memoria final do Departamento de Orientación. 
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ANEXO I:Sesións de titoría presencial na ESO

PROPOSTA DE ACTIVIDADES DE TITORÍA

1º Trimestre

1º/2º ESO

Actividades prioritarias: 

 Presentación e acollida.
Ficha de datos iniciais.
Normas de convivencia do IES ELVIÑA: Caderno de conducta.
Cuestionario sobre normas de comportamento. As normas de aula.
Cuestionario de adaptación académica, familiar e social.
O Servicio de mediación do centro.
A convivencia: E ti, que farías?
A intimidación e o maltrato (folleto Maltrato entre iguales: vivir y convivir en la ESO). 
Actividades sobre os conflictos do grupo: o funcionamento do grupo-clase.
Programa CINENSINO. Educación en valores (só en 2º ESO).
Análise dos problemas da titoría (todo o curso)
Análise dos resultados da avaliación.

Outras: 

Cuestionario de autorreflexión: hábitos e técnicas de estudio.
A resolución de conflictos: o mediador.
Cales son os teus problemas.
Elixe compañía.

3º/4º ESO

Actividades prioritarias: 

Presentación e acollida.
Ficha de datos iniciais.

As  Normas de Organización e Funcionamento. Normas de convivencia e normas de aula.
As  Normas de Organización e Funcionamento. Dereitos e deberes do alumnado.

O Servicio de mediación do centro.
Actividades sobre os conflictos do grupo: o funcionamento do grupo-clase.
Conceptos e actitudes previas sobre o conflicto. Estudo de casos.
Os conflictos: como solucionar os problemas.
Os malos tratos entre iguais non é cousa de nenos (a desenvolver en varias sesións). 
Programa de Educación para a Saúde (Cruz Vermella) (Só en 4º da ESO).
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

Outras: 

Cuestionario de adaptación académica, familiar e social. 
Cuestionario de autorreflexión: hábitos e técnicas de estudio.
Beber alcohol.
Elixe compañía: os prexuízos.
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Análise dos resultados da avaliación.

2º Trimestre

1º ESO

Actividades prioritarias:
 
Programa de Habilidades Sociais (II). Editorial EOS.
Programa de Educación para a non violencia (Cruz Vermella).
Proxecto Etnia (Concello de A Coruña).
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

2º ESO

Actividades prioritarias:
 
Programa de refuerzo de Habilidades Sociales III. Editorial EOS. 
Programa CINENSINO. Educación en valores (só en 2º ESO). 
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

3º ESO

Actividades prioritarias:
 
Obradoiro de prevención de drogodependencias: ACLAD (Concello de A Coruña).
Cómo mellorar a autoestima dos alumnos. Habilidades sociais simples. Editorial CEPE.
Cuestionarios “O meu futuro académico”.
O mal uso de Internet (pendente concertar charla a cargo dalgún especialista).
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

Outras: 

Hábitos e técnicas de estudio: o resume.
Hábitos e técnicas de estudio: o subliñado.
Hábitos e técnicas de estudio: a preparación de exames.
 As drogas, o tabaco e o alcohol (o “botellón”).

4º ESO

Actividades prioritarias:
 
Cuestionarios de intereses académico-profesionais (orientación e outros). 
Programa de prevención da violencia de xénero (Concello de A Coruña).
Educación afectivo-sexual (en colaboración con outras institucións).
XVII Xornadas de orientación universitaria e profesional (Forum Metropolitano, Concello de A Coruña). 
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

Outras: 
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As drogas.
O tabaco.
O alcohol.
Autocoñecemento.

3º Trimestre

1º ESO

Actividades prioritarias:
 
Mellora da comprensión lectora.
Revisión das normas de convivencia e normas de aula.
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

Outras: 

Programa de refuerzo de Habilidades Sociales II. Editorial EOS (continuación).
O maltrato entre iguais.

2º ESO

Actividades prioritarias:
 
Revisión das normas de convivencia e normas de aula.
O maltrato entre iguais.
Programa CINENSINO. Educación en valores.
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.

Outras: 

Orientación académico-profesional: Coñece o sistema educativo.

3º ESO

Actividades prioritarias:
 
Educación afectivo-sexual.
Cuestionario “O meu futuro académico”.
Orientación académico-profesional: Coñece o sistema educativo.
Orientación académico-profesional: elección de itinerarios.
A autoestima.
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.
Cuestionario de avaliación da titoría.

4º ESO
Actividades prioritarias: 

Autocoñecemento.
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A elección académico-profesional en 4º ESO.
Orientación académico-profesional: O Bacharelato.
Orientación académico-profesional: Os Ciclos Formativos.
Orientación académico-profesional: outras opcións.
Análise dos problemas da titoría (todo o curso).
Análise dos resultados da avaliación.
Cuestionario de avaliación da titoría.

NOTA: Cada titor adecuará esta proposta ás características do seu grupo, podendo desenvolver a maiores as
actividades que estime oportuno. 
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ANEXO II: PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

     A finalidade da orientación académica e profesional é favorecer a toma de decisións de cada alumno/-a
respecto do seu itinerario académico e profesional.  En última instancia, perséguese que o alumno/-a tome as
decisións, isto é, a auto-orientación, aínda que nese proceso é moi importante o asesoramento que lle poida
prestar  o profesorado,  especialmente ó titor,  así  como a propia familia e o orientador/-a.  Os aspectos a
desenvolver neste ámbito son os seguintes: 

• Coñecemento de si mesmo: aptitudes, intereses, personalidade, rendemento académico e estilo de
aprendizaxe. 

• Información académica e profesional: estructura do sistema educativo, modalidades de bacharelato,
ciclos formativos, universidade, outras alternativas, etc. 

• Optatividade: materias optativas e toma de decisións. 
• Proceso de toma de decisións: actitude, liberdade e responsabilidade, aceptando o risco de erro. 

     A orientación  académico-profesional  terá  un  tratamento  específico  diferenciado  en  4º  ESO  e  no
Bacharelato. 

II. OBXECTIVOS

A. Referidos ó alumnado

• Favorecer  a  madurez  do  alumnado  no  proceso  de  toma  de  decisións  respecto  do  seu  futuro
académico-profesional. 

• Axudalo a ter un maior coñecemento de si mesmo, da estructura do sistema educativo e do acceso ó
mundo laboral. 

• Proporcionar información sobre os itinerarios académicos e profesionais que se lle ofrecen ao termo
do curso. 

• Coñecer  as  vantaxes  e  inconvenientes  das  distintas  opcións educativas  e  profesionais  para  unha
mellor opción de futuro. 

• Organizar adecuadamente as informacións e experiencias adquiridas para plantexarse un itinerario,
trazar un plan para logralo e tomar as decisións oportunas para acadar a meta fixada. b. Referidos ó
profesorado: 

• Favorecer no alumnado a toma de decisións responsable sobre o seu futuro académico-profesional e
asesorálo nese proceso. 

B. Referidos ás familias

• Asesorar e informar ás familias sobre as distintas opcións-académico profesionais. 

III. RESPONSABLES E TEMPORALIZACIÓN

     A orientación  académico profesional  será  implementada  polo  profesorado-titor  en  colaboración  co
Departamento de Orientación. A xefatura de estudios será a encargada de coordinar as distintas actuacións e
de velar polo seu cumprimento. O asesoramento do Departamento de Orientación concretarase en: 

• Preparación e actualización de materiais informativos e referidos a estratexias de toma de decisións. 
• Orientación individualizada a un alumno/-a concreto, cando así o solicite o correspondente titor/-a. 
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• Asistencia á aula, para asesorar a todo o grupo, cando o profesorado-titor o demande. 
• Facilitar a asistencia dos grupos a actividades de orientación académica organizadas por distintas

entidades (Concello, Universidades, etc.). 

      O asesoramento ó profesorado-titor por parte de orientador/-a farase en dous recreos semanais que se
establecerán anualmente para elo. (Curso 2007-08→horario: lúns, 1º recreo e venres, 1º recreo, ó longo de
todo  o  curso).  O asesoramento  individualizado  ó  alumnado  que  o  demande  por  parte  do  orientador/-a
desenvolverase tamén en dous recreos que se determinarán cada ano: (Curso 2007-08→ martes e xoves, 2º
recreo, ó longo de todo o curso). Nos cursos da ESO a orientación académico-profesional desenvolverase na
hora de titoría presencial do alumnado (2º e 3º Trimestres). 

IV. ACTUACIÓNS 

A orientación académico-profesional nos centros de primaria adscritos

     As actividades específicas (xornada de portas abertas para familias/alumnado, sesión informativa
ás  familias  sobre  as  características  do  centro,  etc.)  figuran  recollidas  no  Plan  de  transición  da
educación Primaria á Secundaria (vid. ap. 2.4.). 

A orientación académico-profesional na ESO

    As actividades de orientación académico-profesional desenvolveranse a través da acción titorial,
incrementándose  con  actuacións  específicas  nos  cursos  3º  e  4º.  As  actividades  de  orientación
académico-profesional para este nivel son as recollidas nas sesións de titoría presencial co alumnado
(Véxase Anexo I). 

3º  ESO:  Actuacións  que  conduzan  ó  alumnado  ó  coñecemento  das  opcións  educativas
académicas (optatividade e itinerarios) e ó coñecemento de si mesmo, así como a fomentar o
grao de madurez e a toma de decisións. 

4º ESO: Actuacións que conduzan ó alumnado a coñecer as súas posibilidades (aptitudes,
actitudes, intereses, motivacións e tamén as súas propias limitacións), coñecer as opcións
tanto académicas como profesionais que se lle presentan, decidir por si mesmo sobre o seu
futuro inmediato da maneira máis responsable e coñecer as técnicas de busca de emprego
máis básicas para a súa posible incorporación ó mundo laboral. 

A orientación académico-profesional no Bacharelato

1º  BACHARELATO:  As actuacións  centraranse  nos  itinerarios  formativos  e  a  optatividade  do
segundo curso, sen esquecer os ciclos formativos e outras opcións académico profesionais. 

2º BACHARELATO:  As actuacións encamiñaranse a ofrecer a información máis ampla posible
sobre as diferentes alternativas, especialmente as académicas (Ciclos Formativos de grao Superior e
acceso  á  Universidade).  O  seguinte  cadro  resume  as  actuacións  previstas  para  a  orientación
académica neste nivel:

 CONCRECIÓN DA INFORMACIÓN A FACILITAR: PROPOSTA 

1. Os estudios universitarios. 
a. Vinculación entre as modalidades de Bacharelato/vías de acceso á Universidade e as titulacións
universitarias. 
b. As probas de acceso á Universidade. 
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c. As notas de corte. 
d. Titulacións universitarias no Sistema Universitario Galego. 
e. Titulacións universitarias en tódalas Universidades españolas. 

2. A Formación Profesional de Grao Medio e Grao Superior. 
a. Ciclos Formativos de FP en Galicia. 
b. As probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior. 
c. Vinculación entre as modalidades de Bacharelato e os Ciclos Formativos de Grao Superior. 

3. A inserción laboral. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN 2º de BACH.

Acción Temporalización Responsable

Informarase  ó  profesorado-titor  de  tódalas
actividades  de  orientación  académico-
profesional  das  que  se  reciba  documentación,
sendo este quen decida da pertinencia ou non da
participación  do  centro  trala  consulta  ó
alumnado,  poñendo  en  coñecemento  do
orientador/-a a decisión adoptada. 

Todo o curso
Orientación

Profesorado-titor

O Departamento de Orientación establecerá un
horario específico nos recreos para atender  as
consultas do profesorado-titor. 

Todo o curso Orientación

No  terceiro  trimestre  o  Departamento  de
Orientación  prestará  asesoramento
individualizado ó alumnado que o demande en
dous  recreos  que  se  establecerán a  tal  efecto.
Este  mesmo  horario  servirá  para  atender  as
demandas puntuais que se presenten ó longo de
todo o curso. 

Terceiro trimestre Orientación

Proporcionarase  ó  profesorado-titor
información  para  o  alumnado  co  obxecto  de
fomentar  a  busca  autónoma  de  información:
posibilidade  de  poñer  a  disposición  do
alumnado, na Biblioteca, un pequeno banco de
recursos  (programas  informáticos,  CDs  sobre
Ciclos  Formativos  e  acceso  á  Universidade,
páxinas  web  de  orientación  académico-
profesional,  blogs  de  orientación,  etc.)  para
favorecer a súa madurez no proceso de toma de
decisións.

Segundo trimestre
Orientación

Profesorado-titor

Actividades  planificadas:  xornadas  de
orientación  profesional  organizadas  pola
Universidade e o Concello

2º e 3º trimestre
Profesorado-titor

Orientación


