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1.- Introdución

Entendemos por acción titorial: “A parte da función docente que pretende 
facilitar o desenvolvemento, maduración, orientación e aprendizaxe de todos e cada 
un dos alumnos e alumnas do Instituto a partir do coñecemento e a consideración da 
situación persoal, escolar, familiar e ambiental na que está inserido, para que acade as 
máis altas cotas de desenvolvemento integral que sexan factibles”.

Entendemos por titoría: “O conxunto de actividades individuais ou de grupo que 
leva a cabo o titor ou titora responsable dun grupo-clase. Esta titoría obedece a un 
Plan previamente consensuado entre o grupo de titores e titoras do mesmo curso, o 
Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos, tendo en conta as propostas do 
Claustro de Profesores e a Comisión de Coordinación Pedagóxica”.

O alumnado de Educación Secundaria atópase nun período evolutivo específico 
e de gran transcendencia.

Os Institutos de Educación Secundaria están obrigados a conxugar os principios 
de comprensividade: impartir ensinanza aos alumnos e alumnas entre 12 e 18 anos, 
xunto co de diversidade: favorecer as súas opcións e condicións persoais.

Por ambos aspectos se sempre a titoría é un dos piares básicos do proceso de 
ensino-aprendizaxe, nestas idades é especialmente necesaria.

O Plan de Acción Titorial constitúe o marco de referencia do que debe ser a 
acción titorial; é dicir, o conxunto de actividades que realizan os titores e titoras co 
obxecto de personalizar o ensino e atender a outros aspectos do desenvolvemento 
integral do alumnado. O Plan de Acción Titorial deséñase tendo en conta as seguintes 
liñas de actuación: aprender a convivir, aprender a aprender, aprender a tomar 
decisións e aprender a ser persoas. En xeral, as funcións xerais do titor e da titora 
implican catro ámbitos diferenciados:

1. Axudar ao alumnado a descubrir os seus propios valores e intereses, a asumir 
as dificultades  a tomar decisións desde o punto de vista académico e 
profesional.
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2. Adecuar os programas para acadar un máximo rendemento fronte aos 
obxectivos propostos, coordinando a acción do equipo de profesoras e 
profesores e controlando o cumprimento das normas no seu grupo.

3. Representar á institución fronte ao grupo e aos pais/nais, interrelacionando  e 
coordinando as accións de todos os estamentos.

4. Levar a cabo o Plan de Acción Titorial tendo en conta as liñas marcadas polo 
centro.

Neste plan organizaranse os contidos de orientación a desenvolver a nivel 
grupal, na hora de titoría. Sistematizarase a intervención do titor ou da titora nos 
diferentes ámbitos de seguimento individual e grupal do alumnado, a relación coas 
familias, a coordinación co profesorado e con outros axentes externos.

A súa elaboración corresponde ao Departamento de Orientación en colaboración 
coa dirección do centro e o profesorado titor. A súa aprobación pasa polo Claustro, e o 
seu seguimento e fomento pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. O seu 
desenvolvemento é responsabilidade do titor ou da titora en colaboración co equipo 
docente e todos os axentes que incidan no seu grupo/clase. Conta co apoio da 
orientadora para favorecer e garantir a atención á diversidade do alumnado e, xunto 
co equipo directivo, a innovación e mellora da acción titorial.

2.- Contextualización

O IES Francisco Aguiar é un centro de ensino público que depende da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, sito na 
localidade de Betanzos, provincia de A Coruña.

O alumnado adscrito ao noso centro é o do CEIP Vales Villamarín , da mesma 
localidade, situado ao noso lado. Polo tanto, o alumnado que se incorpora á ESO 
procede da mesma cidade, de Coirós e de Paderne. Algúns alumnos e alumnas veñen 
de Bergondo, Monfero e Miño.

Para estudar Bacharelato, ademais dos alumnos e alumnas citados enriba, o 
alumnado procede dos Institutos de Secundaria de concellos adxacentes. 

O alumnado dos Ciclos Superiores procede de moi diversos lugares, aínda que 
maioritariamente da zona de influencia de Betanzos.

Hai unha minoría de alumnado procedente doutros países, sobre todo de 
América do Sur.

O número de grupos é o seguintes: 

○ 4 grupos de 1º de ESO.
○ 4 grupos de 2º de ESO, con 2 agrupamentos específicos.
○ 4 grupos de 3º de ESO, incluído o Programa de Diversificación Curricular.
○ 4 grupos de 4º de ESO, incluído o Programa de Diversificación Curricular.
○ 5 grupos de 1º de Bacharelato.
○ 4 grupos de 2º de Bacharelato.
○ 1 grupo do Ciclo Superior de Xestión Comercial e Marketing.
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3.- Marco lexislativo

Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación (LOE) que dictamina en relación a 
Orientación e Acción titorial.

Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro que Mellora a Calidade Educativa (LOMCE)

 Orde do 24 de xullo 1998 pola se establece a organización e funcionamento da 
orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia

Art. 4. Composición DO
Art. 5 Funcións DO
Art. 6. Funcións Xefe de DO

 REGULAMENTO DE SECUNDARIA (Decreto 324/1996)

Art. 58 Titoría-Orientación-Función Docente. Designación titores
Art. 59 Funcións titores
Art. 60 Coordinación de titorías pola xefatura de estudios
Art. 77 CCP. Establecimento de directrices xerais PAT e POAP .Será competencia da
Comisión de Coordinación Pedagóxica: Establecer las diretrices xerais para a
elaboración das programacións didácticas dos departamentos, do plano de orientación
académico profesional, do plano de acción titorial, así como das adaptacións
curriculares e dos programas de diversificación curricular, incluidos no proxecto
curricular.
Art. 94 Proxectos curriculares. Criterios e procedimentos para organizar a atención á
diversidade. Criterios ACI.
Orde de 1 de agosto de 1997 de desenvolvemento do decreto 324/1996
Art. 64. Designación de titorías
Art. 68. Horario titorías

LEI 4/ 2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa

Decreto 229/2011 do 7 de decembro que regula a atención á diversidade.

Decreto 86/2015 de 25 de xuño pola que se establece o currículo da ESO e do 
Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

4.- Obxectivos

● En relación cos titores e titoras  

1. O Plan de Acción Titorial debe chegar a ser o lugar de encontro e discusión dos 
diferentes temas e cuestións que afectan ao labor titorial no noso Instituto.

2. Posibilitar que, a partir das liñas aquí incluídas, cada titor ou titora programe as 
actividades máis acordes co seu grupo de titorandos.
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● En relación cos alumnos e alumnas  

1. Favorecer a integración e participación dos alumnos e alumnas na vida do 
Instituto, facéndoos protagonistas da súa educación.

2. Promover o seguimento personalizado do seu proceso de aprendizaxe.

3. Posilitar a interiorización de valores e hábitos positivos para a socialización

4. Sensibilizar en temas transversais de interese e actualidade na búsqueda do 
desenvolvemento integral como persoa.

5. Facilitar a toma de decisións nos diferentes itinerarios académicos, que teñen 
incidencia no seu futuro tanto académico como profesional.

● En relación coas familias  

Posibilitar a comunicación fluída coas familias para:

1. Intercambiar informacións sobre as cuestións que en determinados momentos 
sexan importantes para mellorar o proceso de aprendizaxe dos alumnos e 
alumnas.

2. Orientar aos pais/nais/titores e titoras legais e potenciar a súa colaboración no 
labor docente do profesorado.

● En relación co profesorado de cada grupo  

1. Promover a coherencia educativa entre as programacións dos distintos 
profesores e profesoras de cada grupo.

2. Favorecer a coordinación entre o profesorado de cada grupo que permita chegar 
a acordos sobre:

○ A avaliación dos alumnos e alumnas do grupo.

○ As medidas que a partir da avaliación poidan poñerse en marcha para 
responder ás necesidades detectadas. 

5.- Funcións dos titores e das titoras

As funcións son aquelas que establece o artigo 56 do RD. 83/96 de 26 de 
xaneiro (BOE 21.02.1996):

a) Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas actividades de 
orientación, baixo a coordinación do/a Xefe/a de Estudos e en colaboración co 
Departamento de Orientación do Instituto.

b) Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos e alumnas do seu grupo.

c) Organizar e presidir a xunta de profesores e profesoras e as sesións de 
avaliación do seu grupo.
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d) Facilitar a integración dos alumnos e alumnas no grupo e fomentar a súa 
participación nas actividades do Instituto.

e) Orientar e asesorar aos alumnos e ás alumnas sobre as súas posibilidades 
académicas e profesionais.

f) Colaborar co Departamento de Orientación do centro, nos termos que estableza 
a Xefatura de Estudos.

g) Canalizar as demandas e inquietudes dos alumnos e alumnas, e mediar en 
colaboración co/a delegado/a de grupo ante o resto dos profesores e profesoras 
e o equipo directivo nos problemas que se presenten.

h) Coordinar as actividades complementarias para o alumnado do grupo.

i) Informar aos pais/nais/titores e titoras legais, aos profesores e profesoras e ao 
alumnado do grupo de todo aquilo que lles afecte, en relación coas actividades 
docentes e complementarias e co rendemento académico.

j) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e profesoras e as familias 
dos alumnos e alumnas.

No caso dos ciclos formativos superiores de formación profesional, o titor ou 
titora asumirá tamén, respecto ao módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT), 
as seguintes funcións:

a) Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración co/a responsable 
designado/a para estes efectos polo centro de traballo.

b) Avaliar o módulo, tendo en conta o informe do responsable designado por parte 
do centro de traballo sobre as actividades realizadas polos alumnos e alumnas 
durante o período de estadía nese centro.

c) Manter contactos co/a responsable designado/a polo centro de traballo, co fin 
de contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se 
pretende.

d) Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu 
grupo de alumnos e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades 
correspondentes ao programa de formación.

e) Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formulados polo 
alumnado dos ciclo formativo.

f) Tramitar para o seu grupo de alumnos e alumnas a documentación relativa á 
formación en centros de traballo (FCT).

g) Axudar ao departamento na identificación da necesidade de colaboración de 
expertos/as, así como no calendario de intervención.

h) Informar á dirección do centro de todo o referente ao ciclo formativo.
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i) Redactar a memoria final de curso, que se incluirá na memoria do centro.

6.- Proposta de contidos para a labor de titoría

Dado que é unha proposta , incidirase en algún contido en función da 
necesidade puntual do momento:

Bloques Temas

1- O desenvolvemento persoal:
. Crecemento persoal.
. Disposición para afrontar problemas.
. Toma de decisións.
. Elaboración do proxecto persoal ao
longo da vida.

A autoestima e autoconcepto
.Expectativas propias e alleas.
.Variables que inciden.
.Autocoñecemento.
Os sentimentos e as emocións
.Identificación e manexo das súas
emocións que experimenta en
relación cun mesmo e cos
demais.
. Autorregulación e Regulación.
Identidade de xénero
.Os Roles.
.Autoimaxen.
.Sistemas sexo xénero.
Habilidades sociais
.Desenvolver habilidades sociais
(eu e os outros).
.De interacción social.
.De expresión de sentimentos,
emocións.
Potenciación de capacidades
.Tipos de intelixencia.
.Motivación.
.Esforzo e rendemento.
Os dereitos humanos
.As ideas de homoxeneidade e
diversidade.
.A interculturalidade: identidade,
diversidade cultural, racismo.

2.- As relacións cos outros:
. A comunicación, o traballo en equipo e
a resolución de conflitos.
(conceptos, procedementos e actitudes
relacionadas co funcionamento dos
grupos humanos).
.As normas de convivencia.
.A análise e a resolución de conflitos

O grupo
.Líder e liderado.
.Roles no grupo, grupo e
agrupamento.
. Sentimento de pertenza.
. Xogos de coñecemento,
distensión e de confianza.
. Xogos de comunicación e
afirmación.
As relacións cos outros
.Normas de convivencia.
. Organización e funcionamento
da clase:
- Elixir responsable ou
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delegados/as
- Elixir democraticamente as
normas de aula
. Entrevista
. As conversacións : escoitar ás
demais persoas respectar a
quenda
de palabra
. Relacións entre iguais:
sociograma ao grupo.
Os conflitos
.Estilos ante o conflito:
cooperación, competición,
negación,
agresión, pasividade.
. Transformación do conflito.
. Resolución positiva dos
conflitos: mediación, negociación,
asemblea de clase.
Habilidades sociais
.Habilidades comunicativas:
asertiva, pasiva, agresiva
.Presentacións.
.Entrevistas.
.Tipos de conduta social
.A empatía

3.-Os procesos de aprendizaxe:
. Competencias que optimizan o
rendemento escolar no seu conxunto.
. O uso da axenda.
. Os grupos cooperativos e
colaborativos.
. Aplicación de técnicas de estudo e
estratexias de metacognición.

. Identificar o concepto principal

. Extraer conceptos substanciais
ou palabras crave do tema
. Establecer relacións entre
conceptos
. Agrupar conceptos
. Jerarquizar grupos de conceptos
. Representar gráficamente os
conceptos e establecer relacións.
- Esquemas
. Aproximarse á idea xeral do
contido da información
. Ver a organización do texto e as
xerarquías de ideas. Distinguir
apartados e subapartados.
. Anotar a idea central do texto
. Descender a detalles
. Ordenar e distribuír as ideas de
forma lóxica
. Organizar gráficamente as
ideas.
-Resumos
- Comprender o texto
. Tomar notas, recoller as ideas
fundamentais
. Diferenciar as ideas principais e
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secundarias
. Construír frases enlazando as
palabras máis importantes que
inclúe o sentido
do texto
. Atopar o fío condutor, organizar
e enlazar as ideas
. Redactar en estilo narrativo
dando sentido e continuidade
- Organización e planificación
do estudo.
- Os modos de aprender

4- A orientación profesional:
A medida que progresa a escolarización
van cobrando importancia as decisións 
que o alumnado tomará con relación ao 
itinerario académico e ao seu futuro 
profesional,partindo do coñecemento de si 
mesmo e do mundo laboral.

- Selección de información
referente ao futuro profesional
. Buscar información utilizando
diferentes fontes
. Ordenar e clasificar a
información
. Actualizar a información gardada
. Valorar a relevancia da
información obtida
- Toma de decisións
. Identificar e definir a decisión a
tomar
. Coñecer o que é importante
para a persoa e para o que se
quere conseguir
. Revisar a información que se ten
e buscar nova información
. Valorar os riscos e vantaxes que
supón a elección de cada
alternativa
. Elaborar un plan de acción para
conseguir o obxectivo proposto
. Diferenciar e valorar a decisión e
resultado

7.- Tarefas a realizar desde o Departamento de Orientación

● Cos titores/titoras e profesores/as  

○ Facilitar o coñecemento do alumnado con instrumentos como guías e escalas 
de observación.

○ Reunións periódicas cos titores/titoras, por cursos, para coordinar o labor 
titorial.

○ Asesoramento e participación nas diferentes sesións de avaliación.

○ Elaboración e distribución aos titores e titoras de fichas de actividades para 
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as sesións de titoría.

○ Coordinación da actuación titorial mediante a posta en común da 
programación de titorias e o conseguinte debate cos titores/titoras sobre a 
súa aplicación. Proposta de materiais novos.

○ Complementar, se é necesario, a intervención do titor/titora co pai/nai/titor 
ou titora legal dun determinado alumno ou dunha determinada alumna.

● Co alumnado  

○ Posta en práctica das titorías, facilitando a intervención do alumnado nelas.

○ Animalos e animalas a participar na vida do Instituto.

○ Seguimento personalizado por parte do/da titor/titora.

○ Asesoramento sobre o futuro académico e profesional.

○ Atención individual aos alumnos/alumnas que o necesiten.

● Coas familias  

○ Facilitar unha comunicación fluída coas familias.

○ Cooperar na relación titores/titoras-familias para a solución de problemas 
que afecten aos seus fillos/fillas.

○ Colaborar nas actividades formativas dirixidas a pais e nais.

8.-Selección e planificación das actividades

Sen perder de vista este catálogo xeral de actividades a realizar:

• Actividades de acollida tanto para o alumnado como para as súas familias.
 

• Técnicas de traballo intelectual que favorezan a adquisición das competencias 
básicas por parte do alumnado.

• Técnicas de traballo en grupo. 

• Organización dos tempos de traballo e lecer. 

• Actividades  que  favorezan  o  desenvolvemento  da  intelixencia  emocional, 
respecto ás diferenzas e a cohesión do grupo clase. 

• Actividades que favorezan a convivencia dentro e fóra das aulas e a resolución 
pacífica de conflitos. 

• Actividades que potencien o gusto pola lectura e pola reflexión. 

• Actividades encamiñadas á consecución do pensamento crítico e diverxente. 
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• Actividades  que  favorezan  o  consumo  responsable  e  o  coidado  do  medio 
natural. 

• Calquera  outra  actividade  que  favoreza  o  desenvolvemento  equilibrado  do 
alumnado.

• PARA 1º DE ESO 

• Acollida e integración do alumnado no seu grupo e  no instituto

• Coñecer as características da nova etapa: avaliación, promoción, reválidas...

• Coñecer o funcionamento do Centro e as normas.

• Desenvolvemento progresivo de un hábito de traballo na casa.

• Normas de convivencia, dereitos e deberes.

• Elección de delegado/a

• Educación en valores.
• Técnicas de traballo intelectual

• Programa de Habilidades Sociais I.

• PARA 2º DE ESO

• Acollida e integración do alumnado no seu grupo.

• Normas de convivencia no Centro

• Dereitos e deberes.

• Elección de delegado

• Cuestionarios de información persoal para titor/a

• Actividades de autocoñecemento e coñecemento do grupo-clase

• Sociograma

• Educación emocional

• Repaso de técnicas de traballo intelectual: esquema resumo...

• Exercicios de atención e concentración.
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• Visionado dalgunha película en referencia a temática de interese, con traballo 
grupal desa temática.

• Programa habilidades Sociais II.

• PARA 3º DE ESO

• Acollida e integración do alumnado no seu grupo.

• Normas de convivencia no Centro

• Dereitos e deberes.

• Elección de delegado

• Cuestionarios de información persoal para titor/a

• Actividades de autocoñecemento , pequeno programa de orientación.

• Toma de decisións

• Información sobre itinerarios académicos

• Estereotipos tradicionais de xénero e a súa influencia.

• Traballar sobre a preavaliación

• PARA 4º DE ESO

• Acollida e integración do alumnado no seu grupo.

• Normas de convivencia no Centro

• Dereitos e deberes.

• Elección de delegado

• Cuestionarios de información persoal para titor/a

• Coñecendo o grupo e a miña personalidade

• Actividades sobre a adolescencia

• Actividades sobre a publicidade

• Ansiedade os exames

• Plan persoal de mellora
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• Investigamos sobre as profesións

• Traballo sobre a preavaliación.

Factor común a todos os cursos serán as xornadas de acollida, o 
desenvolvemento do POAP do noso Centro e que se farán a través da titoría e a 
elaboración de dosieres en distintos cursos.

As actividades de 1º e 2º de Bacharelato xa están incluídas no Plan de Orientación 
Académicoa e Profesional:

 Atención individual aos alumnos/as e pais/nais/titores que acudan por propia 
iniciativa ou por indicación da xefatura de estudos.

 Elaboración de dossieres informativos sobre saídas académicas.

 Actividades de charlas ou saídas que dependerán da oferta anual que chegue ao 
Instituto.

 Entrevistas individuais.

 En función da problemática do estudante, utilizaremos a entrevista coa familia.
para:

• Informar do itinerario académico, solicitando colaboración cando sexa 
conveniente.

• Informar sobre problemas de conduta para implicar á familia no proceso de 
desenvolvemento persoal.

• Contribuir á orientación persoal e profesional corroborando coa familia a 
observación efectuada na clase.

• Intercambiar información para axudar ao estudante nos seus hábitos de estudo 
e traballo persoal.

En suma, a acción titorial está dirixida a facilitar que os alumnos/as realicen a 
súa propia autoorientación, facult´çandoos progresivamente para que tomen 
decisións, fundadas, libres e responsables que afecten ás suas vidas, tanto no referido 
á súa vida académica coma o relativo á súa vida social e profesional.

9.-Avaliación do Plan de Acción Titorial

Ao rematar cada curso escolar farase unha avaliación do PAT e , conforme ás 
variables detectadas, que non se axeiten a un funcionamento eficaz, valorarase a súa 
modificación en cursos posteriores.

Os instrumentos utilizados na devandita avaliación serán:
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• Cuestionario de avaliación para o alumnado

• Cuestionario de avaliación para o profesorado titor, elaborados polo 
Departamento de Orientación. Serán periódicos e poderase utilizar o correo 
electrónico para cumprimentalos e cambiar, ampliar ou mellorar as actividades.

• Valoración por parte da Xefatura de Estudos do funcionamento das titorías.

• Procedemento de valoración das sesións realizadas polos recursos externos cos 
titores, titoras e a vicedirección.
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