
 
 

TITORÍAS 

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o 
Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se 
establece a súa organización e funcionamento (DOG. 02-09-97) 

 

NOMEAMENTO 

Para a designación de titores terase en conta: 

a) As titorías serán asignadas preferentemente a profesores que impartan unha materia común a tódolos 
alumnos do grupo. 

b) As titorías de grupos do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria serán asignadas 
preferentemente ós mestres que impartan clase ós ditos grupos. 

c) Se é o caso, os titores dos grupos de diversificación da educación secundaria obrigatoria serán 
preferentemente profesores do departamento de orientación e coordinaranse co restos dos titores dos grupos 
ós que pertencen os alumnos. 

d) Unha vez asignado un titor a cada grupo, no caso de existiren profesores dispoñibles, serán nomeados 
titores de grupos específicos de alumnos que precisen unha atención especial (que promocionaron sen 
acadar os obxectivos, repetidores, con materias pendentes, etc.). Así mesmo, a dirección do centro 
poderalles asignar outras tarefas de coordinación ou atención de servicios de interese para o instituto, entre 
elas a coordinación dos medios informáticos e audiovisuais, a coordinación de actividades complementarias 
realizadas no recinto escolar, etc. De non estar recollidas no Regulamento de réxime interior, o xefe de 
estudos determinará, en cada caso, as tarefas específicas que terá que realizar cada un dos profesores e as 
responsabilidades que deberá asumir. 

Os profesores sen titoría, unha vez cubertas as necesidades que estime de interese a dirección do 
instituto, que manifesten a súa intención de participar nelas poderán ser designados para organizar, en 
horario non lectivo, actividades deportivas, artísticas e culturais en xeral de carácter estable, que deberán 
estar recollidas no programa de actividades complementarias e extraescolares. Estes profesores colaborarán 
estreitamente co xefe do departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

No suposto de que algún grupo quedase desatendido por falta de profesores dispoñibles, a titoría 
deses grupos deberá ser asumida por profesores que teñan ó seu cargo outro grupo ou desempeñen outras 
funcións de coordinación docente ou incluso directiva. Neste caso, o director do centro determinará a quen 
lle corresponde asumir a titoría de cada un dos ditos grupos de acordo con criterios de equidade e 
funcionalidade. 

As horas de titoría, a que fai referencia o punto 79 destas instrucións, deberán ser comunicadas ós 
pais e alumnos ó comezo do curso. A hora de titoría dos alumnos formarán parte do seu horario lectivo. 



 
 

FUNCIÓNS E COMPETENCIAS DOS TITORES E TITORAS 

 

1. A función titorial e orientadora do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas etapas e ciclos 
formativos. Desenvolverá as seguintes funcións: 

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de orientación, 
baixo a coordinación do xefe ou xefa de estudios e en colaboración co departamento de orientación. 

b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, información documental 
ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo   o referente a calendario escolar, horarios, horas de 
titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e criterios de avaliación 
do grupo. 

c) Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna 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 alumna. 

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 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 o alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 

i) Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos e alumnas 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 e alumnas. 

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

l) Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado sobre as 
súas posibilidades académicas e profesionais. 

m) Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que estableza a xefatura de 
estudos. 

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



 
 

educativo 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. 

o) Informar ao alumnado do grupo, aos pais e nais  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 e alumnas.  

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 alumnado. 

s) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados aos pais e nais 
ou titores e ao xefe ou xefa de estudos. 

t) lmplicar ás familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos. 

u) Atender, xunto co resto de profesorado, aos alumnos e alumnas mentres estes permanecen no 
centro nos períodos de lecer. 

2. No caso dos ciclos formativos de formación profesional, o titor ou titora asumirá tamén, 
respecto ao módulo de formación en centros de traballo, as seguintes funcións: 

a) Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración co responsable designado 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 periódicos co responsable designado polo centro de traballo, coa 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 formuladas polo alumnado do ciclo 
formativo. 

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

g) Axudar ao departamento na identificación da necesidade de colaboración de expertos, así 



 
 

como no calendario de intervención. 

h) Propoñer, para a súa aprobación polo Consello Escolar, a distribución da asignación 
económica destinada a estas ensinanzas. 

i) Informar á dirección do centro de todo o referente ao ciclo formativo. 

j) Redactar a memoria final de curso, que se incluirá na memoria de centro. 


