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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL   

 

“IES Lama das Quendas” 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

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 relacionado co desenvolvemento 

da función docente. 

 

1.- FUNCIÓNS DA ACCIÓN TITORIAL 

 Desenvolver e potenciar as capacidades básicas do alumnado 

 Ofrecerlles ao alumnado orientación co fin de facilitarlle o seu crecemento 

persoal. 

 Orientar e asesorar sobre as posibilidades académicas e profesionais 

 Promover a dinamización do grupo-clase. 

 Contribuír á elaboración, posta en práctica e revisión do Plano de Acción 

Titorial (PAT) no centro, que promova a coordenación de tódos os ámbitos e 

axentes educativos que inciden no grupo de alumnos. 

 

2.- AXENTES DA ACCIÓN TITORIAL 

2.1.- Titor ou titora. 

 

A súa principal función e a mediadora, sendo o punto de referencia dos alumnos para a   

súa relaciónco resto do centro e coas familias.   

Responsabilidades: xirarán en torno a dou núclos básicos 

 Cada alumno ou alumna do centro terá asignado un titor ou unha titora que será o seu 

vínculo co centro, tanto a nivel individual como do grupo de titoría ao que pertenza. 

 As familias do alumnado ou os seus responsables terán no titor ou na titora do alumno 

ou alumna o primeiro interlocutor para todo o que faga referencia ao seu fillo ou filla. 

Persoalmente, o titor ou titora será responsable de: 

 Realizar unha sesión semanal de titoría co grupo de alumnos que ten ao seu cargo. 

 Representar ou facer de voceiro do alumnado dun grupo, expresando diante do equipo 

de profesores demandas, inquietudes, confilctos, etc. xurdidos nas sesións de titoría 

grupal 

 Xestionar a información dispoñible sobre o alumnado do seu grupo respecto do seu 

equipo de profesores, se o hai. 

 Coidar e ter ao día os rexistros da titoría. 

 Presidir as xuntas de avaliación. 

 Facilitar a cooperación e a boa relación entre o prefesorado e as familias ou 

responsablesdo alumnado 

 Informar sobre actividades docentes e rendemento académico a familias e alumnos. 

 Participar no desenvolvemento do PAT. 

 Seguir o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado 

 Coordenar as Adaptacións Curriculares dos seus tutorandos. 

 Facilitar a integración do alumnado 

 Orientar ao alumnado. 

 Colaborar co Departamento de Orientación. 

 

 

2.2.- Responsabilidades colectivas. 
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O Equipo educativo, colectivamente, responsabilizarase de: 

 Realizar o diagnóstico, seguimento, avaliación e orientación do alumnado nos aspectos 

relacionados cos obxectivos xerais da acción titorial 

 Coordinar os contidos comúns e optativos, as metodoloxía e as estratexias de aula, e 

aavaliación para o seu grupo de alumnos. 

 Realizar unha avaliación inicial a partir da observación en todos os ámbitos do proceso 

de aprendizaxe, priorizando o dominio dalgunhas capacidades e e actitudes básicas: 

comprensión oral e escrita, razoamento, motivación, estilo de aprendizaxe, 

participación, etc. 

 Organizar de forma coordinada a aprendizaxe de técnicas de traballo intelectual. 

 Desenvolver unha actividade coordinada destinada a dotar ao alumnado de estratexias 

que permitan o traspaso das aprendizaxes. 

 Compartir aspectos relevantes de tipo persoal que non poden observarse na aula, xa 

que son datos obtidos a través de cuestionarios, entrevistas, etc, realizadas co 

alumnado, ás súasfamilias ou servicios sociais. 

 Utilizar o seguimento compartido do alumnado para, unha vez diagnosticados os éxitos, 

erros, déficits, atopar e compartir fórmulas para incidir sobre eles, sexa introducindo 

cambios na programación de aula, sexa a través de estratexias de compensación. 

 Establecer criterios sobre as necesidades educativas que han de ser obxecto dunha 

atención específica e definir as características que tería que ter esta actividade. 

Dedicir o perfil do alumnado do seu grupo que se orienta cara a actividades de reforzo 

novas ou previstas no centro.  

 Participar no desenvolvemento do PAT 

 

2.3.- Responsabilidades individuais 

Individualmente, cada membro do equipo educativo, terá a responsabilidade de: 

 Contribuír á dinamización do grupo-clase desde a práctica docente cotidiana. 

 Incorporar á programación de aula aspectos que contribúan ao autocoñecemento e á 

autoestima do alumnado, a crear expectativas positivas, a exercer a autonomía e a toma de 

decisións, así como  orientar profesionalmente e academicamente o alumnado. 

 Coordinar os contidos da actividade docente xeral e efectuar as adaptacións que se 

consideren necesarias na programación de aula. 

 Coodinar as metodoloxías usadas por cada profesor na aula, reflexionando sobre as 

características comúns e buscando e adaptando as que sexan máis favorecedoras para a 

aprendizaxe por parte dun determinado alumno. Axustar a programación segundo os 

principios de axuda educativa. 

 Aportar información relevante respecto ao marco e o  contexto de cada alumno polo 

que deberá coñecer, e avaliar o proceso individual do alumnado. 

 Participar no desenvolvemento do PAT 

 

3.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. 

 

3.1.- Horarios. 

 Cada titor dedicará dentro do seu horario unha hora lectiva semanal para a titoria do 

seu grupo de alumnos. 

 Cada titor dedicará unha hora complementaria semanal destinada á recepción de pais. 

 Cada titor dedicará unha hora complementaria semanal de reunión co Xefe de estudios 

co asesoramento do Departamento de Orientación para a coordinación do PAT. 
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3.3.- Modelo de Organización e funcionamento. 

 

 Correspóndelle á Xefa de Estudios coordenar e dirixir a acción dos titores coa 

colaboración do Departamento de Orientación. 

 A Xefatura de Estudios terá as reunión que considere necesario para o bon 

funcionamento da acción titorial. 

 Os titores deberán programar, de acordo coas liñas xerais marcadas neste PAT, as 

actividades específicas titioriais que desenvolverán ao longo do curso. Poderán solicitar a 

axuda do Orientador. 

 Os titores poderán convocar as reunións que consideren necesarias cos equipos 

docentes do seu curso para o bon funcionamento da acción titorial. 

 O Departamento de Orientación contribuirá ao desenvolvemento do PAT, baixo a 

dirección da Xefatura de Estudios, asesorando aos titores nas súas funcións, 

facilitándolles os recursos necesarios e intervindo na medida das súas posibilidades, 

cando os titores o soliciten. 

 

4.- PROGRAMACIÓN TITORIAL 

 

O Xefe do Departamento de Orientación propón aos titores e titoras e á Comisión de 

Coordenación Pedagóxica as directrices para a concreción do PAT . 

Este PAT refírese exclusivamente aos cursos de ESO.  
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ACTUACIÓNS DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AO PAT 

Obxectivos Actuacións  Actividades  Temporalización  

Establecer criterios para organización e 

funcionamento das titorías 

Elaboración e proposta do PAT 

Concretar actividades para o PAT 

Reunións iniciais coa CCP e cos 

titores 

Inicio de curso 

Posibilitar a coordinación entre titores do 

mesmo ciclo 

Reunións semanais cos titores do mesmo ciclo para 

concretar actuacións e actividades 

Reunión do D.O. cos titores Semanal  

Contribuir o deseño e programación das 

titorías 

Asesorar ós titores sobre as tarefas da titorái 

Recopilar materias para elaborar na titoría 

Desenvolver actividades para traballar na aula 

Asesorar e atender ós pais e alumnos 

Reunión de inicio de curso 

Entrevistas cos pais  

Entrevistas individuais coas 

alumnos 

Ao longo do curso 

Contribuir o seguimento do proceso 

ensino-aprendizaxe 

Formular propostas na CCP 

Participación do D.O. nas sesións de avaliación 

Revisións das medidas de atención á diversidade 

Seguimento do alumnado e organización dos apoios 

necesarios 

Reunións da CCP 

Xuntas de avaliación 

Ao longo do curso 

Proporcionar ós titores técnicas e 

estratexias para facilitar a realización 

das actividades 

Asesoramento ós titores  na medida do posible en 

técnicas de traballo intelectual, dinámica de 

gupos… 

Reunión de coordinación das 

titorías 

Semanal  

Avaliar o funcionamento do plan de acción 

titorial 

Elaborar a memoria do funcionamento do PAT Reunión de coordinación das 

tutorías 

Reunión D.O. 

Elaboración da memoria polo xefe 

do D.O. 

3º trimestre 
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ACTIVIDADES TITORIAIS: ACTIVIDADES DE ACOLLIDA E PRESENTACIÓN 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Facilitar a toma de contacto dos alumnos co 

centro, cos profesores e alumnos 

Presentación do titor 

Presentación de alumnos novos 

Informar sobre o equipo directivo, docente, 

horarios… 

Información sobre a organización e 

funcionamento do centro 

Exposición en gran grupo 

Técnicas de grupo para mellorar as relacións 

interpersoais 

Recoller información e propostas dos alumnos para 

a planificación das tarefas titoriais 

Recollida de información sobre antecedentes 

escolares, persoais, familiares… 

Cuestionarios 

Entrevistas iniciais 

Sociograma  

Técnicas de grupo 

Observacións 

Informes do curso anteriores 

Expediente académico 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Promover actividades que fomenten 

a convivencia, integración e 

participación dos alumnos na vida 

do centro. 

Selección de propostas, establecer funcións e responsabilidades, 

planificar intervencións (comisión de actividades culturais, comisión de 

festas, de actividades extraescolares…) 

Técnicas de grupo: chuvia de 

ideas… 

Traballo en pequenos grupos 

Creación de comisións 
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NORMAS E FUNCIONAMENTO DE GRUPO 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Motivar aos alumnos a participar 

nas actividades do instituto 

Proporcionar información sobre a estructura organizativa do centro e o 

seu funcionamento, RRI... 

Traballo en gran grupo 

Traballo en pequenos grupos 

Informar sobre a estructura, 

organización, funcionamento do 

centro 

Estudio e valoración dos dereitos e deberes dos alumnos Traballo en pequenos grupos 

Posta en común 

Debate  

Promover que o grupo adopte 

normas de convivencia e de 

conducta maduras, aceptando as 

súas responsabilidades e asumiendo 

os seus dereitos 

Actividades de elección de delegado Cuestionarios 

Role-play 

Votación  

 

Concretar a partir de normas 

xerais as que rexirán o grupo-clase 

Elaboración dun mural que recolla as normas da clase Traballo en pequenos grupos 

Posta en común 
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TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Identificar os factores condicionantes 

do estudio e utilizalos en beneficio 

propio 

Actividades para sensibilizar sobre a necesidade 

e o beneficio que supón o uso e aplicación 

estratéxica das técnicas no estudio persoal 

Traballo en pequenos grupos 

Cuestionario  

Adquirir a capacidade de planificar o 

estudio 

Determinar os hábitos de estudio do alumno Cuestionario inicial 

Proporcionar e afianzar as técnicas de 

traballo intelectual e integralas no 

proceso de aprendizaxe 

Lectura comprensiva 

O subraiado 

O esquema 

O resumo 

A memorización... 

Traballo en pequenos grupos 

Posta en común 

Traballos individuais 

Aplicar as técnicas de traballo 

intelectual nas distintas áreas e materias 

Estratexias para aumentar o rendemento na 

clase(tomar apuntes, exames...) 

Diagramas, mapas conceptuais, resumes, 

gráficos... 

Exposición en gran grupo 

Traballo en pequenos grupos 

Traballo persoal 

Avaliar o uso das técnicas por parte dos 

alumnos 

Actividades para avaliar o uso e aplicación das 

técnicas 

Probas específicas 

Cuestionarios de avaliación 

 

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

OBXECTIVOS Bloque  TAREFAS E ACTIVIDADES  

Axudar ao alumno a un maior coñecemento 

de sí mesmo, do mundo laboral e do 

sistema educativo 

Autocoñecemento  

 

 

Cuestionario de exploración inicial 

Elaboración de informes persoais sobre como se percibe o 

alumno 

Aplicación de inventarios de intereses, guías de orientación 
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Coñecemento do sistema educativo Estudio de folletos e publicacións 

Elaborar un organigrama do sistema educativo 

Charlas de orientación 

Informe de materias optativas 

Contactos coa universidade 

Consulta de información en internet 

Proporcionar información sobre os 

itinerarios académicos e profesionais que 

se ofrecen 

 

Facilitar os alumnos coñecementos sobre o 

contorno sociolaboral e contactos e 

experiencias co mundo laboral 

 

Analizar as ventaxas e inconvintes das 

distintas opcións educativas. 

 

Organizar adecuadamente a información 

para trazarse un itinerario de cara a toma 

de decisións. 

Coñecemento do mercado laboral Observación de profesiones e postos de traballo 

Contactos con traballadores e empresas 

Visualización de vídeos con información profesional 

Proceso de inserción sociolaboral Elaboración do currículum vital, entrevistas persoais 

Busca de emprego en prensa, internet... 

Entrevista co titor ou/orientador 
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EDUCACIÓN SEXUAL E EDUCACIÓN PARA PREVIR O CONSUMO DE DROGAS 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Educar os xoves na importancia da educación 

sexual e acercalos a súa realidade 

Charla “Quérote” Charla 

Dinámicas grupais 

Traballo sobre a páx. Web “querote” 

Educar para previr o consumo de drogas Charla centro de drogas de Monforte Charla 

Dinámicas grupais 

 

 

 

 

SESIÓNS DE AVALIACIÓN COS ALUMNOS 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Fomentar a participación dos alumnos no 

seu proceso de ensino aprendizaxe 

PREAVALIACIÓN  

Informar sobre como será o proceso de 

avaliación , promoción e titulación dos alumnos. 

Realizar a autoavaliación dos alumnos, avaliación 

do funcionamento do grupo-clase e do proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

POSTAVALIACIÓN  

Análise e valoración dos resultados acadados 

Informar o grupo sobre o desenvolvemento da 

xunta de avaliación... 

Exposición en gran grupo 

Cuestionarios de autoavaliación, de funcionamento do 

grupo-clase… 

Traballo en pequenos grupos 

Entrevista individual coa alumnos que o precisen. 

Analizar o traballo desenvolvido e os 

resultados académicos 

Adoptar compromisos para reforzar o 

conseguido e corrixir os erros cometidos 

Analizar o conxunto de factores que 

interveñen no proceso educativo, 

programación, actividade do profesor, 

materiais , organización da aula... 
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AVALIACIÓN DA TITORÍA 

OBXECTIVOS TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS E ESTRATEXIAS 

Avaliar o funcionamento do plan de 

acción titorial 

Avaliar obxectivos, actividades, persoas 

implicadas, temporalización… 

Cuestionarios de autoavaliación 

Intercambios orais… 

Optimizar a programación de cara o 

vindeiro curso 

Planificación para o próximo curso 
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PROPOSTA ACTIVIDADES TITORÍA 

 

Coñecemento do grupo 

 

1. Elección de delegado 

2. Cuestionario inicial de recollida de datos  

3. Cuestionario de expectativas e intereses 

4. Sociograma 

5. Elaboración dun mural que recolla as normas da clase 

 

Técnicas de traballo intelectual. (T.T.I.) 

 

1. Autoavaliación inicial sobre as técnicas de estudio  

2. T.T.I. : 

a. Lectura comprensiva 

b. Subraiado  

c. Esquema  

d. Resumo… 

 

Material : 

 Actividades  

 Manuais  

 Exercicios prácticos ¿Cómo estudiar? 

 Estudio activo: planificación e metodoloxía. 

 

Aprender a aprender 

 

1. Comprensión lectora 

2. Composición escrita 

3. Redacción 

4. Razoamento … 

 

Aprendo a buscar información 

1. Biblioteca escolar 

 

Memoria, atención e Concentración 

 

1. Aprendo a Pensar desenvolvendo a miña  intelixencia 

2. Fíxate e concéntrate máis 

3. Estratexias básicas do pensamento 

4. Memoria e atención 

 

Educar en Valores 

 

1. Aprender a ser respetuoso (video) 

2. Aprender a ser empático (video) 

3. Aprender a autorregularse (video)  

4. Aprender a ser responsable (video) 

5. Drogas (Actividades do centro de drogodepencias de Monforte) 3·º ESO 

6. Sexualidade. www.querote.org 

http://www.querote.org/
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 Sexualidade 

 Anticoncepción  

 Saúde  

 Orientación Sexual 

7. Vídeo “Educación para a tolerancia e prevención da violencia nos xovenes” 

8. En son de Paz 

 

Actividades Grupais 

1. Sociograma 

2. O Xogo do acoso escolar 

3. Actividades prevención acoso escolar 

4. Actividades grupo 

 

Manuales de actividades: 

 Grupais 

 Titorías con adolescentes 

 Relaxación  

 Manuales titorias por grupos 

 

Orientación académica e profesional 

 

1. Cuestionarios e test sobre as súas preferencias profesionais 

2. Charlas orientación 

 

Manuales :  

 Elixe tu futuro 

 Guías profesionais e de estudios 

 Revista “Entre estudiantes” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Acción Titorial    Departamento de Orientación IES Lama das Quendas 

  

 

 

MARCO LEGAL 

 LOE (Lei orgánica 2/2006 de Eucación, de 3 de maio, (BOE 4 maio 2006), 

 Decreto 120/1998 do 23 de Abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade autónoma de galicia. 

 Orde do 24 de Xullo do 98 polo que se establece a organización e funcionamento da 

Orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia. 

 Circular nº 18/2007 das Direccións xerais de Ordenación Educativa e Formación 

Profesional e Ensinanzas  Especiais pola que se dictan instruccións para unificar as 

actuacións e establecer as accións prioritarias dos servicios de orientación educativa e 

profesional das ensinanzas escolares de Galicia 

 


