
 

Axenda Escolar 

 

No artigo 9 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia, unha das finalidades da ESO é a de lograr no alumnado 
“...desenvolver e consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo...” 

No artigo 10, apartado b), do mesmo Decreto, establécese como un obxectivo 
da ESO: “Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 
individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.” 

A axenda escolar podería ser un dos recursos a utilizar para contribuír ao 
desenvolvemento destes obxectivos, no alumnado, contemplados na nosa 
lexislación. 

Dado que consideramos a axenda escolar como material didáctico e que implica 
un considerable custo económico, dependendo da dispoñibilidade económica do 
centro, contarase coa contribución das familias para a facturación das mesmas. 

a. Departamento de orientación 

Dende o DO vense traballando a nivel individual e a nivel de acción titorial as 
THE e a axenda como recurso para axudar, facilitar e acompañar ao alumnado 
no seu desenvolvemento como persoa e como alumno.  

Consideramos que o desenvolvemento de hábitos de organización, autocontrol 
e autoxestión en relación ao estudo fomentan no alumnado condutas de 
autonomía e responsabilidade que lle axudan a crecer na valoración do esforzo 
facilitando unha actitude máis positiva e confiada cara á aprendizaxe. 

b. Alumnado a quen se dirixe 

Alumnado de 1º da ESO, alumnado de PMAR e alumnado con seguimento 
dende titoría e/ou orientación que o precise. 

c. Obxectivos 

 Xeral:  

Para que un alumno/a acade un nivel axeitado de autonomía ten que ser quen 
de “facer unha axeitada xestión do seu propio esforzo en relación ao estudo e 
aprendizaxe para atender así á necesidade propia da súa idade e adquirir un 
grao axeitado de desenvolvemento que reforce un nivel de autoestima que lle 
axude no proceso de construción do seu proxecto vital.”  

Autonomía – Xestión – Esforzo – Necesidade – Desenvolvemento - Autoestima 

 Para o alumnado: 
 Acadar o nivel de desenvolvemento axeitado para a súa idade en relación 

á necesidade de autonomía – autoestima – satisfación: “ Se xa pode... 
Xa ten que...” 



 Utilizala como recurso de autocontrol e de construción de hábito de 
traballo. 

 Incorporala como recurso de autoxestión e organización. 
 Valorar o esforzo e a aprendizaxe como tarefa fundamental para 

construír o seu proxecto vital. 

 Para o profesorado: 
 Ter outro recurso de comunicación co titor/a e cos pais. 
 Utilizala como vía de coordinación docente. 
 Valorala como axuda e incorporación de THE na súa propia materia. 

 Para as familias 
 Valorar a axenda como obxecto para confiar nas posibilidades de 

autoxestión do alumno/a e como ferramenta da nova tarefa que teñen 
como pais nesta idade: supervisar, acompañar. 

 Ter outra vía de comunicación e coordinación co titor/a e o profesorado 
do centro. 

d. Actividades e temporalización  

 De presentación e coñecemento: 
 Reunión acollida antes do comezo das clases: explicación xeral do 

proxecto ás familias e ao alumnado. 
 Claustro inicio de curso: explicación do proxecto ao profesorado. 
 Reunión inicial de coordinación de titores/as: explicación xeral. 

 De inicio: 
 Na primeira reunión de coordinación titorial: explicación e acordos sobre 

a súa posta en marcha. 
 Titoría/as co alumnado de 1º da ESO nas primeiras semanas de curso, 

explicación e entrega: titor/a, orientadora, alguén da dirección. 
 Na primeira reunión de pais de presentación de titores/as dos grupos de 

1º da ESO. 

 De seguimento: 
 Nas diferentes avaliacións, nas titorías de pais, de alumnos/as, nas 

reunións de coordinación titorial. 

 De avaliación: 
 Ao remate de cada trimestre e ao finalizar o curso a través de enquisas 

ou entrevistas individuais aos diferentes implicados. 

e. Funcións - Responsabilidades 

 Dirección: Explicación do proxecto e apoio nas diferentes actuacións. 
 DO e responsable da Olimpíada de convivencia: Coordinación e 

seguimento xeral. 
 Tiores/as: Coordinación, supervisión e seguimento nas aulas e co equipo 

docente e as familias. 
 Profesores/as: seguimento en relación á súa materia. 
 Pais/Nais: Supervisión e seguimento na casa, segundo as instrucións de 

inicio de curso. 
 Alumnos/as: Utilización e coidado da mesma. 



 
 
*Tarefas do Profesorado - titor/a: 
 
- Na propia materia realizar as tarefas do resto de profesorado (ver no seguinte 
apartado). 
 
- Na hora de titoría e/ou na hora de tarefas titoriais: 

a) Revisar coa axuda da plantilla que o alumno/a ten cubertos os 
apartados de: materias, tema e tarefas a realizar / Organización na casa 
e traballo programado e realizado / Firma dos pais. 
b) Asinar cando se revise.  
c) Utilizala para enviar algunha mensaxe á familia. 
d) Utilizala para facer seguimento do alumnado coa familia. 
e) Recoller a información que deixan os profesores nela. 
 

 
**Tarefas de todo o profesorado: 
 
Para toda a clase: 
-Dous minutos antes de rematar a clase lembrar ao alumnado que anote no 
recadro da materia: o tema no que están ou os puntos que traballaron, e o que 
teñen para o día seguinte. 
 
Para algúns alumnos/as segundo corresponda: 
-Cando se pidan deberes feitos, se se pode, revisar o recadro do último día 
onde eles tiñan que ter escrito o traballo a realizar en dita materia. 
-Comunicar aos pais no recadro corresponde algunha incidencia que se 
considere oportuna para que asinen. 
 
 
***Tarefas das familias: 
 
- Intentar que o alumno/a teña unha rutina de estudo diaria equilibrada con 
outras actividades (deporte, música, descanso, ...) que realice polas tardes. 
 
- Dentro da organización diaria ter un oco fixo segundo o día de estudo (1 hora, 
1 hora e media). Para crear un hábito de estudio é conveniente, aínda que non 

leve tarefas anotadas, dedicar un tempo diario a repasar a materia dada, a ler 
ou facer algunha outra tarefa. 
 
- Pedirlle que se planifique e escriba no apartado correspondente o traballo que 
vai realizar das diferentes materias. 
 
- Cando remate revisar ese apartado e asinar a axenda. 
 
- Ao principio todos os días se é posible e despois segundo a evolución unha ou 
dúas veces á semana. 


