
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

“ PLAN DE APOIO A ORIENTACIÓN  EDUCATIVA 

  Curso 2022-23” 

 

 Dende a LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE, LOMLOE e as diferentes disposicións e normativas 

legais en vigor que as desenvolven tamén na CCAA , establécese a “Orientación” como un dos 

principios e eixes reitores da práctica educativa.  

A Orientación e acción de titoría serán intrínsecas á práctica pedagóxica cotiá de todo 

docente, debendo desenvolverse estas funcións co fin de asegurala calidade, adecuación e 

mellora dos procesos de ensinanza-aprendizaxe, e de todo proceso de educación. Establecendo 

como finalidade dos procesos titoriais e orientadores: “o permitir ó alumnado chegar e acadar 

ó máximo das súas posibilidades, contribuíndo a que exista unha maior coordinación e 

concordancia entre os seus intereses, necesidades, capacidades,... e o proceso educativo”. 

Trátase, por tanto, dun proceso continuo a desenvolver ao longo de toda a escolaridade 

do individuo e nas diferentes etapas educativas; prolongándose incluso mais alá cara o propio 

proxecto de vida persoal. 

 O plan de apoio á orientación académica educativa e profesional do centro para o curso 

académico actual 22-23 establecese e estruturase, por conseguinte, en torno a tres ámbitos de 

intervención e abordando diferentes liñas prioritarias de actuacións. E ao abeiro do sinalado 

normativamente, de acordo coa avaliación de necesidades realizada, revisado o Plan de 

orientación do centro e a memoria do curso anterior. E a espera de constitución do D.O. en CCP 

e dende a Dirección de centro educativo.  

Sinalar que o IES do Milladoiro escolariza alumnado de ESO e Bacharelato procedente e 

inserido nun contexto rural e semi-urbano, o que conleva unhas características de 

heteroxeneidade maior. Ademais de porcentaxe significativa de alumnado de familia vulnerable, 

minorías etnias, de escolarización tardía e nova incorporación estranxeira. Que implica unha 

peculiaridade a “diversidade” do mesmo. 



 

 A pesar de ter uns anos de traxectoria, como centro conta aínda cun número de 

profesorado significativo provisional ou non definitivo. E sendo o equipo directivo este curso o 

2º ano de nomeamento.  

O perfil de familias do alumnado amosase e é moi heteroxéneo, destacando número 

significativo de familias de vulnerabilidade grave, de minorías étnicas e ou procedentes doutros 

países de orixe. Escolarizando o centro alumnado de preto de 26 nacionalidade. Variables a 

considerar no establecemento de prioridades e actuacións na labor educativa e orientadora 

ante as problemáticas e diversidade que isto conleva nos procesos educativos e dinámicas, 

convivencia do centro. 

Sinalar en canto a outros membros da comunidade educativa, que se conta con ANPA 

que este curso  amosa estar pendente da marcha dos procesos educativos e activa. Realízanse 

colaboracións e coordinación de actuacións con organismos da contorna e externos, como: 

Xuventude e SS do concello Ames, Secretariado Xitano de Santiago de Compostela e Areté 

(como organización vinculada a Cáritas e de apoio a concilia de familias vulnerables). Dado que 

un número importante de familias e alumnado ven sendo usuario destas institucións e dos seus 

programas de apoio socio educativo e familiar. E dende elas está a levarse a cabo liñas e 

programas de intervención, seguimento, apoio e inclusión no marco das familias que dende o 

D.O do centro escolar se apoian e colabora. Así mesmo, a liña de traballo e coordinación con 

outras posibles institucións ou organismos ven sendo estudada e considerada de acordo aos 

obxectivos e finalidades que propoñan; a aportación ao traballo de orientación educativa e 

profesional que se precise desenvolver cara a comunidade escolar que o centro atende e 

escolariza. Non esquecendo a coordinación estreita con servizos de saúde e profesionais 

especialistas psicopedagóxicos, coa UACO da Consellería de educación, e cos especialistas do 

EOE de A Coruña. 

      Recoller ademais, no marco de xustificación e contextualización deste plan marco anual de 

apoio a función orientadora educativa e profesional do centro educativo para o curso escolar 

22-23, algunhas propostas de mellora reflectidas na memoria do curso pasado que 

fundamentarán tamén a priorización de liñas de intervención e obxectivos do traballo 

orientador nos diferentes ámbitos: 

 



 

1.- Plan de acción titorial. 

• Maior coordinación entre os proxectos do centro e o plan de acción titorial. 

• Abordar o uso seguro de Internet. 

• Dedicar un maior número de titorías ás habilidades sociais, normas e mellora da convivencia, 

especialmente en 1o e 2o da ESO, así como establecer normas e accións unificadoras dos 

equipos docentes respecto destas cuestións. 

• Separar as reunións de titorías por niveis. 

2.- Atención á diversidade e Necesidades Educativas Especiais do alumnado. 

- Formación inicial de todo o profesorado sobre necesidades educativas especiais, adaptacións 

curriculares, normativa ao respecto e procedementos requiridos ao longo do curso escolar. 

- Continuar coa liña establecida de planificación das reunións de coordinación entre o claustro 

dos departamentos e os profesores especialistas do NEAE. 

3.- Ámbito organizativo e curricular 

- Propoñer formación experiencial no traballo cooperativo e por proxectos e en novas 

metodoloxías. 

- Distribuír a asistencia ás reunións do equipo docente entre os membros do departamento para 

tratar de estar presentes na maioría co fin de asesorar e resolver as dúbidas que poidan xurdir 

sobre atención ao alumnado, atención á diversidade, motivación, metodoloxía, orientación 

académica. .. 

4.- Área de asesoramento familiar e comunidade educativa 

- Deseñar estratexias para lograr a implicación das familias menos participativas na vida escolar. 

- Incidir na normativa de avaliación do alumnado con NEE. 

5.- Achegas de CCP e liñas nas que se solicita asesoramento: 

- Elaboración e realización de documentos curriculares, de atención na aula e de avaliación do 

alumnado con NEAE. 

- Asesoramento na mellora de medidas de mellora da convivencia que se leven a cabo no 

centro. 

- Participación e asesoramento na revisión do documentación curricular e de centro: PXAD, Plan 

de convivencia, PXA, NOF, etc. Na súa actualización e implementación. 

6.- Achegas doutros departamentos: Asesoramento e colaboración ao respecto de temas 

transversais 

- Convivencia no centro e aula: normas escolares e da aula, disciplina, relacións positivas e 



 

construtivas, resolución de conflitos e mediación reconstrutiva,... 

- Habilidades Sociais e coidado emocional. 

- A implicación e colaboración da familia na vida escolar e labor educadora dos fillos-as. 

- A organización e asesoramento na atención ao alumnado con NEAE. Medidas de atención 

curriculares e organizativas. 

 

1. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN.  

Obxectivos para o curso académico 22-23. 

      Ao abeiro da disposición derradeira primeira da Orde do 24 de xullo de 1998, a Consellería 

de Educación e O.U. marca as liñas prioritarias de actuación dos servizos de orientación 

educativa e profesional para o curso, “priorizando determinados aspectos, nas circulares da 

Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa e da Dirección Xeral de F.P. e Ensinanzas 

Especiais, sen prexuízo do establecido na normativa vixente, nos proxectos educativos e 

curriculares dos centros, PXA,..; así como nos plans de actuación anuais dos equipos de 

orientación específicos e dos departamentos de orientación”. Partindo do cal, as actuacións 

para o curso enmarcaranse  dentro dos seguintes ámbitos/obxectivos: 

A.- Dinamizar as medidas que incidan na mellora da convivencia no centro educativo e na 

promoción de condutas tolerantes, fundamentalmente a través de accións como: 

- O estudo da situación, a partir da revisión do acadado en cursos anteriores e as debilidades. 

- A elaboración de propostas que impliquen a todo o centro, con estratexias e instrumentos 

democráticos e construtivos. 

- A implementación de novas medidas de prevención e resolución pacífica de conflitos. O 

“Aprender a convivir” formará parte de todo proceso educativo. Un dos fins fundamentais da 

educación consistirá na promoción da adquisición de estratexias, habilidades, actitudes e 

coñecementos que nos permitan progresar, individual e colectivamente, en harmónica 

relación dos uns cos outros e co medio ambiente/entorno no que vivimos. 

 

B.- A resposta e atención á diversidade do alumnado escolarizado no centro educativo, dende 

unha escola plural, inclusiva  e equitativa, e mediante: 



 

- A colaboración cos equipos de ciclo-nivel e cos departamentos didácticos no deseño e 

implementación de medidas que favorezan o desenvolvemento persoal, social e cognitivo de 

todo o alumnado do centro educativo, previndo  e promovendo respostas axeitadas. 

- A revisión e/ou modificación das medidas de resposta/atención educativa que está a recibir o 

alumnado, e especialmente aquel con dificultades de aprendizaxe e/ou integración, NEE., etc; 

dende os principios de inclusión e a normalización máxima como principios fundamentais, 

priorizando a proposta de metodoloxías innovadoras e activas, colaboradoras e inclusivas. 

- A promoción dunha educación intercultural e o establecemento de plans/accións de acollida 

do alumnado, prioritariamente na incorporación ao centro educativo, cambios de etapa e 

ciclo,... E de xeito especial aquel de nova incorporación e cando este proceda do estranxeiro;  

enmarcado nun plan global de convivencia e acollida de centro. 

 

 C.- A orientación académico-profesional na formación ó longo da vida, a través de: 

- A coordinación entre os servizos de orientación do ámbito educativo e laboral no marco do 

sistema integrado de información e orientación que contempla o plan galego de formación 

profesional; así como con outras instancias, organismos e institucións da contorna. 

- O asesoramento sobre os diferentes itinerarios/saídas formativos e profesionais, así como 

sobre a avaliación, recoñecemento e acreditación das competencias profesionais da poboación 

activa, tendo en consideración as leis europeas e a lei 5/2002 das cualificacións e da formación 

profesional.   

 

D.- O fomento e uso responsable da utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación, intensificando: 

- O aproveitamento das posibilidades que proporcionan as novas tecnoloxías no campo da 

orientación e o asesoramento. 

- A busca de información polo propio alumnado, co obxecto de que adopte decisións 

autónomas e responsables, maduras e críticas sobre o seu futuro persoal de vida, de formación 

e promoción/proxección profesional futura posible. 

- A dinamización do uso do ordenador e diversas tecnoloxías da información para poñer en 

marcha estratexias de aprendizaxe para aprender a aprender, para aprender activamente. 

- A difusión de experiencias e materiais, que redunden na innovación dos procesos educativos 

e formativos do alumnado. 



 

 

 Ademais,  desde este departamento de orientación, ante as debilidades detectadas no 

centro no ámbito da orientación educativa e escolar priorizaranse as seguintes actuacións 

para este curso académico e en continuidade co traballado dos cursos académicos 

anteriores: 

 

 Colaborar co profesorado titor na avaliación inicial do alumnado dos diferentes niveis e 

etapas de escolarización, e en especial aquel que comeza a súa escolarización e/ou cambio 

de etapa; e realizar as avaliacións psicopedagóxicas que como consecuencia se consideren 

pertinentes. 

    Deseñar, dentro do Plan de Acción de Titoría, programas de intervención específicos e 

accións que incidan na aprendizaxe dos valores propios dunha sociedade participativa e 

democrática favorecedores dun clima de convivencia e de respecto entre as persoas e as 

culturas, en igualdade e coeducación. 

 Colaborar co profesorado no afianzamento de técnicas, estratexias e hábitos de estudio e 

traballo que favorezan a aprendizaxe autónoma e o desenvolvemento das capacidades do 

alumnado; así como afianzar o sentido do traballo en metodoloxías activas, inclusivas e 

innovadoras;  aprendizaxe social, cooperativo e por proxectos, a valoración das apartacións 

dos demais e o respecto a outras formas diferentes de pensar e ser. 

 Colaborar cos departamentos didácticos e cos equipos docentes para que se fomente e se 

potencie a aprendizaxe das áreas ou materias que por teren carácter instrumental van 

facilitar a adquisición doutros contidos curriculares; e de xeito interdisciplinar, 

multicompetencial e activo... Previndo dificultades e dando respostas educativas as que 

amosen o alumnado. 

 Deseñar e levar a cabo accións específicas coordinadas que favorezan e optimicen a 

resposta/atención educativa ó alumnado con nee.; de xeito inclusivo e normalizador. 

Traballando na detección precoz e a diagnose multidisciplinar que permita intervencións 

eficaces e acertadas. 

 Ofrecer información/asesoramento ao alumnado do centro sobre madurez vocacional e 

toma de decisións, relativa a alternativas e itinerarios formativo-profesionais; facendo 

fincapé no coñecemento persoal,  da oferta educativa e laboral e do correcto proceso da 



 

toma de decisións, de xeito que se favoreza o transito do mundo formativo ó laboral e a 

madurez persoal. 

 

 

2.   COMO AMBITOS DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA O CURSO SINALAR: 

 

1.- Atención á diversidade no que se refire á atención ao alumnado con necesidades educativas 

específicas e de carácter especial, coas seguintes accións: 

 A revisión anticipada dos expedientes académicos do alumnado, preferentemente nos 

casos de nova incorporación ó centro, cando exista desfase entre a idade cronolóxica e o 

curso no que estea escolarizado, ou cando se trate de alumnado con necesidades 

educativas específicas de carácter especiais.  

 Revisar a resposta educativa e medidas de atención a diversidade ao alumnado con 

necesidades educativas específicas e especialmente de carácter especial e, cando 

cumpra, a súa modalidade de escolarización e para o curso académico. 

 Planificación e proposta axeitada dos recursos humanos e materiais específicos para 

atender ao alumnado con dificultades e que amosa nee e de carácter especial.. 

 Asesorar  e ofrecer recursos ao equipo directivo e ao profesorado en xeral, para mellorar 

a atención á diversidade do alumnado 

 Analizar as medidas de atención á diversidade establecidas no proxecto educativo e no 

proxecto curricular e introducindo, neste curso, propostas e suxestións de mellora 

 Prestar apoio especializado e asesoramento respecto ao alumnado con dificultades, 

sobre todo de carácter especifico e nas áreas instrumentais, e especial. 

 Facilitar materiais e asesoramento ao profesorado neste apartado, para traballar tanto 

nas áreas como na titoría.   

 

2.- A convivencia no marco da formación de cidadáns responsables, autónomos e 

participativos.   

  Asesorar aos titores/as e ao profesorado no desenvolvemento de actuacións dirixidas as 

relacións sociais/interacción e a construción dunha convivencia positiva, implicando máis 

activamente a comunidade educativa e especialmente as familias no proceso educativo dos 

seus fillos-as. 



 

 Propiciar a implementación de programas específicos de educación para a promover 

tolerancia e na prevención da violencia e condutas de risco, a través de traballo colaborativo 

cos servizos sociais do concello, e dende programas que atendan a competencia emocional e 

afectiva e co educativa en igualdade. 

 Propostas ás titorías de accións de intervención específicas que favorezan un clima de 

convivencia positivo de aceptación e respecto na aula. Prevención de bullying, promoción de 

resolución positiva e construtiva de conflitos, cultura de paz democrática. 

 

3.- O asesoramento e a orientación profesional e na formación ó longo da vida. 

 Programa específico e actuacións de orientación académica e profesional, incidindo 

especialmente naqueles grupos de alumnado que deben realizar unha toma de decisións mais 

inminente e ligada a estudios posteriores ou á súa inserción socio-laboral. Cambios de etapa e 

finalización das mesmas.. 

 Propoñer, facer o seguimento e avaliar programas de orientación académica e profesional      

dirixidos ao alumnado. Desenvolvendo a madurez vocacional e persoal e a toma de decisións, 

coa implicación e colaboración dende as familias a de organismos e entidades sociais da 

contorna. 

 

3. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

          O Departamento de Orientación é o espazo institucional dende onde se articulan as 

funcións de orientación e titoría no centro educativo, así como tamén as dunha oferta curricular 

adaptada e diversificada. Estas funcións teñen que incardinarse dentro da organización xeral do 

centro e nos documentos curriculares do centro, para darlle coherencia, operatividade e 

funcionalidade educativas.  Constituirase para o curso académico o departamento de 

orientación do centro educativo cun grupo de docentes que xunto coa especialista deste curso 

constituirán un grupo e órgano colexiado respecto da orientación educativa e profesional.   

-A nivel interno: 

 Responsable especialista do D.O.:   Mª Carmen Garabal G. 

 Profesorado especialista PT (1 especialista) 

 Titores/as de ámbito de ESO  (2) (non nomeados aínda a data de hoxe...) 



 

 Responsable de orientación educativa centro de educación primaria adscrito. (1 

orientador) 

 

Tal como establece prescriptivamente a normativa ao respecto da organización e 

funcionamento dos DO, tentará celebrarse reunións semanais de coordinación dos membros 

constitutivos do D.O co obxectivo de valorar a marcha da orientación educativa e profesional no 

centro educativo, planificar e establecer propostas a comunidade educativa no eido da 

orientación escolar que revertan na innovación e mellora da calidade do proceso educativo e na 

atención educativa do alumnado. Entendéndose e configurándose como órgano técnico de 

asesoramento a toda a comunidade escolar. En coordinación coa XE, órgano unipersoal con 

competencia e responsabilidade no seguimento e facilitación da labor orientadora educativa a 

toda a comunidade escolar. 

 

 Sinalar que a responsable e especialista do D.O. ten carácter definitivo no centro 

educativo. No horario lectivo de permanencia como profesional no centro educativo 

contémplanse 23 horas lectivas, das que segundo a normativa vixente: 20 horas son de 

dedicación a labores do orientación educativa e profesional propias do D.O.; 2 horas lectivas de 

Xefatura de departamento, e 1 hora de titoría de pais e nais. 

 

4.-  Apoio o  PLAN DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

 Entenderemos por “diversidade” as diferenzas e individualidades que presenta o 

alumnado ante as aprendizaxes escolares, en canto a: aptitudes, intereses, motivacións, 

capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaxe, experiencias e coñecementos 

previos, entornas sociais e culturais. Aspectos que conforman tipoloxías e perfís no alumnado 

que van e deben determinar, en gran medida, a planificación e acción educativa a desenvolver 

na praxe docente de aula. 

Dentro desta diversidade xeral e heteroxeneidade, algún alumnado posiblemente precise 

dunha atención diferente a ordinaria, mais específica e concreta e incluso individualizada: 

- Por presentar n.e. específicas e ou de carácter especial (alumnado que requira por 

un período transitorio ou permanente da súa escolarización determinados apoios e 

atención, respostas educativas especificas derivadas de discapacidade ou trastornos 



 

graves de conduta.) 

- Por presentar dificultades específicas de aprendizaxe xeneralizaras, por trastornos 

diversos, lentitude ou retardo madurativo e nas aprendizaxes.. 

- Polas súas altas capacidades intelectuais 

- Por terse incorporado tardiamente ao sistema educativo 

- Por condicións persoais/socio - familiares e/ou de historia escolar 

- ... 

 Para todos eles, unha vez identificadas e avaliadas as necesidades específicas ou 

especiais, será preciso ir adaptando as respostas educativas dende as programacións xerais e as 

programacións da aula, ata aquelas outras propostas que modifiquen mais ou menos 

significativamente a proposta curricular ordinaria; podendo, neste caso, chegar a requirir 

propostas organizativas diferenciadas e recursos persoais de apoio individualizado mais ou 

menos especializados ou específicos. Isto sempre dende os principios de máxima 

normalización e inclusión. Priorizaranse as medidas ordinarias e soamente despois 

consideraranse progresivamente as medidas extraordinarias, sempre e cando se valore e 

xustifique a súa necesidade de acordo ao que a normativa vixente establece (Orde 8 de 

setembro de 2021 entre outra de referencia); sendo complementarias e non excluíntes todas 

elas na súa implantación e desenvolvemento. 

 A identificación temperá das necesidades educativas (entendidas como continuo)  no 

proceso de E-A do alumnado, a súa valoración e a proposta da resposta educativa constituirán 

procesos necesarios e prioritarios para adecuar as medidas e recursos educativos á diversidade 

do alumnado. Individualizando e adecuando os procesos de E-A.   

Isto farase alomenos a través dos seguintes mecanismos: 

o Nas reunións previas de inicio de curso grupais e na avaliación inicial realizada a 

comezos de curso en cada un dos niveis e de todas as etapas. Xunto co especialista do 

D.O., demais profesorado especialistas, equipo educativo, titor-a e membro da dirección 

do centro(XE). Desenvolvendo e promovendo dende o D.O estratexias e valoracións 

temperás que permitan detectar alumnado con mais problemática de aprendizaxe; 

derivando e transmitindo información, propoñendo e asesorando propostas de medidas 

e atención. 

o Nas xuntanzas da avaliación de cada trimestre e co seguimento titorial o longo do 

trimestre e nas reunións de coordinación de ciclo; xunto co especialista do D.O. e XE ou 



 

membro do equipo directivo 

o Ao finalizar cada curso avaliarase o proceso educativo de cada alumno/a,.. 

o En momentos periódicos e/ou puntuais ao longo do curso, segundo as necesidades 

detectadas en coordinación co DO, sempre que sexa preciso... 

Sinalar respecto da valoración e detección das necesidades educativas xerais e mais específicas 

do alumnado do centro, que alomenos unha porcentaxe importante: 

 

 Amosan dificultades no desenvolvemento e afianzamento das técnicas instrumentais 

básicas: dificultades para extraer/inferir as ideas principais dun texto, para expresarse tanto 

por escrito como especialmente a nivel oral, dificultades no razoamento e lóxica así como no 

cálculo mental. Precisando afianzarse todas as competencias clave a desenvolver como 

instrumentais no proceso de aprendizaxe.. 

 Baixa adquisición de hábitos básicos de traballo, estratexias e técnicas de estudo, TTi.. 

 Deficiente organización e responsabilidade do traballo persoal académico (calendario, 

horario diario de estudo, axenda, seguimento e planificación de tarefas de estudo,...). 

 Emprego dun método de estudo fundamentalmente memorístico. Non tendo adquirido as 

técnicas de traballo básicas de inferencia e de traballo da información (lectura comprensiva, 

subliñado, resumo, esquemas...) e TTi. 

 Falla de expectativas e motivación xeral cara o estudo e académico especialmente no 2º e 

3º curso de ESO..  

 Importante abandono escolar temperá e porcentaxe significativa que non adquiren as 

competencias básicas (nivel 1 e ou 2). Xunto con absentismo escolar a previr e minimizar. 

 NEE de carácter mais específico e/ou especial que presenta determinado alumnado nos 

diversos niveis educativos: 

 *Elevarase a recollida de datos de NE e de medidas de atención a diversidade elaborado 

pola responsable do D.O. por niveis e etapas educativas e previsto para o curso académico e 

Drdi.  

 

 

 

- DVC en 3º ESO, PMAR 2ºESO, Exención de 2ª lingua estranxeira en 1º e 2º ESO, RE 

ordinario en aula, apoio específico e especializado do profesorado especialista de PT no 



 

caso de alumnado ACNEE con discapacidade e ou proposto para cursar con ACI (5 delas en 

1º eso), ao non seguir o ritmo ordinario de aprendizaxe do nivel de escolarización.  

**Respecto de alumnado con NEE escolarizado en ESO no inicio de curso 22-23 consta ao 

D.O alumnado con situación e diagnose: TEA (con grave e severa discapacidade en 2 dos 

casos en 1º eso, requirindo persoal auxiliar de coidade e estando un dos alumnos 

escolarizado en modalidade combinada con centro específico); TDAH; Trastorno Damp 

asociado a conduta; Trastorno lecto-escritor; Trastorno motóricos grave (requirindo de 

persoal auxiliar de coidado); Vulnerabilidade por historia persoal ou socio familiar/ 

traxectoria escolar/ emocionalidade; rendemento alto e AACC; incorporación tardía e ou 

do estranxeiro; pertenza a minoría étnica. Entre outras diversidades mais significativas e 

informadas. 

Aplicarase proba de screening ao alumnado de nova incorporación en 1º ESO. Cara 

detección temperá de diversidade e heteroxeneidade de NE de carácter específico a 

abordar e avaliar psicopedagóxicamente, respecto de alumnado escrutado. E poder dar 

respostas preventivas, temperás o mais  efectivas. 

**No caso da etapa de Bacharelato ao respecto de alumnado con NE consta ao 

departamento de orientación:  en 1º curso: 1 alumno con diagnose TEA que precisa de 

aplicación de medidas de atención de acordo a protocolo alumnado TEA e outro alumno 

con TDAH que precisará aplicación de medidas de atención de acordo a protocolo TDAH; e 

en 2º curso: unha alumna con TDAH e trastorno negativista e outro alumno con TDAH, que 

precisarán de aplicación de medidas de atención de acordo a protocolo TDAH. Ademais de 

alumnado de nova incorporación estranxeira. Non prevéndose, por tanto, a necesidade na 

etapa de implementación de medidas de atención a diversidade de carácter 

extraordinario. Si atención educativa dende medidas de resposta ordinaria e de acollida a 

incorporación de alumnado novo e ou de incorporación estranxeira, que poida darse ao 

longo do curso escolar.  

Terase en conta a necesidade de seguimento e revisión continua nos diversos trimestres das 

medidas implementadas nos diversos niveis e etapas cara a súa mellora e adecuación. 

 

Serán obxectivos do plan de apoio a atención a diversidade (de carácter xeral e específico) a 

conquerir ao longo do curso: 

 Aceptar e valorar as diferenzas e diversidade do alumnado como un feito normal 



 

e de enriquecemento na comunidade educativa.. 

 Asegurar que todo o alumnado, sen distinción, acade, dentro das súas 

posibilidades, o grao máximo das súas capacidades, do seu desenvolvemento persoal, 

social e emocional, así como das competencias básicas e dos obxectivos educativos 

establecidos en xeral para cada etapa. 

 Deseñar, planificar e desenvolver coordinadamente medidas eficaces de tipo 

organizativo e curricular nas diferentes etapas de escolarización, que dean resposta as 

características e necesidades do alumnado; e de xeito progresivo... 

 Potenciar a coordinación das liñas de actuación do profesorado que interveña no 

proceso educativo de cada alumno/a.. 

 Fomentar a titoría e a orientación como instrumentos eixo para a prevención, 

detección e atención tempérana de dificultades, e prioritariamente do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo e especialmente as de carácter especial 

(ANEAE). 

 Promover a creación e difusión entre o profesorado de recursos, materiais, 

bibliografía, estratexias e metodoloxías educativas axeitadas á diversidade e de carácter 

innovador, ….. 

 Establecer os mecanismos oportunos para garantir unha adecuada coordinación 

entre os diferentes profesionais implicados na atención á diversidade: DO, titores/as, 

profesorado, familias e servizos externos ao centro... 

 Valorar a importancia da convivencia e crear un ambiente de traballo e 

compañeirismo que axude a mellorar o desenvolvemento persoal, social e cognitivo do 

alumnado, promova a colaboración e o traballo innovador, e de competencias socio- 

afectivas fundamentais para o desenvolvemento persoal integral... 

 Crear un clima de cooperación entre o centro e as familias, para favorecer o 

desenvolvemento integral do alumnado. 

 Asesorar ás familias sobre pautas educativas e recursos (educativos, sociais, 

sanitarios, etc.,...); implicándose e participando conxunta e explicitamente no proceso 

educativo e de desenvolvemento 

 .... 

 

Simultaneamente a conquerir dende a implementación de programas, actuacións e medidas de 



 

carácter ordinario e extraordinario, a intervención e asesoramento do D.O., implementación de 

recursos tanto do D.O. como do centro educativo e outros posibles materiais e humanos. Así 

como dende o fomento da sensibilización, da colaboración e a implicación de toda a 

comunidade educativa. 

 

Avaliaranse obxectivos e as actuacións no eido da atención a diversidade tanto de xeito 

continuo como final. Dende instrumentos diversos cualitativos e cuantitativos, e reflectíndose 

resultados de indicadores de logro e propostas de mellora na memoria final de curso do D.O. 

 

5.-  O  Apoio o  PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 

  

 A acción  de titoría entenderase como unha actividade educadora que pretende 

reforzar as actuacións tanto do profesorado, pais e alumnado  como de todo o persoal que 

incide directa ou indirectamente na educación. Desenvolverase a través de diferentes tipos 

de actividades diferenciadas e recollidas no Plan de Acción de Titoría do centro, que o titor/a 

poderá seleccionar, priorizarse e concretar en función das súas posibilidades persoais e das 

necesidades e características/perfil do seu grupo de titorados. Planeáranse liñas de 

actuacións e coordinación semanal dende reunións por niveis, coa especialista do D.O. 

Concretándose actuacións e valorando posibles dificultades e problemáticas que vaian 

xurdindo dos diferentes grupos e niveis, procurando respostas e actuacións titoriais 

preventivas. 

         A..-Análise de necesidades.-   

Da análise de necesidades, entendese como prioritarias as seguintes liñas de actuación:              

    - A acción de titoría dirixida: 

Ó profesorado   

o facilitar o coñecemento do alumnado 

o reforzar o proceso ensino-aprendizaxe 

o colaborar no desenvolvemento curricular 

Ó alumnado 

o ensinar a ser persoa 

o ensinar a convivir 

o ensinar a decidirse 



 

o ensinar a pensar 

Ás familias 

o relacionarse coa institución educativa 

o relacionarse cos fillos 

o información persoal, académica e profesional. 

    Nestas liñas recóllense os grandes bloques de temas e de actividade de titoría, co e do 

profesorado, en particular dos titores/as, nos ámbitos dos tres subprogramas que se 

relacionan de seguido; e a levar a cabo co alumnado, co grupo, as familias, o equipo 

educativo, equipo directivo... e no curso académico vixente.. Contando e dende apoio técnico 

e asesoramento especializado do Departamento de Orientación.  

 (Ver proposta de accións respecto dos diferentes membros da comunidade educativo e 

posible proposta de actividades por niveis e etapas educativas respecto da aula co 

alumnado e grupo . Anexos.) 

 

   B) Síntese de Accións prioritarias dende a acción titorial co alumnado, familias e 

profesorado 

SUBPROGRAMAS Apoio ó proceso de ensino-

aprendizaxe 

Madureza vocacional e 

orientación profesional 
Atención á     diversidade. 

Co alumnado 

Facilitar a integración do alumnado no 

grupo e no centro. 

Personalizar este proceso, facendo un 

seguimento. 

  Recadar axuda e apoio cando 

proceda. 

Promover actividades de 

información e de reflexión 

Recadar información sobre 

antecedentes escolares. 

.Propoñer medidas de acordo coa 

información do primeiro apartado e 

participar no seu seguimento. 

.Informar e negociar co alumnado 

sobre medidas a tomar 

Participar segundo se contempla na 

lexislación nas distintas medidas de 

atención á diversidade. 



 

 

 

5.-  O  Apoio o  PLAN DE ORIENTACIÓN A CADÉMICO PROFESIONAL. 

 

 O P.O.A.P. forma parte da función titorial de todo docente e dos obxectivos do centro 

como ámbito educativo. En concreto, o labor de orientación vocacional forma parte do “Apren-

der a ser persoa”, tendo en conta que a etapa de Educación Secundaria é fundamental no de-

senvolvemento da personalidade individual dos nosos alumnos e que supón unha etapa de 

transición da educación básica á educación superior ou ao acceso ao mundo laboral.  

 As actividades do P.O.A.P.  inclúense dentro de: - o Plan de Acción Titorial. - a P.G.A. 

(actividades complementarias e extraescolares), - as Programacións dos distintos Departamen-

tos Didácticos. - o Plan anual de Actividades do Departamento de Orientación.  

Por tanto, faise necesaria unha planificación de todas estas accións encamiñadas a favorecer a 

construción nos nosos alumnos dunha identidade, de definir os seus intereses persoais e profe-

sionais, e de mostrarlles as diferentes opcións que lles ofrece o medio que teñen ao seu alcance 

Co grupo-clase 

Coordinar o proceso avaliador do 

alumnado e asesorar sobre a súa 

promoción e/ou titulación. 

Analizar os resultados do grupo, 

identificando posibles alternativas de 

mellora. 

Promover actividades de 

información e de reflexión 

Promover actividades de reflexión 

acerca de dificultades, necesidades, 

etc., para organizar liñas de actuación. 

Coas familias 

Asesorar e Implicar ás familias 

naquelas cuestións que atinxan a 

atención a diversidade e NE no 

proceso educativo dos seus fillos-as. 

Informalas sobre os 

itinerarios posibles e/ou 

saídas académicas e 

profesionais. 

Informar ás familias sobre as medidas 

de atención á diversidade que se vaian 

a tomar, implicándoas. 

Co resto do 

profesorado. 

Coordinar tódolos procesos implicados 

no ensino-aprendizaxe. Actuar como 

catalizador de información. 

Facilitar e canalizar 

información acerca da 

toma de decisións 

.Coordinar o axuste da resposta 

educativa. 

Co equipo directivo 

Facer chegar e elevar suxestións e as 

propostas que se precisen. 

Asesorar na proposta de actuacións e 

medidas 

 

 

 



 

A.- Os obxectivos fundamentais que rexerán o apoio ao POAP son: 

- Sensibilización e abordaxe nas titorías: valor da orientación académica e profesional. 

- Información ao alumnado, profesorado e familias. 

- Proceso de auto reflexión entre o alumnado. 

- Procura e análise de información. 

- Formación e asesoramento en canto a procesos de toma de decisión. 

- Elección de alternativas, consello orientador e análise-valoración 

-Toma de decisión final, con avaliación desta para ratificala ou empezar o proceso de procura 

de máis información.  

 

CADRO RESUMO   

Obxectivos específicos, actuacións, implicados, temporalización e avaliación. 

OBXECTIVOS ACTUACIÓNS IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 

1. Conseguir o coñe-

cemento das propias 

capacidades, intereses 

e motivacións por 

parte do alumnado 

para desenvolver as 

capacidades implica-

das no proceso de 

toma de decisións. 

1.1. Elaboración de documentos que 

permitan obter dita información 

1.2. Entrevistas en casos puntuais 1.3. 

Actividades grupais desenvolvidas nas 

sesións de titoría 

 

XE 

Orientación 

Titores-as 

1º Trimestre Valoración das 

actuacións de-

senvolvidas 

2 Facilitar ao alumna-

do información rele-

vante sobre as dife-

rentes opción e alter-

nativas 

2.1. Actividades informativas grupais 

e/ou individuais sobre optativas, itinera-

rios 

2.2. Colaboración na elección de mate-

rias optativas e modalidades de Bacha-

relato 

2.3. Coordinación coas actuacións pro-

postas polo Departamento de FOL (Saí-

das profesionais, procura de emprego e 

auto emprego) 

Titores-as 

DO 

 

Ao longo dos dife-

rentes trimestres, 

fundamentalmente 

finais do 2º e no 3º 

trimestre 

Ao final de curso 

3. Pór ao alumnado en 

contacto co mundo do 

traballo para propiciar 

a súa inserción laboral 

 

3.1. Actividades de orientación laboral 

3.2. Integrar nas programacións dos Dp. 

Didácticos as achegas que se consideren 

convenientes 

Titores-as 

DO 

Dp didácticos 

No 2º e no 3º tri-

mestre 

Ao final de curso 

4. Contactar con ins- 4.1. Colaboracións con CIUG- Centros de Titores-as 3º trimestre Ao final de curso 



 

 

B.- Cadros -resumen de actuacións dentro POAP  

 A continuación reflíctese: 

 Cadro-resumen de actuacións básicas dentro POAP en relación con obxectivos, actuacións e 

implicados así como, actividades por niveis educativos  que se insiren no PAT 

CADRO RESUMO ACTIVIDADES CONCRETAS CO ALUMNADO segundo NIVEIS  E OBXECTIVOS: 

 

OBXECTIVOS ACTUACIÓNS SECUENCIA POR NIVELES 

E1º    E2º     E3º    E4º    Bach 

Proporcionar ao alumnado 

información suficiente sobre 

os distintos itinerarios acadé-

micos 

-Relativa a optativas que o alumnado cursará no 

próximo ano académico 

-Relativas as materias que terá no próximo curso 

-Relativa a toma de decisións dos diferentes itinera-

rios a seguir para o próximo curso 

-Charlas sobre estudios superiores 

-Charlas sobre el sistema educativo actual, en xene-

ral. 

    *       *        *         *      * 

 

     *       *       *      *        * 

     *       *       *      *       * 

 

     *       *       * 

    *       *       *  

- Desenvolver no alumnado a 

capacidade de tomar decisións 

(autocoñecemento coñece-

mento do sistema académico, 

consideración de intereses e 

posibilidades persoais, etc.) ----

Coñecer e valorar de forma 

realista as súas capacidades, 

motivacións e intereses 

- Actividades de toma de decisións: 

  Coñecemento de sí mesmo 

 Coñecemento sistema educativo actual 

 Coñecemento mundo laboral e as súas posibilidades 

     *       *       *        *       * 

 

 

tancias externas ao IES 

que poidan servir de 

punto de información 

para o alumno 

 

información, documentación e estudos 

xuvenís / INEM // Confederación de 

empresarios... 

4.2. Visitas á Universidade e outras 

saídas de interese no formación voca-

cional,... 

DO 

5. Informar os pais das 

distintas opcións 

educativas e laborais 

dos seus fillos ao 

termo de cada etapa 

 

5.1. Atención individual a pais para 

tratar os temas académicos dos seus 

fillos e as opcións educativas 

5.2 Atención grupal para explicar os 

cambios nos itinerarios educativos en 

base á nova reforma educativa 

(LOMLOE) 

Titores-as 

DO 

3º trimestre Ao final de curso 



 

Proporcionar información ao 

alumnado sobre saídas labo-

rais que se presentan ao ter-

mino das etapas educativas, 

sobre información profesional 

e busca de emprego 

-Coordinación coas actuacións propostas polo depar-

tamento (charlas sobre saídas profesionais/ busca de 

emprego e autoemprego) 

- Participación nas actuacións necesarias 

                       *       *       * 

 

 

                        *        *       * 

 

Facilitar que o alumno/a supe-

re posibles hábitos discrimina-

torios (debido a clase social 

pertenza sexo ou outra índole) 

a hora de elixir os seus estu-

dios ou profesión 

Actividades sobre igualdade de oportunidades, inte-

gración, etc 

        *       *       *        *       * 

Favorecer que os pais estean 

informados das distintas op-

cións educativas e laborais dos 

seus fillos ao termino de cada 

etapa ou ciclo educativo, con 

vistas a facilitar unha adecua-

da colaboración no proceso de 

toma de decisións do seu 

fillo/a 

Charlas informativas a pais sobre os itinerarios edu-

cativos que os seus fillos-as poden seguir 

 

Atención individual a pais tratando os temas acadé-

micos dos seus fillos-as e as súas opcións educativas 

      *       *       *        *       * 

 

 

      

      *       *       *        *       * 

 

 

Atención individual asesora-

mento a titores, profesores e 

alumnado 

DO        *       *       *       *       * 

Participar na realización do 

consello orientador e informe 

individual do alumnado 

Cos titores, profesores de grupo, Equipo directivo e 

Departamento de Orientación 

        *       *      *      * 

Relacionarnos con instancias 

externas ao IES que poidan 

servir de punto de información 

para o alumnado 

CIUGA, UNIVERSIDADES. INEM, Programa A ponte 

USC,... 

        *       *      *     *      * 

 

 

6.- Sinalar que : 

 Será TEMPORALIZACIÓN do Plan de apoio á orientación e dos distintos programas e 

subprogramas:   

  “Atención á diversidade”, “Apoio ó proceso de ensino-aprendizaxe”, 

desenvolverase durante todo o ano escolar e ao longo do curso académico, procurando  



 

cumprir os aspectos máis burocráticos: adaptacións curriculares, ditames de 

escolarización, etc., nos tempos axeitados. 

 “Madureza vocacional e orientación profesional”, prioritariamente no 2º e 3º 

trimestre inserido fundamentalmente no PAT, sobre todo no caso de ser un curso de 

cambio de etapa ou ciclo. 

 “Acción de titoría” ao longo de todo o curso; dende os diversos programas 

específicos deseñados e actuacións programadas, e inserindo actividades de outros 

plans e programas do centro educativo interdisciplinar e transversalmente. 

 Serán RECURSOS a empregar todos aqueles, tanto humanos como materiais e 

curriculares, de que o centro educativo dispón e que o contexto sociocultural do mesmo 

ofreza. Adquirindo aqueles que sexan preciso e actualizando documentación e outros que 

sexa preciso para as actuacións a desenvolver 

 Será METODOLOXIA a considerar aquela que promova a cooperación e participación 

activa de tódolos implicados, e se basee nos principios educativos construtivistas e 

interactivos que actualmente plántea o noso modelo educativo vixente e nos que se 

fundamenta a acción orientadora; promovéndose as estratexias mais axeitadas. Dende os 

principios de prevención, desenvolvemento, sistemacidade, currículo.  

      Moitas das intervencións artellaranse interdisplinarmente coa implementación de 

programas específicos e participación en Plans e programas diversos como: CPi, Plan Proxecta, 

Plan director, Plan Convivencia, etc., que no centro se establezan e dinamicen. Poderán 

complementarse segundo se desenvolva o programa do D.O e o PAT ao longo do curso, coa 

colaboración de outros plans, programas de entidades e organismos diversos que dende o DO 

se estimen necesarios e beneficiosos para a abordaxe e traballo das diferentes temáticas e 

problemáticas co alumnado. 

 Sinalar que dende o centro se veñen desenvolvendo traballos e intervencións 

colaboradoras con Técnicos dos SS do concello e UACO, así como outras entidades da 

contorna e Administración, para seguimento e apoio en accións con alumnado e familias 

vulnerables fundamentalmente, e que veñen sendo usuarios deses servizos. Como con 



 

Secretariado xitano de Santiago de Compostela ou ARETE Milladoiro dado o número 

significativo de alumnado vulnerable e familias que atenden e son usuarios destas 

entidades; que lles ofertan entre outros recursos actividades de reforzos educativos e 

atención conciliación familiar. 

 Respecto das actividades complementarias e extraescolares relativas a obxectivos do PAT 

e POAP como da Atención a diversidade, concretaranse na programación de Actividades 

extraescolares e complementarias da PXA do centro educativo. Ver punto 7 da 

programación do DO. Sinalar que se solicitou de novo participar no Contrato Programa 

Queda-T que oferta a Consellería de Educación, coa finalidade de intervir e previr o 

abandono escolar temperá e o absentismo escolar. 

 Será a AVALIACIÓN do plan e programas desenvolvidos de carácter sistemático, global e 

continua. Coa colaboración activa de todos os axentes participantes dende os principios da 

investigación-acción. Considerarase tres momentos/fases fundamentais no proceso 

avaliador: inicio, continua (procesual) e final (sumativa). Implicando a tódolos membros da 

comunidade educativa no posible, con fin de mellora da calidade do proceso orientador. 

Reflectíndose as propostas de actuación,  mellora e logros na memoria final do 

Departamento. Empregándose instrumentos diversos tanto cuantitativos como cualitativos, 

mais ou menos formais (observación de procesos e actuacións, reunións de coordinación e 

seguimento, enquisas, ...) 

7.-  ACTIVIDADES  E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS 

     Serán Actividades e programas a implementarse complementariamente coordinados coa 

Consellería/s dende os plans suxeridos e propostos para o curso académico; así como con 

outros organismos e entidades da contorna pertinentes (USC co Programa A Ponte; Servizos 

sociais concello, ARETE Milladoiro, Secretariado xitano, e outras posibles que poidan ser 

consideradas e contribúan ao desenvolvemento dos obxectivos e funcións orientadoras a 

desenvolver).  

Inseridas as actividades e actuacións do na súa meirande parte na dinámica da acción de titoría 

(PAT-POAP) e co PXAD; así como interdisplinarmente tamén co desenvolvemento dos diferentes 



 

subprogramas no PAT en coordinación con plans e programacións didácticas previstas para o 

curso no centro. 

Irase concretando para cada etapa e nivel cos titores/as cales serán actividades e recursos mais 

axeitados e idóneos para cada grupo, de acordo as súas dinámicas, características e necesidades 

mais significativas amosadas.  

Serán algúns dos talleres e actuacións previstas complementariamente cos subprogramas a 

desenvolver ao longo do curso: 

 OBRADOIROS - CHARLAS: 

- OBRADOIROS DE TÉCNICAS DE ESTUDO 

     Dirixido a todo o alumnado e fundamentalmente ao alumnado de 6º do colexio adscrito e de 

niveis iniciais da E.S.O., fundamentalmente. Os contidos englobados neste obradoiro/s non 

pertencen a ningunha materia concreta, mais afecta, sen dúbida, aos resultados de tódalas 

áreas. Co que poderán implementarse as estratexias e reforzalas dende todos os departamentos 

e áreas.   

Son obxectivos xerais  destes  obradoiros:  Que o alumnado: 

• planifiquen adecuadamente o seu tempo de estudo 

• sexan capaces de deseñar un plano de estudo personalizado en función das súas 

características 

• adquiran unhas pautas que lles permitan elaborar correctamente resumos, esquemas, 

mapas conceptuais, etc. 

• coñezan diferentes técnicas coas que exercitar e aumentar a súa capacidade de atención, 

concentración, a súa memoria   

 

- OBRADOIROS DENTRO DO PROGRAMA DE HBS SOCIAIS, RESOLUCIÓN CONFLICTOS E 

PRESIÓN DE GRUPO.  COMPLEMENTADO CO SUB-PROGRAMA MEDIACIÓN RECONSTRUCTIVA. 

Dirixido a todo ó alumnado 

O obradoiro presentase no PAT como Resolución de conflitos I e II, permitindo a opción 

de que o alumnado amplíe e afonde nos contidos xa presentados. Inseríndoos e elixindo a 

implementación das actividades e sesións en titorías para os diferentes niveis e etapas. 



 

Complementaran o traballo a desenvolver co Programa de habilidades sociais do PAT e outras 

actuacións no marco do Plan de convivencia. 

Obxectivos xerais serán:  Que o alumnado: 

•   coñezan o significado de termos e estratexias de resolución positiva de conflitos e 

comunicación interpersoal, como empatía, asertividade e escoita activa. 

•  distingan e clasifiquen as características que definen os estilos de comunicación e relación 

interpersoais pasivo, asertivo e agresivo, e identifiquen o seu propio estilo de comunicación 

• clasifiquen e comparen as consecuencias de cada un dos estilos de comunicación e 

relacionen o concepto de empatía e a escoita activa cos estilos de comunicación. 

• coñezan a definición e as características do conflito e enumerar formas positivas e 

negativas de afrontar un conflito. 

• coñezan as transformacións que durante o “rumor” se producen na mensaxe inicial e 

demostren a dinámica do rumor. 

• executen unha toma de decisións eficaz na resolución de problemas, utilizando formas non 

violentas para afrontar un conflito. 

•   manexen a empatía e a comunicación activa para unha comunicación eficaz. 

•   respecten as opinións dos demais aínda que difiran da nosa 

•   practicar a escoita activa no proceso de comunicación 

* os mensaxes “eu” en primeira persoa 

 

- OBRADOIROS DE EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE E CONVIVENCIA POSITIVA 

Dirixido a todo o alumnado pero especialmente ao alumnado mais vulnerable e de risco dos 

primeiros niveis da ESO. 

Obxectivos xerais serán: Que o alumnado: 

•  coñezan e falen sobre a etapa na que se atopan: a adolescencia. 

•  coñezan o significado de termos como androcentrismo e estereotipos tradicionais de xénero. 

•  sexan conscientes da construción do patriarcado e da desigualdade entre homes e mulleres. 

•  coñezan a contribución das mulleres a facer historia e construír mundo. 

• desenvolvan os desexos de liberdade e tolerancia como elementos fundamentais para 

construír proxectos de vida, dende unha visión igualitaria dos sexos. 

• recoñezan, analicen e valoren a representación de homes e mulleres nos medios de 

comunicación e no ámbito público da sociedade. 



 

•  aprendan a rexeitar as actitudes sexistas e androcéntricas que provocan desigualdades. 

• desenrolen a capacidade para valorar en igual medida as contribucións de homes e mulleres 

en todos os contextos, disciplinas e movementos históricos. 

• realicen as súas propias propostas para a erradicación das desigualdades de xénero.   

• desenrolen a vontade de expresarse con liberdade e sen violencia, e de favorecer a expresión 

libre e dos demais afectiva e emocional sen estereotipos tradicionais.   

 

- OBRADOIROS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL E PARA A IGUALDADE 

 Dirixido a todo o alumnado e fundamentalmente ao alumnado de  E.S.O ( 3º) 

     Obxectivos xerais serán:  Que o alumnado coñezan e reflexionen sobre: 

• a anatomía, a fisioloxía e a diversidade sexual natural das persoas (xenitais; puberdade, 

menstruación, embarazo, climaterio; heterosexualidade, homosexualidade, bisexualidade, 

transexualidade...). 

• os valores sociais positivos e negativos que se lle confiren ao afectivo e ao sexual (xénero,  

orientación e identidade sexual, discriminación sexual, igualdade, etc.). 

• a realidade social das condicións sexuais menos afortunadas, discriminación por razóns de 

xénero, sexo ou orientación e identidade sexuais. 

• a problemática sexual de toda índole que pode afectar ás persoas (problemas persoais, 

embarazos non desexados, ETSs...). 

• perdan o medo aos órganos e aos fenómenos sexuais. 

• adquiran condutas maduras e saudábeis cara ás súas futuras prácticas sexuais. 

• aprendan a apreciar e respectar plenamente a diversidade sexual humana, a reflexionar sobre 

os estereotipos de sexo e xénero tradicionais, rexeitando e identificando a violencia de xénero. 

 

- OBRADOIROS DE TOMA DE DECISIÓN E XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-

PROFESIONAL 

Dirixido o alumnado de ESO fundamentalmente e último curso de Ed. Primaria colexios 

adscritos; así como ao alumnado que remata etapa e en transición a outra. 

Obxectivos xerais serán: Que o alumnado coñeza, se informe e reflexione sobre: 

*O proceso de toma de decisión, e desenvolvan o seu proceso de madureza vocacional e 

proxecto de vida. 



 

*As diferentes opcións e saídas socio-laborais e formativas... (dende información actualizada, 

asistencia charlas, obradoiros, colaboración e visitas a entidades e organismos de interese 

relacionados, ...) 

 

Milladoiro 17 de Setembro de 2022 

Asdo. 

 

Carmen Garabal G. 

Xefatura do D.O do IES do Milladoiro   



 

 

 ANEXOS: 

 

 1  Proposta de programa de habilidades sociais e sub-programa de 

Mediación reconstrutiva entre o alumnado. 

 

 2  Proposta xeral actividades anuais do Plan acción titorial segundo 

etapas-niveis (anexionarase esquema facilitado a titores a consultar no PAT) 

 

 3  Relación estadistica provisional de alumnado con NEE e medidas de 

atención educativa para o curso 21-22  (anexionarase e elevarase documento 

a CCP e Dirección do centro educativo a espera de revisarse tras avaliación 

inicial de alumnado do curso actual) 

 

 4  Programación apoio específico PT ESO curso 22-23  (a aportar por 

especialista de PT respecto do ACNEE, pendente de entrega e horario revisado 

de atención específica ao alumnado ACNEE) 

 

  



 

Anexo 1 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Ás veces atopámonos con algúns alumnado que se comportan de maneira groseira e 

desconsiderada; mostran unha elevada e inxustificada agresividade verbal, dirixida cara a outros 

compañeiros ou profesores. Outros, móstranse retraídos, con illamento social: non falan ou lles 

resulta difícil relacionarse con outros compañeiros/as, os profesores... Ademais, a miúdo 

manifestan moi pouco interese pola súa aprendizaxe, algúns participan ou comezan a 

interactuar en cuadrillas que consomen alcol ou outras drogas. Adoitan quizá faltar as clases sen 

coñecemento dos seus pais ou titores e, en xeral, presentan indicadores de risco de 

inadaptación social e abandono escolar. 

 Un factor de gran relevancia que explica estes comportamentos é a falta de certas 

habilidades para desenvolverse de maneira eficaz con outros individuos: iguais, menores, 

autoridades,... 

 Aínda que non pode descartarse a influencia doutras variables persoais e sociais: 

temperamento básico, tensións emocionais, modelos sociais,..., vaise impondo a idea de que 

cando os alumnos adquiren certas habilidades cognitivas, instrumentais e de control sobre as 

súas emocións, estes comportamentos desaparecen ou se reducen notablemente. 

 A aprendizaxe destas habilidades, denominadas xenericamente “habilidades sociais”, 

permite mellorar notablemente as relacións entre os mozos/as e, tamén, entre estes e os 

adultos, e a convivencia en xeral nos centros educativos e a sociedade. 

 Este programa ten como obxectivo fundamental ensinar aos adolescentes como 

relacionarse de maneira eficaz cos seus compañeiros, pais, profesores e outros adultos, e como 

aumentar a seguridade neles mesmos e a súa autoestima e percepción persoal. 

 Ademais, mediante as sesións de adestramento asertivo, preténdese ensinar uns valores 

e favorecer nos alumnos unhas actitudes, que constitúan un respecto aos dereitos e liberdades 

propios e dos outros, pretendendo lograr a adquisición e consolidación duns hábitos de 

convivencia democrática e de respecto mutuo. 

 As experiencias sucesivas de éxito, utilizando as habilidades que se ensinan, favorecerá 

nos adolescentes a valoración do diálogo e a cooperación como ferramentas básicas para 

resolver os problemas de convivencia e os conflitos de intereses na relación cos demais. 



 

 Pero como sinala “Manuel Segura” e outros especialista neste ámbito, para que flúan 

sen esforzo as habilidades sociais, hai que educar nun triplo campo: o cognitivo, o emocional e 

o moral. Con estas premisas e no marco deste programa preténdese conseguir: 

  1. O pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado. 

 2. A formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da 

tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 

 3. A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre todos e todas. 

 A aprendizaxe de habilidades sociais e da competencia social debe desenvolverse de 

forma explícita e grupal ao alumnado, procurando que se aborde desde as premisas sinaladas 

de forma integral e inclusiva no contexto da aula ordinaria. Necesítase implementarse e 

experimentalas de forma vivencial, non sendo aconsellable nin óptimo unha aprendizaxe 

individual ou clínica (salvo casos moi excepcionais dende diagnósticos clínicos e por 

recomendacións tras anamneses e avaliacións diagnósticas de curso clínico por especialistas 

oportunos), e como en ocasións tende a suxerirse e establécese como “consecuencia” a 

infraccións ou condutas disruptivas na aula ou no centro educativo polo alumnado. A súa 

aprendizaxe non pode nin deberá asociarse en ningún caso a sancións respecto de condutas 

non adecuadas do alumnado. 

 O grupo é un escenario natural e primordial onde aprender, practicar, perfeccionar e 

xeneralizar as habilidades, e xaque tamén a miúdo soe ser o contexto de orixe e causa das 

mesmas por interaccións e dinámicas sistémicas inadecuadas. O feito de que as persoas 

que se adestran nun mesmo grupo teñan estilos de actuación diferentes enriquecerá 

ademais a aprendizaxe por observación dos seus membros e proporciona oportunidades 

máis variadas e naturais para practicar as  HHSS. 

 O grupo serve de contexto de comparación social e validación consensual 

 O grupo actúa como marco de referencia, serve para analizar as situacións e os 

comportamentos desde un punto de vista conxunto e como referencia posterior para a 

persoa, reconstruíndose esquemas cognitivos. 

 O grupo é un contexto de axuda e apoio mutuo. Cando as persoas senten que forman 

parte dun grupo e que fan algo con outros para solucionar os seus problemas facilítase 



 

que se expresen emocionalmente, desenvolver vínculos de cooperación e promovan 

relacións sociais nun clima agradable. 

 O grupo é un contexto prioritario onde aprender HHSS esenciais que son necesarias para 

a vida real como saber escoitar, participar, respectar as quendas de palabra, dar 

retroalimentación, mostrar desacordos, etc, e dende os primeiros niveis educativos; 

traducíndose estes aprendizaxes e sendo base do outros mais complexos e competencias. 

 

I. OBXECTIVOS XERAIS: 

 A finalidade deste Programa dirixido a alumnado de Educación secundaria do centro 

educativo é por tanto múltiple: 

 1.- Dotar aos adolescentes dun repertorio amplo de habilidades instrumentais, 

cognitivas e control emocional, que poidan utilizar para mellorar a calidade das súas 

relacións sociais; de maneira moi concreta, para resolver ou previr problemas ou 

dificultades nas súas relacións con outras persoas. 

 2.- Desenvolver nos adolescentes unha actitude ética de respecto aos dereitos dos 

demais e aos seus propios. 

 3.- Propiciar unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores morais dos 

alumnos en todos os ámbitos da vida, persoal, familiar, social e profesional 

 4.- Lograr a adquisición e consolidación nos adolescentes dun sistema de valores que 

guíe o seu comportamento social en forma tal que estean decididos a respectar aos 

demais, evitando  producirlles danos ou prexuízos. 

 5.- Conseguir reducir a frecuencia e intensidade de interaccións agresivas normalizadas a 

miúdo entre os adolescentes, tanto no ámbito escolar como fóra del. 

 6.- Conseguir aumentar a frecuencia e intensidade de interaccións adecuadas entre os 

adolescentes, tanto no ámbito escolar como fóra del. 

 

II. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar estados emocionais 



 

 Identificar situacións que nos fan sentirnos mal: nerviosos ou asustados 

 Identificar e describir situacións problema – conflito 

 Identificar situacións de provocación: que penso, como sinto 

 Diferenciar envexa e desexo 

 Recoñecer o sentimento de envexa 

 Iniciar e manter relacións mutuamente beneficiosas 

 Iniciar e manter conversacións con persoas descoñecidas 

 Elixir os amigos con independencia e responsabilidade 

 Dar e recibir consellos 

 Facer eloxios aos demais 

 Aprender a recibir eloxios 

 Facerse eloxios a un mesmo 

 Expresarse de maneira eficaz 

 Desenvolver habilidades de comunicación para expresar opinións 

 Dar instrucións de maneira clara e precisa 

 Mostrarse receptivos ao que nos comunican 

 Desenvolver habilidades de escoita (activa) 

 Considerar o punto de vista das outras persoas (empatía) 

 Desenvolver habilidades de control emocional 

 Xerar recursos para modificar o sentimento de “malestar” e  sentirnos ben connosco 

 Afrontar os sentimentos de “envexa” 

 Permanecer tranquilos cando se recibe un comentario crítico 

 Afrontar situacións de provocación 

 Resolver situacións conflitivas 

 Xerar múltiples alternativas para solucionar un problema - situación conflito 



 

 Anticipar posibles consecuencias a cada alternativa 

 Elixir a mellor solución de entre as posibles alternativas para solucionar un problema, e 

Tomar decisións coas que se consiga o máximo beneficio para ambos: “ambos gañan” 

 Desenvolver habilidades de negociación e mediación 

 Aceptar as consecuencias do propio comportamento 

 Aceptar e rexeitar críticas 

 Analizar a responsabilidade de cada participante nunha situación de interacción social 

problema 

 Pedir desculpas de maneira adecuada 

 Desenvolver un estilo asertivo e empático 

 Responder adecuadamente cando se recibe unha reprimenda 

 Defenderse adecuadamente cando a reprimenda non é adecuada 

 Identificar diferentes estilos de relación: agresivo, pasivo e asertivo 

 Valorar as consecuencias derivadas de cada unha delas 

 Analizar os beneficios de cambiar o noso estilo habitual de pensar e actuar 

 Respectar os dereitos propios e dos demais 

 

III. CONTIDOS: 

 Vaise a seguir a organización de contidos que propón o programa AVANCEMOS, con 7 

unidades didácticas, utilizando no momento que se requira os dilemas morais  e as habilidades 

cognitivas que propón Manuel Segura no seu Programa SER PERSOA E RELACIONARSE; e 

implementadas progresivamente en cada curso e nivel de ESO. 

 Unidades  Didácticas 

1ª Unidade: APRENDENDO  A  COMUNICARSE  DUNHA  MANERA  EFICAZ 

Examina as habilidades relacionadas coa escoita e a expresión, facendo fincapé tanto na 

conduta verbal como na non-verbal. 



 

Sesión 1:  "Podo Mellorar"  

Sesión 2:  "Estou Escoitando" 

Sesión 3:  "Sei exactamente que dicir" 

Sesión 4   "Así é Mellor" 

Sesión 5   "Encantado de coñecerte"   

 

2ª Unidade: MANEXO  DA  ANSIEDADE 

Define o que é ansiedade sinalando en liñas xerais os indicadores físicos asociados e ensina 

unha variedade de estratexias para controlar a ansiedade. 

 Sesión 1: “Que é a Ansiedade"  

 Sesión 2: “Póñome nervioso?"  

 Sesión 3: “Podo reducir a miña ansiedade"  

 Sesión 4: “Domino o meu corpo" 

 

3ª Unidade: MANTEMENTO  DE RELACIÓNS    

Considera as habilidades necesarias para iniciar e manter relacións sociais. Inclúe aspectos 

como o compartir, chegar a acordos, ofrecer axuda, dar e recibir consellos, así como as 

habilidades non-verbais máis importantes que expresan amizade 

 Sesión 1: "Eu elixo á miña amigos" 

 Sesión 2: "Cheguemos a un acordo" 

 Sesión 3: "O monstro dos ollos verdes" 

 Sesión 4   "Non conseguirás que discuta" 

 Sesión 5   "Dar e recibir consellos" 

 

4ª Unidade: EVITAR  PROBLEMAS 

Trata sobre as habilidades ás que se pode recorrer ante un conflito real ou potencial 

 Sesión 1 e 2: “Solución de problemas" 

 Sesión 3:  "Asumir a responsabilidade" 

 Sesión 4:  "Eu comprométome a ...  se ti...comprométeste a..." 



 

 Sesión 5:  "Non hai escusas" 

 Sesión 6:  "Facer fronte ás reprimendas" 

 

5ª Unidade: FACER  FRONTE AS  PROVOCACIÓNS 

Preséntanse alternativas de resposta distintas á agresión en situacións de burlas, intimidacións 

e pelexas, analizando tanto o punto de vista do agredido como do autor da agresión. 

 Sesión 1: "Provocacións" 

 Sesión 2: "Detectar provocacións" 

 Sesión 3: "Enfrontarse ás provocacións" 

 Sesión 4   "Na pel do outro-a" 

 

6ª Unidade: SEGURIDADE  NUN   MESMO 

Trata de axudar aos mozos/as a sentirse ben con eles mesmos e a comportarse de maneira 

considerada na súa relación cos demais. 

 Sesión 1: "Recoñecer situacións difíciles" 

 Sesión 2: "Facer e recibir eloxios" 

 Sesión 3:  "Facerse eloxios a un mesmo-a" 

 

7ª Unidade: A  ASERTIVIDADE 

Trata de axudar aos alumnos-as a defender os seus dereitos dunha maneira clara e directa e a 

respectar os dos demais, admitindo que todas as persoas "somos iguais" pero "pensamos e 

actuamos" de modo diferente. 

En cada sesión inclúense tarefas individuais, para facilitar a xeneralización das habilidades a 

situacións cotiás que se presenten na clase, a familia e outros medios sociais. 

 Sesión 1: "A Asertividade" 

 Sesión 2: "Respectar aos demais e a un mesmo" 

 

IV. MATERIAIS: 

Vanse a utilizar fundamentalmente dous programas como fonte de información: 

 AVANCEMOS.  (Axuntase) 



 

Programa de Adestramento en Habilidades Sociais, para Adolescentes  Autores: Ana Gandarias, 

Ángela Magaz , E.M. García e Mª Luisa López. Editorial: GrupoAlbor-Cohs 

 

 SER PERSOA E RELACIONARSE. (Axuntase) 

Habilidades cognitivas e sociais, e crecemento moral.   Autor: Manuel Segura Morais Editorial: 

Narcea. (1er ciclo ESO) 

Outros recursos e materiais serán: tanto humanos dispoñible no centro, fundamentalmente 

titores e titoras e especialista do DO, ou persoal especialista externo se fose o caso, e todo o 

profesorado e comunidade educativa.; como materiais e recursos funxibles precisos, Tics, 

bibliográfico e formativo que fose necesario e se considerase óptimo... 

 

V. ESTRATEXIAS  DE ENSINO    

A estratexia metodolóxica básica que se vai a utilizar no programa é a "aprendizaxe por 

experiencias", desde a reflexión cognitiva. Os alumnos-as analizarán interaccións sociais 

correspondentes a situacións cotiás, ensaiarán diferentes modos de resposta e analizarán as 

consecuencias derivadas de cada un deles. Varias das actividades propostas son representacións 

de situacións reais, nas que o alumnado adoptarán diferentes papeis: emisor, receptor ou 

observador, analizando posteriormente as observacións e reflexións realizadas desde cada un 

destes papeis e facendo propostas de mellora. 

A discusión e a análise en grupo na aula permitirán a aprendizaxe de diferentes alternativas de 

pensamento ante unha mesma situación, e da anticipación de consecuencias probables. As 

propostas de prácticas en situacións reais permiten a xeneralización e consolidación das 

aprendizaxes. 

Doutra banda, utilizarase frecuentemente o "reforzo social", proporcionando eloxios verbais  e 

xestuais: xestos de asentimento coa cabeza, sorrisos,... e a aprobación das respostas que poñan 

de manifesto o uso das habilidades propostas no Programa para resolver ou previr conflitos, 

tanto durante as sesións de adestramento como no desenvolvemento habitual das interaccións 

sociais na aula. 

Lembrar que a característica principal das habilidades sociais é que se poden aprender da 

mesma forma que outra conduta ou coñecemento; das seguintes maneiras: 



 

  

1. Aprendizaxe por experiencia directa, é dicir, por cousas que che pasaron a ti e que che 

demostraron que che serven con éxito cando te relacionas co resto de persoas.   

2. Aprendizaxe por observación. Trátase daquelas habilidades que che chamaron a 

atención (porque as viches) cando saíches cos teus amigos/as, ensináronchas en casa, no 

cole, ou no instituto e por ti mesmo decidiches facer túas ou desfacer. 

3. Aprendizaxe verbal ou instrucional.  Son as habilidades que aprendes cando chas din,  

por medio de preguntas, instrucións, incitacións, explicacións ou suxestións verbais. Non é 

unha aprendizaxe directa, pero se é fundamental na nosa vida, xa que se constrúe en nós 

desde que somos moi pequenos, porque a quen non lle dixeron iso de “isto non se fai”, 

“no salón non se xoga”, ...     

4. Aprendizaxe por feedback. Aínda que teña un nome un pouco raro non paramos de 

aprender doutra forma. É, desde o punto de vista social e psicolóxico, o proceso de 

compartir observacións, preocupacións e suxestións, coa intención de solicitar 

información, a nivel individual ou colectivo, para tentar mellorar o funcionamento dunha 

organización ou de calquera grupo formado por seres humanos. 

E partindo sempre dos dereitos asertivos de todo cidadán e persoa: dereitos  “non  escritos  que  

todos  posuímos  pero  que  moitas  veces  esquecemos  á conta da nosa autoestima, non 

serven para pisar aos outros, pero si para considerarnos á mesma altura que todos os demais”. 

 dereito a ser tratado con respecto e dignidade. 

 dereito  a ter e expresar  os  propios  sentimentos e opinións 

 dereito  a ser escoitado  e  tomado  en serio.   

 dereito a xulgar as miñas necesidades establece as miñas prioridades e toma as miñas 

propias decisións. 

 dereito a dicir NON sen sentir culpa. 

 dereito a pedir o que  quero,  dándome  conta  que  tamén  o meu  interlocutor  ten  

dereito a dicir que NON. 

 dereito a cambiar. 

 dereito a cometer erros. 

 dereito a  pedir información e ser informado. 

 dereito a obter aquilo polo que se pague. 



 

 dereito a decidir non ser asertivo. 

 dereito a ser independente. 

 dereito  a decidir que  facer  coas  miñas  propiedades, corpo, tempo, etc., mentres non  

se violen    os  dereitos  das    outras  persoas. 

 dereito a ter éxito. 

 dereito a gozar e gozar. 

 dereito a o meu descanso,  illamento,  sendo asertivo. 

 dereito  a superarme, aínda  superando  aos demais. 

 

O programa introducirase e implementarase, por tanto, na programación do PAT a 

desenvolver polo profesorado titor ao longo do curso académico, na hora lectiva para a 

mesma co alumnado dos niveis de ESO. Temporalizase fundamentalmente no 2º trimestre do 

curso académico; implementadas progresivamente as unidades de traballo e contidos do 

mesmo por cursos, como se especifica nas mesmas. Sen prexuízo de ampliar estas ou traballar 

en maior profundidade aquelas que se desexe ou outras que se concreten co DO, segundo 

necesidades dos grupos. Comezándose nos primeiros cursos polos contidos e competencias 

máis básicas, para a súa aprendizaxe e implementación progresiva e  mais complexa cara aos 

cursos mais superiores, e partindo de que o alumnado xa posúe un bagaxe de aprendizaxe 

experiencial previo que deberá revisarse e explicitarse: 

 1º ESO: unidade 1 e 2 

 2º ESO: unidade 3 e 4 

 3º ESO: unidade 5 e 6 

 4º ESO: unidade 7 

Será necesario e fundamental o seu desenvolvemento dende a coordinación do DO, 

desenvolvendo o seu especialista o asesoramento e apoio técnico respecto da súa 

implementación na aula polos titores-as de cada nivel e grupo. En ningún caso dada a 

importancia do traballo e desenvolvemento destas competencias no alumnado, se 

desenvolverán de xeito individual e asistencial, senón grupalmente; tentando que sexan 

asumidas, desenvolvidas e implementadas por toda a comunidade educativa. Se 

excepcionalmente a intervención individual fose necesaria con algún alumnado esta 



 

decidirase e avaliarase a súa necesidade dende o DO pola súa especialista, en coordinación co 

titor-a do alumno-a, e se fose o caso doutros servizos especialistas externos previa diagnose e 

avaliación clínica do trastorno, problemática de comportamento ou conduta obxecto de 

intervención. Sempre procurando a implicación de toda a comunidade educativa. 

Poderá empregarse unidades didácticas, se fose o caso coas indicacións do D.O., na aula de 

convivencia polo profesorado responsable nesta, como traballo de fichas puntualmente para 

reforzar algúns aspectos dos traballados na titoría e co alumnado que fose obxecto de 

permanencia e atención na mesma. Procurando non asocialo a “castigo e sanción” en ningún 

caso. 

Verase complementado o programa co desenvolvemento do programa “Mediación 

reconstrutiva entre o alumnado” a implementarse no curso escolar dende o D.O cun grupo de 

alumnado mediador e coa colaboración de titores-as sensibilizados coa promoción desta 

estratexia de resolución de conflitos positiva e re educadora. 

 

 VI. AVALIACIÓN e SEGUIMENTO DO PROGRAMA 

 A avaliación do programa será continua e sumativa, valorando dificultades e propondo 

posibles melloras a medida que sexa implementado este e as unidades didácticas programadas. 

Partirase dunha avaliación inicial do coñecemento do alumnado acerca dos contidos e da súa 

competencia nas habilidades a traballar e desenvolver. Así como, buscará o profesor titor-a 

responsable do seu desenvolvemento na aula que o alumnado as transfira e implemente no seu 

día a día, e sendo exemplo e referente das mesmas para eles e elas. 

 Valorarase polo profesor titor-a sobre todo, o proceso de aprendizaxe das mesmas e 

para iso teranse en conta os seguintes criterios: 

1. Coñece as habilidades relacionadas con escóitaa e a expresión, facendo fincapé tanto 

na conduta verbal como na non-verbal. 

2. É capaz de expresarse de maneira eficaz, recoñecendo os distintos tipos de linguaxe. 

3. Móstrase receptivo ao que outras persoas comunícannos e coñece as habilidades da 

comunicación oral. 

4. É capaz de iniciar e manter relacións comunicativas. 



 

5. Aprendeu a identificar estados de ansiedade ou nerviosismo nun mesmo identificando 

as situacións que a producen. 

6. Comprende a importancia que ten saber controlar a ansiedade. 

7. É capaz de solucionar os problemas de forma pacífica, aplicando as habilidades e 

estratexias estudadas, sendo creativo na solución. 

8. É competente en saber dicir o que pensa sen ferir a outra persoa. 

9. Respecta e valora a opinión dos demais. 

10. Coida a presentación e desenvolvemento do caderno. 

11. Achega ideas e aplica a súa creatividade na solución da tarefa. 

12. Interésase por saber o que fai e para que o fai. 

 

Os instrumentos de avaliación niso serán polo menos: 

1. O caderno-actividades de aula. 

2. Situacións dramatizadas que poñan de manifesto o aprendido, de forma práctica. 

3. Actividades escritas 

4. Preguntas orais. 

5. Producións do propio alumnado e observación da súa conduta. 

6.  Enquisas avaliación. 

 O seguimento, asesoramento e apoio técnico do programa será responsabilidade do 

D.O, o seu especialista. Reflectirá na memoria do PAT, e a memoria final de DO, as principais 

consideracións respecto do seu desenvolvemento e implementación, así como propostas de 

mellora posibles para cursos seguintes. 

** Complementase o programa co sub-programa de “Mediación reconstrutiva entre 

alumnado” que se adxunta a continuación deste programa e xa proposto a finais do curso 

pasado no centro educativo. 

 

Asdo 

Carmen Garabal G. 

Xefatura do D.O. 
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- CARMEN GARABAL – Especialista do DO.  

Formación Pedagóxica e psicopedagóxica, en intervención emocional e en resolución de 

conflitos, entre outra. 

 

 

 



 

1. INTRODUCIÓN: 

O noso centro centra os seus esforzos na integración social do noso alumnado.  

De acordo co ideario de centro vémonos na necesidade de pór en marcha un plan de 

convivencia escolar como un elemento crucial do noso proxecto educativo, onde a convivencia 

e a paz apréndanse e constrúanse sendo toda a comunidade educativa axente protagonista do 

mesmo. É un proceso lento que require un cambio de paradigma e de mentalidade individual e 

colectiva. Un cambio, no que a educación adquire unha relevancia absoluta no 

desenvolvemento de valores, actitudes e habilidades que sosteñan modelos de convivencia 

construtivos e pacíficos que traten de resolver a maioría dos  conflitos cotiáns a medida que 

xurdan, antes de que desemboquen en situacións máis complexas. 

Nenos, mozos e adultos carecen das habilidades necesarias para resolver de forma construtiva 

os conflitos e por iso debemos xogar un papel importante á hora de dirixir o proceso de 

socialización do noso alumnado e poder afrontar o déficit mencionado poñendo en práctica un 

programa de mediación  entre iguais no que se involucre o propio alumnado. 

 O programa enmarcase dentro das estratexias e da mellora da convivencia do alumnado 

e do centro escolar,  como acción  complementaria das actuacións do  Programa Contrato 

Queda-T para a prevención do fracaso escolar e o abandono temperá do alumnado   

(especialmente mais vulnerable). Así como dentro do PAT do centro escolar.   

Unha iniciativa e proposta que  observamos necesaria ante a gran cantidade de conflitos cotiás 

que o alumnado achega e verbaliza con frecuencia ao DO . Dándose situacións de 

vulnerabilidade  en moito do alumnado que requiren  dunha atención mais individualizada e 

dende estratexias construtivas e restauradoras de resolución positiva. Empeorándoos  na 

autoestima e na xestión de emocións. 

Será responsabilidade do DO, a súa especialista, e coordinado pola especialista, sen detrimento 

da participación daqueles docentes, fundamentalmente titores-as dos grupos de alumnado 

(fundamentalmente dos primeiros niveis onde atopamos mais conflitos cotiás de convivencia). 

Sendo o alumnado mediador, nunha primeira quenda de sensibilización, seleccionado e 

proposto polo seu potencial perfil mediador, maior madurez e potenciais calidades de mais 

empatía que veu amosando na convivencia cos seus iguais. Para exemplo e estímulo da 

participación do resto de compañeiros-as. Dende o seu bo quefacer en convivencia e calidades.



 

 

2. PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DA MEDIACIÓN. 

“A regulación da convivencia entenderase dende o respecto ao marco normativo 

democrático reflectido no plan de convivencia  e nas normas de convivencia  do centro. O 

diálogo e a conciliación serán estratexias habituais para a resolución de conflitos, con 

carácter preventivo e voluntario”. 

 

Baseándonos nos principios xerais do Decreto 8/2015 de Convivencia nos centros 

escolares de Galicia, o noso programa de mediación restaurativa é un método 

estruturado  de resolución de conflitos no que unha terceira parte regula o proceso da 

comunicación entre as partes implicadas e axúdalles a negociar, restaurando emocións 

danadas e resolvendo conflito xurdido. Aínda que os mediadores se fagan cargo do 

proceso, o alumnado implicado vai manter sempre a capacidade de tomar decisións 

respecto da súa solución. Os “mediadores” axudaranlles a crear solucións para que as 

dúas partes implicadas resulten beneficiadas e gañadoras. O programa de mediación 

restaurativa ten un marcado carácter preventivo e educativo. Será unha ferramenta ao 

servizo do plan de convivencia do centro, enmarcado no proxecto educativo e proxectos-

plans de centro.  

Como estratexia e proceso a mediación será unha oportunidade de aprendizaxe e un 

exercicio de: respecto, diálogo, toma de decisións conxuntas, e empatía. Co que se 

fomenta que as partes implicadas no conflito asuman a súa responsabilidade na aparición 

e resolución do mesmo. 

Os principios indispensables nos que se basea o programa de mediación restaurativa en 

conflitos para  o seu adecuado funcionamento son: 

1 Voluntariedade. As partes acoden á mediación voluntariamente e poden decidir 

abandonala en calquera momento. Acoden ao proceso de mediación porque o seu 

obxectivo é solucionar o conflito e aceptan a asistencia do mediador na busca  de 

solucións..  

 

2 Autonomía da decisión. As partes conservan a capacidade de tomar decisións respecto 

do seu conflito. A persoa mediadora non pode impor ningún tipo de solución, tan só 

axuda ás partes a restablecer a comunicación, a comprenderse e a traballar 

conxuntamente ata alcanzar un acordo mutuamente satisfactorio. Non xulgar. 

 

3 Imparcialidade. A persoa mediadora non se sitúa a favor de ningunha das partes, 

debendo ser imparcial e neutral. 

 



 

4 Confidencialidade. O proceso é confidencial, o que se di na mediación non  pode 

repetirse noutro lugar. 

 

3. OBXECTIVOS. 
 

As habilidades para xestionar os conflitos son necesarias porque estes forman parte da 

nosa vida cotiá. Os conflitos poden ser complexos como a violencia  no fogar ou simples 

como un malentendido entre amigos. Por tanto, o obxectivo do programa de mediación 

restaurativa de conflitos escolar é atender á resolución de conflitos sinxelos, entre os 

membros da comunidade escolar que, por algún motivo, non puideran ser solucionados 

polos propios protagonistas e nos que se considera necesario intervir cun proceso formal. 

O noso proxecto de mediación  inclúe os seguintes obxectivos: 

1. Coñecer e traballar a educación emocional do alumnado tanto da ESO como 
Bacharelato. 

2. Resolver conflitos en base aos intereses e necesidades das 

persoas involucradas. 

3. Motivar ao alumnado para que aprendan e participen na resolución dos seus propios 

conflitos. 

4. Ensinar habilidades de resolución de conflitos aos membros da comunidade educativa. 

5. Resolver os conflitos que, por calquera circunstancia, non puideron  ser manexados 

polas partes implicadas. 

6. Mellorar a convivencia. 

7. Reducir os niveis de violencia no ámbito escolar. 

 
 

4. INTEGRANTES DO EQUIPO DE MEDIACIÓN..  
A posta en marcha do programa de mediación restaurativa en conflitos escolar supón a 

creación e desenvolvemento dun equipo integrado por profesorado do centro, que 

colabore coa  resolución restaurativa e pacífica de conflitos, e polos propios alumnos-as 

que participan como mediadores e usuarios do programa.  

Alumnado das distintas etapas conformarán o equipo de mediadores. Anualmente 

lánzase  unha proposta aos alumnos-as para formar parte do equipo maneira de 

voluntaria. Non obstante para o seu lanzamento seleccionaremos un grupo de alumnado 

cun perfil susceptible de mediador nato, que se formará e co que motivar co seu 

liderazgo a participación do resto de alumnado do centro. 

As funcións do profesorado integrante do equipo son: 



 

- Elaborar unha lista do alumnado mediador por cursos.  

- Programar e convocar reunións co alumnado mediador do nivel/etapa. 

- Comprobar que os mediadores seguen os protocolos e o proceso de mediación 
axeitadamente. Guiando e acompañando o proceso se o precisan; e supervisando 
os casos. 

- Elaborar calendarios para distribuír e atender os casos polo equipo de mediación. 

- Comunicación co titor-a para realizar un seguimento do alumnado mediador e 
valorar o seu labor e continuidade no programa. 

- Informar ao alumnado das gardas do profesorado de mediación..  
 

5. DESTINATARIOS. 

Os destinatarios do programa de mediación restaurativa en conflitos é todo o alumnado 

do centro. O  fin é axudarlles a cambiar o procedemento de afrontar os conflitos de 

convivencia que xorden na escola cara: 

1. Imprimir e dar o protagonismo ao alumnado, que se converten nos verdadeiros 

artífices do programa. 

2. Implicar a creación de novas  estruturas de convivencia  no centro. 

3. Levar a que a sanción non sexa a única resposta aos conflitos, nin a máis  importante. 

 

6. PERFIL DO ALUMNO MEDIADOR: 

O alumnado que forme parte do equipo de mediación  deberá caracterizarse por ser: 

 Respetuoso  Empático  Con capacidade de escoita.  

 Discreto  Implicado  

 Responsable  Cooperante  

 

7. SECUENCIACIÓN DO PROGRAMA:  

 

As actuacións levadas a cabo para a implantación do programa nas diferentes etapas 

educativas: 

FASE I: 

a. Sensibilización e información a claustro e resto da comunidade escolar. 

Este proxecto nace dunha reflexión por mellorar o clima de convivencia escolar, 

desenvolver valores no alumnado como: a responsabilidade, a escoita activa, a 

cooperación, a empatía, a confianza, a toma de decisións,  o respecto á diversidade e 

confidencialidade,... 



 

Ferramentas necesarias que contribúen ao crecemento persoal e á adquisición de 

habilidades para a resolución de conflitos  

Froito desa reflexión ponse en marcha un plan de formación dirixido ao alumnado 

mediador e ao resto de alumnado a través de titoría.  

 A formación será levada a cabo pola especialista do D.O en colaboración de 

profesorado responsable e implicado no plan. Dende cadernos especificamente xa 

deseñados e protocolos previstos para desenvolver a labor mediadora no conflito 

Tentando ter o grupo inicial pequeno de mediación establecido xa en Setembro e 

poder facer a presentación e sensibilización cara o resto de compañeiros-as. Tentando 

aproveitar as últimas datas deste curso escolar 21-22, se é posible, para  a planificación 

co grupo base e a formación preliminar. E en setembro comezar coas dinámicas de 

formación final e propia mediación co alumnado para o curso 22-23. 

 

FASE II nas etapas de, ESO e Bacharelato 

a. Sensibilización e información: cara comezo do curso  
- Alumnado mediador: levará a cabo titorías de sensibilización nas diferentes 

etapas cunha  temporización de dúas sesións en ESO e 1º de Bacharelato..  

Os obxectivos desenvolvidos nestas  sesións serán os seguintes: 

1. Sensibilizar ao alumnado do centro para utilizar o diálogo e empatía como 

medio de resolución  de conflitos..  

2. Desenvolver actitudes de escoita activa, empatía e comprensión para 

mellorar o clima de convivencia escolar. 

3. Estender a idea do enriquecedor que é a nivel persoal o adquirir  

habilidades asertivas para a resolución de conflitos.  

4. Motivar ao alumnado para que participen voluntariamente no programa e 

ou sexan futuros mediadores. 

 

O alto nivel de participación  indicaranos  dous aspectos a ter presentes: 

1. O tema da mediación resulta de interese para o alumnado. 

2. O alumnado necesita un espazo e un tempo para falar das súas emocións, dos seus 

sentimentos, dos pequenos conflitos que teñen cos  seus compañeiros e iguais; que 

lles fan ser infelices e que repercuten no seu rendemento académico, de ter tempo 

para escoitar e ser escoitados polos demais. 

 

Familias: explicación do proxecto en reunión de comezo de curso, na que os titores-as 
dan a coñecer aos pais as actuacións e programas a desenvolver no curso. 
Informándose de xeito xeral respecto da Mediación restaurativa  dos   seguintes 
puntos a tratar: 



 

1. Que é a mediación? 

2. Xustificación do programa no centro. 
3. Obxectivos. 

4. Etapas educativas as que se dirixe o proxecto. 

5. Accións. 

6. Conformidade por parte dos pais/titores legais, para participar no 

programa de mediación respecto do alumnado mediador implicado e 

parte do equipo base (entre 6-8 alumnos-as dos niveis altos 

fundamentalmente). 

 

b.  Formación do alumnado mediador. Sesións. 
Unha vez finalizada a fase de motivación, sensibilización e información aos alumnos-

as e familias, establécese un plan de formación para os futuros mediadores  

desenvolvendo actitudes de empatía,  escoita activa e comprensión. 

Prográmanse alomenos dúas sesións para o alumnado durante a xornada escolar 

(titorías). 

As liñas xerais da formación de medición serán as seguintes: 

Primeira sesión: 

1. Analizar as actitudes de  un líder. 

2. Explicar as actitudes que son necesarias para ser bo mediador: 

empatía, aceptación incondicional e autenticidade. 

3. Traballar como “médicos sociais”. Análise de casos  prácticos. 
 

Segunda sesión: 

1. Que é a mediación? 

2. Finalidade 

3. Perfil do alumnado mediador 

4. Aspectos que debe coñecer o mediador: 

- O problema. 

- Os sentimentos. 

- As causas. 

- O que pensaban e o que querían conseguir. 

- As consecuencias. 

- As alternativas. 

5. Pasos que ten que dar o mediador. 

6. Regras de  a mediación. 

7. Compromisos do mediador. 

 



 

FASE III.-  Implementación  

O alumnado mediador que desexe comezar ou continuar realizando a mediación, 

debe participar na formación de novo alumnado mediador, e colaborar nela coa súa 

experiencia de anos anteriores. 

O alumnado mediador poderá liderar a titoría de mediación na súa clase. 

 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE CASOS DE MEDIACIÓN  ENTRE IGUAIS. 

Hai que ter en conta que a mediación en conflitos supón para o alumnado unha 

alternativa ás sancións que tradicionalmente son impostas dende o docente, ante 

conflitos. Ditas sancións non adoitan solucionar, reparar, restaurar e resolver o conflito e, 

ademais, deterioran as relacións de convivencia entre docentes e alumnado con moita 

frecuencia. Revertendo no clima grupal e de aula. 

Outro aspecto importante polo que a mediación restaurativa en conflitos está a utilizarse 

cada vez  máis nos centros escolares é porque mellora o ambiente do centro, fomenta a 

educación en valores, desenvolve a intelixencia emocional, favorece a reflexión persoal 

sobre a conduta, apréndese a xestionar emocións e situacións da vida cotiá e aumenta a 

autoestima, entre outras. 

Por  todo isto, elaborouse un protocolo de actuación  ante casos de mediación  entre eles, 

que tamén pode ser obxecto de formación para todo o profesorado do centro,  para todo 

o alumnado e máis en detalle  para os alumnos-as involucrados no devandito proxecto. 

Hai que distinguir e especificar que conflitos poden mediarse e cales non, posto que 

haberá algúns que, dada a súa gravidade, terán que ser sancionados segundo o RRI do 

centro - NOF.. Os conflitos mediables máis comúns, na etapa de ESO e Bacharelato son: 

amizades que se deterioraron, rumores e malentendidos, faltas de respecto entre 

compañeiros, ameazas e/ou bromas pesadas, mala convivencia,... 

 

1. Unha vez detectouse o conflito a mediar e constatando que ambas as partes 

implicadas queren formar parte voluntariamente do proceso de mediación como  unha vía 

para a resolución do mesmo, os mediadores do equipo ou curso correspondente e os 

alumnos-as que tiveron a situación de conflito reúnense nun dos espazos habilitados para 

este fin.. 

 

2. Os alumnos-as mediadores, acoden co material necesario para recompilar a 

información que van precisar para o posterior seguimento do caso, preséntanse e explican 

que é e que supón a mediación (correspondente á Fase 1, recollida no guión para os 

mediadores; ver anexo 1) 

 



 

a. Se os alumnos en conflito están de acordo co proceso que lles presentaron e os 

compromisos que deben adquirir, asinarán o denominado “Contrato de Mediación 

restaurativa”, que posteriormente se irá cumprimentado polos alumnos-as mediadores 

con outros datos relacionados coa intervención no conflito (ver anexo 2). Iníciase  a   

Fase 2. 

b. Se, pola contra, non aceptan as bases da mediación, os alumnos mediadores 

informaranlles que aí acaba o seu papel e informarán o docente do equipo de 

mediación e o titor/a dos alumnos para que estea informado/a de que houbo un  

conflito, ofrecéuselles a posibilidade de arranxalo mediante esta estratexia e vía, pero 

as partes implicadas desestimaron por vontade propia participar. Neste caso, haberá a 

correspondente sanción, se procede,  atendendo ao RRI do centro- NOF. 

 

3. Fase 2: comeza como tal o proceso de mediación..  

Os alumnos en conflito, por quendas de palabra que reparten os mediadores, expoñen os 

seus puntos de vista relacionados co sucedido. Os alumnos mediadores resumen o que 

ambas as partes contaron para validar os seus argumentos. 

Posteriormente, pregúntaselles   a ambas as partes se están  de acordo para evitar malas 

interpretacións e contar así con información real. Seguidamente, pregúntaselles polos 

sentimentos que cada alumno en conflito experimentou e, despois, pídeselles que se 

poñan no lugar do outro para saber como se sentiron eles de ser a outra parte implicada. 

Con iso o que se pretende é que os alumnos implicados sexan capaces de deixar ao carón 

os seus sentimentos propios e chegar a pensar e sentir dende a perspectiva da outra 

parte, e así teñen que verbalizalo diante do mediador. 

4. Fase 3: neste  punto, dependendo do estado emocional dos alumnos,         pode 

iniciarse esta nova etapa tras a Fase 2 ou tomarse un tempo de reflexión e retomarse ao 

día seguinte..  

Nesta  fase, acórdase  novamente a versión de cada  unha das partes, resumindo os puntos 

importantes do conflito co fin de chegar a un acordo conxunto entre ambas.  

5. Fase 4: é a última fase do proceso de mediación e na que os alumnos implicados, 

coa guía e dirección dos mediadores, buscan soluciones para o conflito. Para iso, 

pregúntaselles aos alumnos implicados por quendas se é posible levar a cabo dita proposta 

de resolución para o conflito e se están  de acordo a cumprila: 

 

a. De obter unha resposta afirmativa, se inclúen devandito/s acordo/s que cada alumno 

implicado vai adquirir na parte de compromisos do xa  citado “Contrato de Mediación 

restaurativa”. Ademais, cítase ás dúas partes para un seguimento no prazo dunha  ou 

dúas semanas. 

b. De obter unha resposta negativa, as partes implicadas, coa axuda do mediador, seguen 

buscando alternativas para unha solución ao conflito ata dar cunha na que ambas as 



 

partes estean de acordo e comprometidas a levala a cabo..  

 

Finalmente, os alumnos mediadores dan as grazas aos alumnos en conflito por decidir  

formar parte do programa, así como por querer resolver o seu conflito dun modo 

construtivo, maduro e desde a non violencia, mediante as indicacións e ferramentas 

que os alumnos-as mediadores puxeron á súa disposición. 

 

9. COORDINACIÓN E SEGUIMENTO DO PROCESO DE MEDIACIÓN..  

Os alumnos-as mediadores non están solos neste proceso, senón que os profesores 

responsables do programa e que forman parte do proxecto acompáñanos en todo  

momento. Tutelando e guiando o proceso mediador, solventando atrancos posibles. 

Establécense gardas ao longo da semana para acompañar aos mediadores  cando se 

produza un conflito no que interveñan. Dita distribución estaría a disposición do 

profesorado do centro na Sala de Profesores, no espazo correspondente ao programa de 

Mediación restaurativa. 

Cando se produce un conflito, os alumnos mediadores informan o profesorado co que 

estean en clase ou, na súa falta, ao titor-a; van buscar ao profesor-a de garda do 

devandito día e vaise  ao espazo de mediación correspondente a comezar co proceso de 

resolución  de conflitos detallado no punto anterior. (Desenvolverase preferiblemente 

nos recreos para non interferir as clases lectivas do  alumnado) 

Así mesmo, o profesorado no seu conxunto facilitará, valorará e recoñecerá o traballo e a 

implicación dos alumnos-as mediadores posto que se considera moi importante de cara  á 

formación e desenvolvemento integral dos alumnado, potenciando a súa autonomía e as 

súas habilidades sociais e emocionais, e valía.  

Para un correcto funcionamento do proxecto, establécense  diferentes momentos de 

reunión do equipo onde realiza seguimento de casos, se dialogan propostas, ponse en 

común o percorrido do programa, proponse novas ideas para futuras accións en base ao 

día a día do centro e a tipoloxía de conflitos que poidan ir xurdindo e se vaian intervindo, 

así como estar pendente dos materiais necesarios para o desenvolvemento do proxecto. 

Aqueles acordos e decisións nas que han de formar dun ou outro modo todos  os 

profesores do centro, transmitiríanse nas reunións do claustro que están distribuídas ao 

longo do curso. Si hai algunha información que deba de ser trasladada  antes da data da 

devandita reunión (claustro, comisión de convivencia), enviarase por e-mail a través da 

plataforma corporativa, á que teñen acceso todos os profesores, pois é unha vía de 

comunicación instantánea no día a día do centro. 

 

10. RECOÑECEMENTO DO ALUMNADO MEDIADOR. 



 

O claustro de profesores considerará de gran valor o traballo e a implicación persoal de 

todos e cada un dos alumnos que forman parte deste proxecto, alentándoo. Recoñécese 

este labor mediante a entrega, ao final  de curso, de diplomas  a  cada un dos alumnos-as 

mediadores, nunha sinxela cerimonia na que estarán presentes os profesores que 

conforman o equipo de mediación, o/o coordinador/a de etapa, titores e a Dirección do 

centro. 

 

11. AVALIACIÓN DO PROXECTO. 

Este proxecto necesita unha revisión continua e sistemática que levarase a cabo a través 

da avaliación por parte de todos os axentes implicados no mesmo. Dita avaliación 

verifícase  mediante os seguintes instrumentos: 

- Os alumnos mediadores avalían e achegan suxestións ou propostas de mellora sobre 

as xornadas de formación de alumnos mediadores a través de enquisas  online ou 

presenciais. 

- Os profesores integrantes do equipo reúnense periodicamente para revisar e mellorar 

o seguimento e funcionamento do proxecto nos distintos niveis, quedando reflectidos 

na acta de cada reunión os puntos tratados e acordos  de mellora..  

- O resto de membros  de  a Comunidade educativa dispón dun cuestionario online para 

avaliar as titorías de mediación e a información que chega ao alumnado nas xornadas 

de información do proxecto. 



 

ANEXO 1: GUIÓN PARA Os MEDIADORES: 

FASE 1: Presentación do mediador/é e das partes implicadas no conflito.  

Explicamos as regras de  a mediación: 

a. Viñestes  voluntariamente? 

b. Todo  o que se diga  na mediación será confidencial. 

c. Temos que ser sinceros. 

d. Non se admiten  insultos (se se insulta pídese  que repita a frase ou palabra con 
respecto).  

e. Respectamos a quenda de palabra (non se interrompe á outra persoa) 

f. Chamámonos polo noso nome. 

g. Estades de acordo en esforzarvos para resolver o problema? 

h. Compromisos. 

i. Finalmente preguntar: Admites as condicións? Se a resposta é non, paramos a 

mediación; se a resposta é si, pasamos á FASE 2. 

 

FASE 2: comeza a mediación: 

a. Relata os feitos a persoa “A”. Relata os feitos a persoa “B”. 

b. Resumimos o que nos contaron cada unha das persoas. Cinguirnos aos  feitos. 

c. Preguntamos: Estás  de acordo “A”?     Estás de acordo “B”? 

d. Seguinte pregunta: como che sentes  “A”? como che sentes  “B”? 

e. Agora que coñecemos o que pensa cada unha das persoas, temos que pedirlles  

que nos expliquen  como cren que sente a outra persoa.  EMPATÍA 

f. Volvemos realizar  outra pregunta:  

“A”: como crees que lle gustaría sentirse a “B”?  

 “B”: como crees que lle gustaría sentirse a “A”?.  

FASE 3: esta fase pódese facer a continuación da fase 2, no mesmo día, ou tomar un  

tempo de reflexión e continuar ao día seguinte..  

a. Acordar a versión de cada unha das partes.  

Resumo do puntos importantes do conflito. 

b. Concretamos para chegar a  un acordo. 
 

FASE 4: procura de solucións..  

a. Propoñemos a  cada parte que busque unha solución. 

b. Preguntamos a “A”  e a “B”  é posible? estades dispostos a cumprilos ? 

c. Se a resposta é si asinamos o contrato de mediación, cos compromisos adquiridos 

por ambas as partes. Avísase ás dúas partes que haberá un seguimento nunha  ou 

dúas semanas. 

d. Damos as grazas pola súa colaboración. 
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Anexo 2.        CONTRATO DE MEDIACIÓN  RESTAURATIVA 

 IDENTIFICACIÓN 

Nome do alumno (parte 1):                                                               Curso:  

Nome do alumno (parte 2):_______________________                 Curso:  

Resumo do conflito: 

 

Regras da mediación: parafraseo, explicación das regras básicas de mediación, respecto á outra 

persoa, non se permiten insultos, respectar a quenda de palabras e pórse no lugar do outro (empatía) 

Choiva de ideas para resolver o conflito e construír o acordo: cada estúdiante propón ideas para 

desculparse ou reparar nalgunha forma o desgusto ou dano causado ao compañeiro, debido ao 

conflito. 

Compromiso parte 1: 

 

Compromiso parte 2: 

 

Observacións do mediador: 

FIRMAS: 

Os estudantes dialogan e póñense  de acordo  e utilizando o mecanismo de mediación  escolar finalmente 

resolveron o seu conflito.  

Para que así conste asinan: 

       , a        de                de      
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Anexo 2 

 INDICE  BASICO TRABALLO TITORIAS  (curso  21-22)  PAT    ESO //Bacharelato 

1 Acollida e presentación. (segundo niveles)   1 sesión 

2 Dereitos e deberes. Normas de convivencia (segundo niveles)                                   2 sesións   

  Cohesión e integración no grupo       

3 Elección de Delegado/a                   1  sesión 

4 TECNICAS DE ESTUDIO (segundo niveles)                             3 sesións   

Que tal estudante es?      

Planificación e estratexias       

Para estudar mellor. TTI        

5 DESENVOLVEMENTO PERSOAL E CONVIVENCIA                                               5 sesións 

-Habilidades Sociais, emocionalidade e autoestima      

-Resolución de conflitos. Resolución de problemas e convivencia  

 -Promoción de bos tratos. Igualdade-coeducación 

 -Hábitos saudables, condutas de risco e sexualidade 

6 ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL (segundo niveles)                                      3 sesións 

-Descubrindo profesións. Desenvolvendo proxectos vitais.   

7 AVALIANDOSE  (segundo niveles)   

 -Avaliación inicial do grupo 

 -Primeira Avaliación: Pre-avaliación e Post-Avaliación                1-2 sesión 

 -Segunda Avaliación: Pre-avaliación e Post-Avaliación        1-2 sesión 

 -Terceira Avaliación: Avaliación final                    1/2 sesión   

8 VALORACIÓN FINAL DO PROGRAMA DE TITORÍA            1/2 sesión 

 

 Algunhas datas e conmemoracións ... 

 16 de outubro Día Mundial da Alimentación 

 17 de outubro Día Mundial para a Erradicación da Pobreza 

 20 de novembro Día dos Dereitos do Neno 

 25 de novembro Dia mundial contra a violencia de xénero 

 1 de decembro Día Mundial da SIDA 

 3 de decembro Día Mundial das Persoas con discapacidade 

 6 de decembro Día da Constitución 

 10 de decembro Día dos Dereitos Humanos 

 30 de Xaneiro Día Escolar da Non Violencia 

 8 de marzo Día Internacional da Muller 

 15 de marzo Día Internacional do Consumidor 

 21 de marzo Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial 

 22 de marzo Día Mundial da Auga 

 7 de abril Día Mundial da Saúde 

 9 de maio Día de Europa 

 17 de Maio Día das letras Galegas 

 31 de maio Día Mundial sen Tabaco 

 5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente 
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  Planificación actividades PAT ESO 

1º ESO: SÍNTESE DA PLANIFICACIÓN XERAL DA ACCIÓN TITORIAL.   

LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

Ensinar a 

convivir 

Acollida  

presentación 

Presentación e acollida 
* Acollida cálida e afectiva dos alumn@s sobre, todo 

dos novos. 

* Acollida do Equipo ao alumnado. 

* Auto presentación do alumnado. 

* Visita as dependencias se fose o caso... 

Transmisión de 

información. 

* Doc. para o 

Titor/a. 

1º  trimestre 

Presentación do Centro, 

Curso, Etapa, 

funcionamento,… 

* Coñecer a organización do Centro. 

* Coñecer as características do curso, etapa. 
* Análise do Sistema Educativo, curso,…. 

Expositiva. 

Participativa. 

* Folla de traballo 

sobre 

“Organigrama”,d

ocs titoría.... 

Ensinar a ser 

persoa. 

O plan de acción 

 Titorial. 
Plan de Acción Titorial. 

* Explicación do Titor/a ó alumnado das liñas de 

Acción Titorial e actividades para o curso. 

* Destacar os temas máis importantes para o grupo. 

* Presentación do Plan de Acción Titorial. 

* Información Titor/a dos temas titoría e programas ... 

* Negociación coa clase sobre temas a tratar en 

Titoría. 

* Dialogada. 

* Torbellino de 

ideas. 

* Expositiva. 

* Documento 

para Titoría. 

Ensinar a 

convivir. 

Organización do 

grupo. 

Obxectivos do grupo. 

* O grupo manifesta. aclara as expectativas. 

* O grupo fixa os obxectivos do curso. 

* O grupo elixe os medios concretos para alcanzar os 

obxectivos. 

* Expresar os desexos do grupo para o curso. 

* Seleccionar os obxectivos que o grupo propón. 

* Sinalar os medios prácticos e avaliables e fixar datas 

de  revisión. 

* Dialogada. 

* Participativa. 

* Dinámica de 

grupos. 

.* Cartolina para 

escribir os 

Obxectivos. 

* Cartolina para 

Organización e cohesión 

do grupo. 

* Organizar e repartir as distintas responsabilidades 

dentro da clase. 

* Escribir a lista de responsabilidades no encerado. 

* Sinalar os CRITERIOS de  selección e periodicidade. 

* Delimitar ben a Responsabilidade. 

* Elección de cargos. Delegado 

* Participativa. 

* Activa. 

* Persoal. 

* Cartolina para 

escribir  listado 

definitivo de 

CARGOS e 

RESPONSABLES. 

Ensinar a 

comportarse. 
Normativa legal 

Dereitos, deberes e 

normas. 

* Coñecer e analizar os Dereitos, Deberes Normas da 

Etapa. 

* Coñecer o Regulamento de Réxime Interior (RRI). 

* Destacar as conductas problemáticas mais 

significativas. 

 

* Ler textos ou trozos da Normativa, tanto en dereitos 

como deberes e normas. 

* Destacar as conductas que máis convén fomentar e 

corrixir. 

* Participativa. 

* Expositiva. 

* Reflexiva. 

* Doc. para 

alumnado. 

* Doc. para 

Titor/a: “Dereitos 

e deberes dos 

alumnos/as.” 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

Ensinar a 

convivir. 

Organización do 

grupo. 

Elección de Delegados 

de Grupo. 

* Realizar a elección de Delegados con seriedade y 

responsabilidade. 

* Educar na con-vivencia democrática e participativa. 

* Exposición da importancia dun bo delegado. 

* Presentación de candidatos. 

* Elección de Delegado. 

* Elaboración da acta. 

Participativa. 

Activa. 

Persoal. 

* Taboleiro 

encerado 

* Documento de 

Funcións do 

Delegad@, 

calidades 

adecuadas. 

* Normativa da 

Elección de 

Delegados. 

* Acta de 

elección. 

Ensinar a pensar. 

Avaliación 
Avaliación inicial: 

Análise do grupo. 

* Titor /a e profesorado coñecen a situación real do 

grupo, características y dificultades ó comezo do curso 

 

* Sesión solo para Titores/equipo educativo 

* Recollida de datos mediante participación de 

información dos distintos profesores e instrumentos.... 

* Petición de información a profesores anteriores. 

* Preparar e cumprimentar  fichas de seguimento.. 

Expositiva. 

Participativa. 

* Documento 

Titor. 

* Documento 

profesores 

* Ficha de 

seguimento 

persoal del 

Seguimento y 

axuda del proceso 

educativo. 

Técnicas de estudio: 

Visión xeral. 

* Motivar a los alumnos sobre la importancia de 

utilizar unas boas Técnicas de Estudios para lograr un 

rendemento efectivo. 

* O alumno reflexiona a súa realidade e actitude de 

cara ó estudio. 

* Constatar a situación do grupo en Técnicas de 

Estudio e Traballo Intelectual 

* Exposición voluntaria de algúns alumn@s do método 

que coñecen. O Titor da unha visión xeral dun Método 

de Estudio que se vai a traballar. 

Expositiva. 

Analítica. 

Reflexiva. 

Participativa. 

Persoal. 

* Cuestionario de 

Técnicas de 

Estudio. 

* Material de 

apoio. 

* Dinámica de 

actitudes e 

Técnicas de 

Estudio. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

Ensinar a pensar. 

Seguimento e 

axuda do proceso 

educativo. 

 

 

Técnicas de estudio. 

Motivación. 

 

 

* Reforzar o interese no estudio. 

* Motivar cara o uso das Técnicas de Estudio. 

* Descubrir razóns que reforzan o traballo. 

 

* Estudio / comentario de frases impáctante. 

* Afondar nas dimensións de PODER, QUERER, 

SABER... 

* Contestar o cuestionario sobre  Motivación. 

Analítica. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Activa. 

Persoal. 

* Folla explicativa 

da Motivación. 

* Cuestionario 

sobre a 

Motivación. 

Ambientación, 

planificación e 

concentración. 

* Concienciar da necesidade de coidar as condicións 

físico-ambientais do estudio persoal. 

* Os alumn@s logran elaborar o seu propio plan de 

traballo. 

* Ampliar a concentración ó traballo diario. 

* Titor/a explica os contidos de cada apartado 

utilizando a documentación oportuna 

* Guiar a planificación persoal. 

* Fomentar o esforzo propio. 

* Previr dificultades e “inimigos específicos”. 

Reflexiva 

Expositiva. 

Analítica. 

Práctica. 

* Folla 

explicativa. 

* Casos de 

debate. 

* Cuestionario. 

* … 

Ensinar a pensar. Avaliación. 

Pre avaliación de 1ª 

avaliación. 

* Reflexión sobre o traballo realizado. 

* Fomentar o sentido crítico sobre o estudio persoal e 

de grupo. 

* Se pide a participación sincera do grupo sobre o 

tempo pasado e obxectivos logrados... 

* Contestan ó cuestionario de Pre avaliación. 

* Faise unha síntese de conclusións e en gran grupo 

chegase a unhas conclusións. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Cuestionario de 

Pre avaliación. 

* Folla resumen 

de cuestionario. 

 

 

Post avaliación 

* Transmitir ós alumn@s a información e suxerencias 

feitas polo Equipo de profesores na avaliación. 

* Asumir compromisos para mellorar os resultados do 

trimestre. 

* Titor transmite as ideas básicas da avaliación. 

* Pide compromisos eficaces para superar as 

dificultades xurdidas neses meses. 

* Posible toma de compromisos grupais. 

Expositiva. 

Participativa. 

Reflexiva. 

* Folla rexistro da 

avaliación. 

Resolución de 

problemas de GRUPO. 

* Identificar aspectos distintos da TENSIÓN/ situacións 

de Conflito... 

* Recoñecer a relación entre angustia e baixa 

autoestima. 

* Identificar e interiorizar os pasos para resolver a 

tensión. 

* Reflexión previa sobre os factores que integran a 

tensión. 

* Execución da 1ª actividade que ensina a RELAXARSE. 

* Execución da 2ª actividade que ensina a AFIRMARSE  

nunha situación difícil. 

* Execución da 3ª actividade que reduce as TENSIONS 

do grupo. 

Participativa. 

Reflexiva. 

Activa. 

* Doc. de 

Reflexión  e 

actividades. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

Resolución de 

problemas de AULA. 

* Identificar aspectos de distintos problemas. 

* Recoñecer a correlación entre angustia e baixa 

autoestima. 

* Interiorizar os pasos de CONTROLAR a tensión. 

* Interiorizar dinámicas de relación entre xovenes e 

adultos. 

* Se utiliza p ex o método de Resolución de problemas 

“START”, aplicándoo a distintas situacións mediante os 

5 pasos seguintes: falar, pensar, actuar, revisar e 

premio. 

* Se ofrecen a análise 4 problemas distintos, como 

entrenamento para aplicar o método a outros casos 

Participativa. 

Reflexiva. 

Activa. 

* Docs titoría 

* Capítulo 12 del 

libro “Cómo 

desarrollar la 

autoestima en 

niños y 

adolescentes”.  

Por ex. 

Ensinar a pensar. 

Seguimento e 

axuda do proceso 

educativo. 

O método 2LSEMER: 

Lectura rápida, lectura 

detida, subliñado. 

* Coñecer un método de estudio eficaz. 

* Motivar e dar estratexias para ampliar a 

VELOCIDADE e COMPRENSIÓN lectora. 

* Valorar a importancia do SULIÑADO. 

* Titor/A, presenta O MÉTODO proposto para os 4 

cursos de ESO 

* Motivar á LECTURA. 

* Exercitarse no SULIÑADO mediante a práctica  

cunha lección do curso. 

Expositiva 

Analítica 

Reflexiva 

Participativa 

Práctica 

* Folla de 

cuestións 

relativas á lectura 

e o subliñado. 

 

El método 2LSEMER (2ª 

parte): Esquema, 

memorización,   expor 

en alto, repaso. 

* Alumn@ coñece e realiza varios tipos de esquema. 

* Usa distintos tipos de memorización. 

* Fai uso da técnica de “expor en alto”. 

* Deseña un bo plan de repaso. 

* Tras unha exposición teórica breve de cada cuestión, 

os alumn@s se exercitan nos 4 puntos. 

* Titor procura buscar unha boa disposición dos 

alumn@s para elo, insistindo nos máis necesitados. 

Expositiva 

Activa 

Reflexiva 

 

* Folla explicativa 

das Técnicas. 

* Folla de 

exercicios 

prácticos. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento  

da madurez 

crecemento 

persoal. 

Amizade. 

* Afondar na importancia da amizade, da 

conveniencia de buscar boas amizades, relacións 

positivas entre iguais  e  actitude asertiva ante os 

demais- “GRUPO”. 

* Se traballa cos alumn@s, por grupos, o tema dla 

Amizade a partir do guión disposto para esta sesión. 

* Se elabora un DECÁLOGO DA AMIZADE. 

Participativa. 

Activa. 

Reflexiva. 

* Actividade ex. 

“Dispostos para a 

Amizade”. 

* Cartolinas, 

rotuladores... 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento 

da madurez  

crecemento 

persoal. 

A Autoestima. 

* O alumnado coñecese a sí mesmo, aceptase. 

* Aprende a valorarse positivamente 

* Desenvolver un bo criterio ante a  propaganda de 

“imaxe falsa”. 

* Se puede elexir  p ex unha das 3 actividades ou 

dinámicas que se refiren: 

a) Xogo do hexágono. 

b) Realizar un COLLAGE. 

c) Elixir un SÍMBOLO. 

Participativa. 

Grupal 

Analítica. 

Reflexiva. 

* Docs titoría e 

para alumno. 

* Cuestionario 

PIERS-HARRIS. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

Ensinar a pensar. Avaliación. 

Pre-avaliación 2ª 

avaliación. 

* Análise individual e grupal de traballo do grupo no 

trimestre. 

* Reforzo do sentido crítico. 

* Análise do ambiente de clase e as relacións no 

grupo. 

* Tras a explicación correspondente se pide que 

contesten ó Cuestionario de modo individual. 

* Se sintetizan as respostas en pequenos grupos. 

* Se expoñen as conclusións ó gran grupo e o Titor 

rexistradas. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Cuestionario de 

Preavaliación. 

* Folla resumen 

das cuestións. 

Post-avaliación 2ª 

avaliación. 

* Comunicar ós alumn@s a información e as 

suxerencias do Equipo educativo. 

* Adquirir compromisos para mellorar resultados 

futuros. 

* Titor comunica a información que ten da xunta de 

avaliación. 

* Revisar cumprimento dos compromisos da 1ª 

avaliación. 

* Propor novos compromisos. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Folla rexistro da 

avaliación 

Ensinar a 

comportarse. 

Ensinar a 

decidirse. 

Desenvolvemento 

da madurez 

crecemento 

persoal. 

. 

 Asertividade. 

* O alumnado valora e recoñece o seu nivel de 

ASERTIVIDADE. 

* O alumnado toma conciencia dos 3 estilos de 

respostas: pasiva, agresiva e asertiva. 

* Se explican os tres modelos de resposta ante os 

problemas: pasivo, agresivo e asertivo. 

* Cada alumn@ cumprimenta cuestionario de 

avaliación  de Asertividade e reforzan conclusións coa 

práctica dunha DINÁMICA concreta. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Doc.”: 

“Aprendendo a 

comunicarme”. 

* Doc.: 

“Ratones”: 

“Dragones”: 

“Seres humanos 

auténticos”. 

Ensinar a 

convivir. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Ensinar a 

convivir. 

Solidariedade: 

sensibilización social. 

* Los alumnos comprenden os desequilibrios mundiais 

NORTE-SUR. 

* Comprenden a interdependencia dos países. 

* Comprenden as bases do RACISMO e a XENOFOBIA. 

* Asumen conductas de solidariedade. 

* A partir do xogo do “racismo e xenofobia”, no que 

participan os alumn@s, se conciencian do problema a 

nivel mundial e do entorno inmediato. 

Dinámica de xogo 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Xogo: 

/taboeiro,Fichas 

correspondentes, 

Contas para el 

tanteo, Dado... 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

A comunicación. 

* O alumn@ aprende a escoitar e dialogar sobre o 

lido. 

* Coñece os códigos de comunicación e as 

dificultades. 

* Coñece os modos distintos da comunicación: 

palabra, escritura, debuxo, audiovisual. 

* Dinámica activa, os alumn@s presentan os diversos 

tipos de comunicación, tanto pasados como actuais e 

novos. 

* Atención especial a INTERNET. 

* Se experimenta por ex con xogos de DIBUXO ó 

DICTADO, que despois se revisan. 

Expositiva. 

Participativa. 

* Doc. Titor: 

1. UNESCO. 

2. A  

comunicación. 

3. Debuxando ó 

ditado. 

4. Feed-back e 

comunicación. O 

rumor.. 

Educación afectivo-

sexual. 

* Asumir responsablemente a sexualidade humana 

como fonte de saúde, vida, pracer e afectividade. 

* Exposición sobre o sentido da sexualidade. 

* Exploración de coñecementos, actitudes e intereses 

dos alumnos sobre a sexualidade. 

* Resolución de algunhas dubidas que xurdan. 

Participativa. 

Expositiva. 

Dialogada. 

* Doc. 1: 

“Sexualidade”. 

* Doc. 2: “Sóndeo 

de 

coñecementos”. 

* Doc. 3: 

“Expresamos a 

sexualidade...” 

Ensinar a pensar. Avaliación. Avaliación final do curso. 

* Valorar o progreso alcanzado no curso e o grado de 

cumprimento dos propósitos nas Avaliacións. 

* Auto valorar a evolución persoal en Actitudes, 

hábitos, valores e técnicas de estudio. 

 

 

 

* A través dunha triple fase, se analizar a marcha do 

curso, CONTESTANDO individualmente o cuestionario, 

REVISANDO as respostas en pequenos grupos, e 

APORTANDO ó gran grupo as conclusións que o Titor/a 

recolle para levalas a xunta de 

avaliación Final. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa. 

* Cuestionario de 

Avaliación Final 

de Curso. 

* Folla resumen 

do cuestionario. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA 

MATERIAIS- 

Temporalización 

Avaliación Final da 

Titoría. 

* Avaliar a Titoría do ano, tanto nos aspectos positivos 

como nos negativos. 

* Aproveitar a situación para robustecer a cohesión e 

o clima  de amizade que debe existir no grupo. 

* Titor/a invita facer unha VALORACIÓN OBXETIVA da 

Titoría. Como medio, se usa un CUESTIONARIO que se 

cumprimenta de modo individual. 

* Facer síntese por pequenos grupos e cada 

representante de grupo aporta a síntese final. 

* Titor/a anota o positivo e o negativo. 

 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa. 

Valorativa. 

* Cuestionarios 

para alumn@s: 

- Cuestionario 1… 

* Cartolina para 

la sínteses de 

respostas. 

 

SESIONS SEGÚNDO CALENDARIO DE DÍAS MUNDIAIS: algunhas datas a considerar ….. 

 

SESIÓN TEMA DOCUMENTOS  suxeridos CURSOS 

16 de outubro Día Mundial da Alimentación FUNCOE Todos 

17 de outubro Día Mundial para a Erradicación da Pobreza FUNCOE Todos 

20 de novembro Día dos Dereitos do Neno ANAYA Todos 

1 de decembro Día Mundial da SIDA Material Caixa Todos 

3 de decembro Día Mundial das Persoas con Minusvalía Todos diferentes, todos iguais Todos 

6 de decembro Día da Constitución  Todos 

10 de decembro Día dos Dereitos Humanos FUNCOE/ANAYA Todos 

30 de xaneiro Día Escolar da Non Violencia Educación para a Convivencia Todos 

8 de marzo Día Internacional da Muller Mulleres no Mundo Todos 

15 de marzo Día Internacional do Consumidor A Educación do Consumidor. JCCLM Todos 

21 de marzo Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial Todos diferentes, todos iguales Todos 

22 de marzo Día Mundial da auga Educación Ambiental Todos 

7 de abril Día Mundial da Saúde Educación para a Saúde Todos 

9 de maio Día de Europa   

31 de maio Día Mundial sen Tabaco Ed. Para a saúde. Todos 

5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente Educación Ambiental Todos 
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2º ESO: SÍNTESE DA PLANIFICACIÓN XERAL DA ACCIÓN TITORIAL. 

LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

convivir. 

Acollida e 

presentación de 

persoas. 

Acollida inicial. 

Reflexión previa 

para comezo de 

curso. 

Coñecer o titor/a ó grupo. Titor-a recibe/recolle información do grupo, do 

titor-a anterior e do DO. (se titor non é mesmo 

ano anterior.) 

Transmisión de 

información. 

* informes diversos--- 

* cuestionario inicial. 

* características psicolóxicas 

de alumnado 2º eso.……. 

Ensinar a 

convivir 

Acollida e 

presentación de 

persoas. 

Presentación do 

titor/a - 

presentación dos 

alumn@s. 

* iniciar un clima de empatía entre titor-a e o seu 

grupo. 

* intercambio de experiencias. 

*presentación do titor. 

* dinámica para compartir experiencias. 

Expositiva. 

Dinámica de grupos. 

* folla  explicativa, para 

titor/a. 

* guía da dinámica de 

grupos, para alumn@s. 

Ensinar a 

convivir 

Acollida e 

presentación de 

persoas. 

Características de 

curso e 

elaboración/ 

presentación do 

horario escolar. 

Alumnado asimila a organización académica do 

curso: características, Áreas, horarios.... 

* expoñer ol plan, características e requisitos do 

curso. 

* horario escolar. 

* horas de atención a pais. 

* datas de avaliacións, recuperacións 

pendentes.......... 

Expositiva * documento de apoio 

titora sobre as 

características de 2º ... 

Ensinar a 

convivir. 

Acollida e 

presentación de 

persoas. 

 Historia-

expediente 

persoal do 

alumn@. 

* titor coñece a realidade e o sentir de cada 

alumn@. 

Cumprimentar con obxectividade o cuestionario 

de datos importantes e confidenciais. 

* expositiva. 

* participativa. 

Cuestionario persoal inicial. 

Ensinar a 

convivir. 

Organización de 

grupo. 

Obxectivos de 

grupo. 

* coñecer as normas de funcionamento dos grupos. 

* integrar as diferencias individuais na vida 

colectiva. 

* ser conscientes de que todo grupo necesita uns 

obxectivos e cohesión…. 

*  información do que é un grupo. 

*  dinámica para coñecerse os membros do 

grupo. 

* concretar os obxectivos do grupo para o curso. 

* expositiva. 

* dinámica de grupos. 

* documento do titor-a. 

* folla de rexistro dos 

obxectivos de grupo. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

convivir. 

Organización de 

grupo. 

Organización 

primeira da clase. 

* distribución de cargos e tarefas. 

* reforzar o sentido de membro colaborador de 

cada alumn@. 

* seleccionar cargos. 

* asignar responsables. 

* fixar tempos de duración. 

* Torbellino de ideas. 

* votacións. 

Pizarra. 

Cartolinas. 

Ensinar a 

comportarse 
Normativa legal 

Dereitos e 

deberes. 

* xustificar a necesidade de normas e regras. 

* coñecer o RRI e analizar os dereitos e deberes de 

alumn@s-profesores-pais. 

* elaborar/analizar a normativa de clase. 

* dinámica “normas e regras”. 

* os nosos dereitos e deberes. 

* normativa de clase. 

* expositiva (introdución). 

* debate. (1ª actividade.) 

* participativa-grupal. 

* indutiva: do xeral ó 

concreto. 

Síntese de RRI. 

Ensinar a 

decidir. 

Organización de 

grupo 

Elección de 

delegados. 

* coñecer a normativa sobre a elección , funcións 

do delegado. 

* definir  o perfil do delegado. 

* realizar la elección del delegado de forma 

responsable. 

* análises de docs sobre delegados de alumnos. 

* elaborar cadro de accións e funcións do 

delegado de curso. 

* votación. 

Analítica. 

Participativa. 

* texto legal. 

* cuestionario de reflexión. 

* hoja de registro. 

* urna e papeletas. 

Ensinar a 

pensar. 
A avaliación Avaliación inicial. 

* coñecemento da situación con que o grupo inicia 

o curso. 

* exposición de profesores. 

* recollida de datos. 

Expositiva. * documento do profesor. 

* documento do titor. 

Ensinar a 

pensar. 

Seguimento e axuda 

do proceso educativo. 

O traballo en 

grupo. 

* ensinar as normas para traballar en grupo. 

* describir modos de participar no traballo en 

grupo. 

* presentar un exemplo de traballo en grupo. 

* analizar os aspectos positivos e negativos. 

* fixar os criterios de eficacia para o traballo en 

grupo. 

* grupo de discusión con 

observadores. 

* posta en común de 

apreciacions. 

* diseño das normas de 

traballo en grupo. 

* guión para observadores. 

* sobre coa tarefa que 

realizará o grupo. 

* documento de apoio para 

titor-a. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

pensar. 

Seguimento e axuda 

do proceso educativo. 

Repaso xeral do 

método de estudo 

Toma de apuntes. 

* alumn@ domina método xeral de estudo e a 

técnica de apuntes. 

* alumn@ mellora a súa atención na clase-aula. 

* alumn@ desenvolve recursos de rapidez para os 

apuntes: abreviaturas. 

* repaso técnicas básicas 

* explicar tipos de clases e modos de participar 

na clase. 

* tomar apuntes. Normas prácticas. 

 

Expositiva. 

Práctica. 

Analítica. 

* guía para o titor-a. 

*  consellos prácticos. 

* abreviaturas. 

Ensinar a 

pensar. 

Seguimento e axuda 

do proceso educativo. 

Esquema e 

resumo. 

* alumn@ sabe traballar a información para 

aprendela máis facilmente. 

* alumn@ coñece e sabe realizar distintos tipos de 

esquema. 

* alumn@ coñece o resumen e sabe realizalo. 

* explicar o que é o esquema e o resumen. 

* describir distintos tipos de esquemas. 

* realizar exercicios prácticos con material 

específico. 

Expositiva. 

Práctica. 

* guía para o titor. 

* caso práctico. 

Ensinar a 

pensar. 

Seguimento e axuda 

do proceso educativo. 

Memorización e 

repaso. 

* alumn@ valora a importancia da memoria. 

* alumn@ coñece e practica os mecanismos e 

recursos da memoria. 

* o alumn@ organiza o repaso do ano. 

* explicación de tipos de memoria, 

mecanismos... 

* iniciar e afianzar ó alumn@ na práctica e 

reforzo da memoria. 

* explicar os recursos da mente ante o olvido: o 

repaso. 

Expositiva. 

Práctica. 

* follas explicativas. 

Ensinar a 

pensar. 

Seguimento e axuda 

do proceso educativo. 
O exame. 

* alumn@ revisa os seus plantexamentos pasados 

ante os exames. 

* alumn@ planifica o seu curso para preparar 

mellor os exames. 

* alumn@ aprende a facer/enfrentarse ben os 

exames. 

* presentación do tema mediante diálogo de 

aportación de experiencias. 

* explicación de tempos diversos de preparación 

de exames. 

* técnica e actitudes de realización de exames. 

* revisión de exames feitos. 

* análise de modelos de exame. 

Expositiva. 

Dialogada. 

Práctica. 

*  follas explicativas de 

pasos ante o exame. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. Preavaliación 1ª. 

* autoavaliación do traballo do alumn@. 

* elaboración de conclusións para a búsqueda de 

solucións. 

* valoración seria e obxectiva do funcionamento do 

grupo ó longo do trimestre. 

* exposición do titor-a. 

* traballo persoal. 

* debate. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* cuestionario. 

* folla resumen. 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación Postavaliación 1ª. 

* transmitir ós alumn@s a información do 

profesorado na avaliación. 

* análise dos resultados obxectivos. 

* elaboración de conclusións e propostas mellora... 

* exposición do titor-a. 

* debate grupal. 

* adopción de compromisos. 

Expositiva. 

Participativa. 

Reflexiva. 

* folla de rexistro da 

avaliación. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento da 

madurez el 

crecemento persoal. 

Aceptación 

persoal. 

* favorecer o autocoñecemento persoal. 

* propiciar unha maior aceptación e valoración 

positiva. 

* lectura de “el agua que quería ser fuego” ou “el 

pez que quería volar”. 

* resolución cuestionario. 

* exposición grupal. 

* conclusión: “un adolescente con autoestima”. 

Reflexiva-persoal. 

Análise de textos. 

Traballo grupal. 

* textos. 

* cuestionario. 

*   documento “un 

adolescente con 

autoestima”. P ex. 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. Preavaliación 2ª. 

* autoavaliación do traballo do alumn@. 

* elaboración de conclusións para a búsqueda de 

solucións. 

* valoración seria e obxectiva do funcionamento do 

grupo ó longo do trimestre. 

* exposición do titor-a. 

* traballo persoal. 

* debate. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* cuestionario. 

* folla resumen. 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. Postavaliación 2ª. 

* transmitir ós alumn@s a información do 

profesorado na avaliación. 

* análise dos resultados obxectivos. 

* elaboración de conclusións e propostas de 

mellora. 

* exposición do tito-ar. 

* debate grupal. 

* adopción de compromisos. 

Expositiva. 

Participativa. 

Reflexiva. 

* folla de rexistro da 

avaliación. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMAS OBXECTIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

decidirse e a 

pensar. 

Desenvolvemento da 

madurez  crecemento 

persoal. 

Toma de 

decisións. 

* proporcionar habilidades para a toma de 

decisións. 

* distinguir as alternativas antes de decidir. 

*  exposición do titor-a. 

* traballo en grupo. 

* traballo individual. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

* documento do titor-a. 

* exemplo práctico: “caso 

de Carlos”. 

Ensinar a 

decidirse e a 

pensar. 

Desenvolvemento da 

madurez e 

crecemento persoal. 

Elección de 

optativas para 3º 

Eso. 

* coñecer as opcións que se ofrecen. 

* elixir as máis adecuadas. 

* análise das propias aptitudes e rendemento 

académico. 

* exposición do titor-a. 

* traballo individual: cuestionario. 

Reflexiva. 

Expositiva. 

Persoal. 

* cuestionario de 

autoavaliación do alumn@. 

* cuestionario-documento: 

“mi toma de decisión”. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento da 

madurez e o 

crecemento persoal. 

Educación 

afectivo-sexual. 

* asumir cambios da pubertade. 

* analizar mitos e tabús. 

* reflexionar sobre reaccións ante situacións de 

desexo, atracción e namoramento. 

* sóndeo de coñecementos. 

* como cambiamos? 

* análise de mitos. 

* síntese de cambios pubertade. 

* análise de casos. 

Debate. 

Traballo grupal. 

Diálogo. 

Carpetas didácticas de 

educación afectivo-sexual – 

edu emocional... 

(talleres..?) 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. Avaliación final. 

* valorar o rendemento ó longo do curso. 

* reflexionar sobre a consecución de obxectivos 

establecidos. 

* comentario do titor-a. 

* traballo individual. 

* traballo en pequenos grupos. 

* recollida de datos. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa. 

Analítica. 

* cuestionario de 

autoavaliación. 

* cuestionario de avaliación 

final. 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. 

Avaliación da 

titoría. 

* comprobar a consecución dos obxectivos 

programados. 

* analizar os principais aspectos a destacar. 

* traballo individual. 

* traballo en pequeno grupo. 

* reflexión e conclusión. 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa. 

Valorativa. 

* cuestionario para 

alumn@s. 

* cuestionario titor-a. 

* folla resumen. 

 

SESIONS SEGÚNDO CALENDARIO DE DÍAS MUNDIAIS: algunhas datas a considerar ….. 

 

SESIÓN TEMA DOCUMENTOS  suxeridos CURSOS 

16 de outubro Día Mundial da Alimentación FUNCOE Todos 
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17 de outubro Día Mundial para a Erradicación da Pobreza FUNCOE Todos 

20 de novembro Día dos Dereitos do Neno ANAYA Todos 

1 de decembro Día Mundial da SIDA Material Caixa Todos 

3 de decembro Día Mundial das Persoas con Minusvalía Todos diferentes, todos iguais Todos 

6 de decembro Día da Constitución  Todos 

10 de decembro Día dos Dereitos Humanos FUNCOE/ANAYA Todos 

30 de xaneiro Día Escolar da Non Violencia Educación para a Convivencia Todos 

8 de marzo Día Internacional da Muller Mulleres no Mundo Todos 

15 de marzo Día Internacional do Consumidor A Educación do Consumidor. JCCLM Todos 

21 de marzo Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial Todos diferentes, todos iguales Todos 

22 de marzo Día Mundial da auga Educación Ambiental Todos 

7 de abril Día Mundial da Saúde Educación para a Saúde Todos 

9 de maio Día de Europa   

31 de maio Día Mundial sen Tabaco Ed. Para a saúde. Todos 

5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente Educación Ambiental Todos 
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3º ESO: SÍNTESE DA PLANIFICACIÓN XERAL DA ACCIÓN TITORIAL. 

LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

convivir. 

Acollida e presentación de 

persoas. 

Inicial-acollida. 

Reflexión previa para 

comezo de curso. 

* Coñecer o Titor ó grupo. 
Titor-a recibe/recolle información do grupo, do titor-a 

anterior e do DO. (se titor non é mesmo ano anterior.) 

Transmisión de 

información. 

Características de 

alumnado adolescente. 

Reflexións previas. 

Folla-rexistro. 

Os roles do grupo. 

Presentación do Titor-

a - Presentación dos 

alumn@s. 

* Iniciar un clima de empatía entre Titor-a e o 

seu grupo. 

* Reflexión sobre Traxectoria Escolar 

* Presentación del Titor. 

* Dinámica para compartir experiencias. 

Expositiva. 

Dinámica de 

grupos. 

Folla explicativa da 

dinámica do Árbore. 

Características do 

curso e elaboración-

presentación do 

horario escolar. 

* Alumn@ asimila a organización académica do 

curso: características, áreas, horarios. 

* Expor o plan, características e requisitos do curso. 

* Horario escolar. 

* Hora de atención a pais. 

* Datas das avaliacións 

Expositiva 
* Documento de apoio 

para Titor-a. 

Historia-expediente 

persoal do Alumn@. 

*O Titor-a coñece a realidade e o sentir de cada 

Alumn@. 

Cumprimentar con obxectividade o cuestionario de datos 

importantes e confidenciais. 

* Expositiva. 

* Participativa. 
Cuestionario persoal. 

Ensinar a ser 

persoa. 
Plan de acción Titorial. 

A acción Titorial. 

Plan de acción 

Titorial. 

* Titor-a interioriza os obxectivos da acción 

titorial do ano. 

* Os alumn@s coñecen o plan de acción Titorial 

para o curso. 

Presentación dos obxectivos e campos da acción Titorial, da 

figura do Titor e das funcións do Titor-a. 

* Dialogada. 

* Torbellino de 

ideas. 

* Expositiva. 

Documentos para Titor-

a  destas cuestións: 

- A acción do Titor. 

- Guión do Titor 

Ensinar a 

convivir. 
Organización de grupo. Obxectivos do grupo. 

* Coñecer as normas de funcionamento dos 

grupos. 

* Descubrir os valores comúns do grupo. 

* Ser conscientes o grupo precisa  obxectivos. 

* Información do que é un grupo. 

* Dinámica para coñecerse os membros do grupo. 

* Concretar os obxectivos do grupo para o curso. 

* Expositiva. 

* Dinámica de 

grupos. 

* Documentos do Titor: 

   - Reflexións valores. 

   - Listado de valores. 

* Documento alumn@. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Organización primeira 

da clase. 

* Distribución de cargos e tarefas. 

* Reforzar o sentido de membro colaborador de 

cada alumn@. 

* Favorecer a conciencia de unidade. 

* Lectura dunha historia. 

* Traballo en grupo. 

* Seleccionar cargos. 

* Asignar responsables. 

* Fixar tempos de duración. 

* Torbellino de 

ideas. 

* Votacións. 

* Historia: Aventuras e 

desventuras de Miguel 

Ángel. P ex. 

* Documento de 

reflexión “somos un 

grupo.” 

Ensinar a 

comportarse. 
A normativa legal 

Dereitos e deberes no 

centro. Normativa de 

clase. 

* Xustificar a necesidade de normas e regras. 

* Coñecer o R.R.I. e analizar os dereitos e 

deberes de alumn@s-profesores-pais. 

* Elaborar /analizar a normativa de clase. 

* Dinámica “normas e regras”. 

* Os nosos dereitos e deberes. 

* Normativa de clase. 

* Expositiva 

(Introdución). 

*Debate.(1ª 

Actividade.) 

* Participativa-

grupal. 

* Dedutiva: Do 

xeral ó concreto. 

* Documento “Dereitos, 

deberes e normas de 

convivencia.” 

* Documento de 

Alumn@: 1º - 2º - 3º. 

Ensinar a 

decidir. 
 organización de grupo 

Elección de 

delegad@s. 

* Coñecer a normativa sobre a elección e 

funcións do Delegado. 

* Definir o perfil do Delegad@. 

* Realizar a elección de Delegad@ de forma 

responsable. 

* Análise de artigos sobre delegados de alumn@s. 

* Elaborar cadro de accións e funcións do delegado de 

curso. 

* Votación. 

Analítica. 

Participativa. 

* Texto legal 

* Modelo de acta. 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación Avaliación inicial. 

* Coñecemento da situación con que o grupo 

inicia o curso. 

* Exposición de profesores. 

* Recollida de datos. 
Expositiva. 

* Documento do 

profesor. 

* Documento do Titor. 

 

Ensinar a 

pensar. 

 

Estratexias para o estudio 

 

A miña forma de 

estudio 

* repaso    

O caderno de clase, 

axenda… 
    

A  comunicación     



IES MILLADOIRO  - D.O.    

 

Carmen Garabal Gómez – xefatura do D.O.    

 

LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Preparación de 

exames 
    

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. 

Pre-avaliación 1ª. 

* Autoavaliación do traballo do alumn@. 

* Elaboración de conclusións para a búsquela de 

solucións. 

* Valoración seria e obxectiva do funcionamento 

do grupo ó longo do trimestre. 

* Exposición Titor-a. 

* Traballo persoal: cuestionario. Auto-avaliación I. 

* Debate. 

* Sacar conclusións. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Cuestionario. 

* Folla resumen. 

Post-Avaliación 1ª. 

* Transmitir ós alumn@s a información do 

profesorado na avaliación. 

* Análise dos resultados obxectivos. 

* Elaboración de conclusións e propostas de 

mellora... 

* Exposición Titor-a. 

* Debate grupal. 

* Adopción de compromisos. 

Expositiva. 

Participativa. 

Reflexiva. 

* Folla de rexistro da 

avaliación (profesor). 

* Folla resumen. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento da 

madurez e  crecemento 

persoal. 

Tolerancia e 

diversidade. 

* Desenvolver o coñecemento, a aceptación e o 

respecto ás persoas. 

* Ser sensibles cara a diversidade de opinións,... 

* Exposición do Titor. 

* Debate grupal. 

* Posibles aplicacións na vida real. 

Reflexión persoal. 

Debate grupal. 

Participativa. 

a) Para  Titor: 

   - Obxectivos. 

   - Contido. 

   - Observacións. 

b) Para os alumnos: 

   - Poema. 

   - Canción. 

   - Dilema. 

    -.Dereitos humanos 
A autoestima. 

“Autocoñecemento 

persoal I”. “Cómo son 

e cómo me ven.” 

* Favorecer o autocoñecemento persoal. 

* Propiciar unha maior aceptación, valoración 

positiva. 

* Presentación da lámina “Debuxos caricaturizados.” 

* Resolución cuestionario. 

* Reflexión grupal. 

Reflexiva-persoal. 

Análise de textos. 

Traballo grupal. 

* Lámina de Dibuxos 

caricaturizados. 

* Cuestionario. 

“Autocoñecemento 

persoal II”. “Si fose 

un...” 

* Tomar conciencia da importancia dos meus 

pensamentos. 

* Fomentar a creatividade e diferentes 

intelixencias.... 

* O Titor-a expón a importancia de coñecerse e aceptarse. 

* Completar cuestionario individual. 

Reflexiva-persoal. 

Expositiva do 

Titor-a. 

* Cuestionario “Si fora 

un...” 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. 

Pre-avaliación 2ª. 

* Autoavaliación do traballo do alumn@. 

* Elaboración de conclusións para a búsquela de 

solucións. 

* Valoración seria e  obxectiva funcionamento  

* Exposición Titor-a. 

* Traballo persoal. 

* Debate. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Cuestionario. 

* Folla resumen. 

Post-Avaliación 2ª. 

* Transmitir ós alumn@s a información do 

profesorado na avaliación. 

* Análise dlos resultados obxectivos. 

* Elaboración de conclusións e propostas de 

mellora. 

* Exposición Titor-a. 

* Debate grupal. 

* Adopción de compromisos. 

Expositiva. 

Participativa. 

Reflexiva. 

* Folla de rexistro da 

avaliación (profesor). 

* Folla resumen. 

Ensinar a 

decidirse. 

Ensinar a 

pensar. 

Desenvolvemento da 

madurez e crecemento 

persoal. 

Toma de decisións. 

“Coñécete a ti 

mesmo.” 

* Proporcionar habilidades para a toma de 

decisións. 

* Distinguir e valorar as alternativas antes de 

decidir. 

* Exposición do Titor. 

* Traballo en grupo. 

* Traballo individual. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

* Cuestionarios: 

   - Personalidade. 

   - Intereses. 

* Documentos de apoio. 

Ensinar a 

decidirse. 

Desenvolvemento da 

madurez e crecemento 

persoal. 

Elección de optativas 

para 4º ESO. 

* Coñecer as opcións que se ofertan. 

* Elixir as máis adecuadas. 

* Análise das propias aptitudes e rendemento académico. 

* Exposición do Titor. 

* Traballo individual: cuestionario. 

Reflexiva. 

Expositiva. 

Persoal. 

* Documento 

informativo de 4º de 

ESO. 

* Cuestionario para 

elección de optativas 

Ensinar a ser 

persoa. 

Ensinar a 

convivir. 

Educación para la 

saúde: el alcohol e 

outras sustancias 

psicoactivas…. 

* Analizar os hábitos de consumo. 

* Sensibilizar ó grupo das consecuencias. 

* Difundir hábitos de vida máis saudables. 

* Descrición da iniciación no consumo na adolescencia. 

* Estudio efectos. 

* Dinámica de superación ou autocontrol. 

* Actividades motivadoras para frear e preveña 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

Estudio de casos. 

* Tema expositivo. 

* Actividades. talleres 

Comunicación social. 

“Prensa, Radio, TV...” 

* Desenvolver a capacidade de escoitar, pensar, 

opinar... cos medios de comunicación social. 

* Análise da estrutura de distintos periódicos, programas de 

Radio e de TV. 

* Debate. 

Participativa. 

 

* Documentos de apoio 

ao Titor. 

* Claves da tele 

adicción, redes sociais…. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Comunicación: O 

rumor. 

* Descubrir a dificultade da comunicación. 

* Resaltar a importancia da actitude de escoita. 

* Exercicio de comunicación sin FEED-BACK. 

* Exercicio de comunicación con FEED-BACK. 

* Comentario - debate dos resultados. 

Participativa. 

* Historia escrita “El 

granjero.” 

* Folla de observación. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento da 

madurez e  crecemento 

PERSOAL. 

Educación afectivo-

sexual. 

* Asumir cambios da pubertade. 

* Analizar mitos e tabús. 

* Desenvolver unha actitude positiva e unha 

conducta responsable ante o uso dos 

anticonceptivos. 

* Sóndeo de coñecementos. 

* ¿Como cambiamos? 

* Análise de mitos. 

* Síntese de cambios físicos e psicosociais... 

* Análise de casos. 

Debate. 

Traballo grupal. 

Diálogo. 

* Contidos básicos sobre 

anticoncepción. 

* Fichas de traballo: 

-Falamos de ed en 

sexualidade. 

- Analizamos situacións. 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. 

Avaliación final do 

curso. 

* Valorar o rendemento ó longo do curso. 

* Reflexionar sobre a consecución de obxectivos 

establecidos. 

* Comentario do Titor. 

* Traballo individual. 

* Traballo en pequenos grupos. 

* Recollida de datos. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa. 

* Cuestionario de auto-

avaliación. 

* Folla resumen 

Avaliación da Titoría. 

* Comprobar a consecución dos obxectivos 

programados. 

* Analizar os principais aspectos a destacar. 

* Traballo individual. 

* Traballo en pequeno grupo. 

* Reflexión e conclusión. 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa. 

Valorativa. 

* Cuestionario para  

alumn@s. 

* Cuestionario Titor. 

* Folla resumen. 

 

SESIONS SEGÚNDO CALENDARIO DE DÍAS MUNDIAIS: algunhas datas a considerar ….. 

 

SESIÓN TEMA DOCUMENTOS  suxeridos CURSOS 

16 de outubro Día Mundial da Alimentación FUNCOE Todos 

17 de outubro Día Mundial para a Erradicación da Pobreza FUNCOE Todos 

20 de novembro Día dos Dereitos do Neno ANAYA Todos 

1 de decembro Día Mundial da SIDA Material Caixa Todos 

3 de decembro Día Mundial das Persoas con Minusvalía Todos diferentes, todos iguais Todos 

6 de decembro Día da Constitución  Todos 

10 de decembro Día dos Dereitos Humanos FUNCOE/ANAYA Todos 
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30 de xaneiro Día Escolar da Non Violencia Educación para a Convivencia Todos 

8 de marzo Día Internacional da Muller Mulleres no Mundo Todos 

15 de marzo Día Internacional do Consumidor A Educación do Consumidor. JCCLM Todos 

21 de marzo Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial Todos diferentes, todos iguales Todos 

22 de marzo Día Mundial da auga Educación Ambiental Todos 

7 de abril Día Mundial da Saúde Educación para a Saúde Todos 

9 de maio Día de Europa   

31 de maio Día Mundial sen Tabaco Ed. Para a saúde. Todos 

5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente Educación Ambiental Todos 



IES MILLADOIRO  - D.O.    

 

Carmen Garabal Gómez – xefatura do D.O.    

 

4º ESO: SÍNTESE DA PLANIFICACIÓN XERAL DA ACCIÓN TITORIAL. 

LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Ensinar a 

convivir. 

Acollida e 

presentación de 

persoas. 

Inicial-acollida. 

Reflexión 

previa para 

comezo de 

curso. 

* Coñecer o Titor ó grupo. 

Titor-a recibe/recolle información do grupo, 

do titor-a anterior e do DO. (se titor non é 

mesmo ano anterior.) 

Transmisión de información. 

Características de 

alumnado adolescente. 

Reflexións previas. 

Folla-rexistro. 

Os roles do grupo. Presentación 

do Titor-a - 

Presentación 

* Iniciar un clima de empatía entre Titor-a e o seu 

grupo. 

* Reflexión sobre Traxectoria Escolar 

* Presentación do Titor. 

* Dinámica para compartir experiencias. 

Expositiva. 

Dinámica de grupos. 

* Folla explicativa da 

dinámica do Árbore. 

Características 

do curso e 

elaboración-

presentación 

do horario 

escolar. 

* Alumn@ asimila a organización académica do 

curso: características, áreas, horarios. 

* Expor o plan, características e requisitos do 

curso. 

* Horario escolar. 

* Hora de atención a pais. 

* Datas das avaliacións 

Expositiva 
* Documento de apoio 

para Titor-a. 

Historia-

expediente 

persoal do 

Alumn@. 

*O Titor-a coñece a realidade e o sentir de cada 

Alumn@. 

Cumprimentar con obxectividade o 

cuestionario de datos importantes e 

confidenciais. 

* Expositiva. 

* Participativa. 
Cuestionario persoal. 

Ensinar a ser 

persoa. 

Plan de acción 

Titorial. 

A acción 

Titorial. 

Plan de acción 

Titorial. 

* Titor-a interioriza os obxectivos da acción titorial 

do ano. 

* Os alumn@s coñecen o plan de acción Titorial 

para o curso. 

Presentación dos obxectivos e campos da 

acción Titorial, da figura do Titor e das 

funcións do Titor-a. 

* Dialogada. 

* Torbellino de ideas. 

* Expositiva. 

Documentos para Titor-a  

destas cuestións: 

- A acción do Titor. 

- Guión do Titor 

Ensinar a 

convivir. 

Organización de 

grupo. 

Obxectivos do 

grupo. 

* Coñecer as normas de funcionamento dos 

grupos. 

* Descubrir os valores comúns do grupo. 

* Ser consciente grupo necesita obxectivos. 

* Información do que é un grupo. 

* Dinámica para coñecerse os membros do 

grupo. 

* Concretar os obxectivos do grupo-curso. 

* Expositiva. 

* Dinámica de grupos. 

* Documentos do Titor: 

   - Reflexións valores. 

   - Listado de valores. 

* Documento Alumn@. 
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LÍÑAS DE 

ACCIÓN 

TITORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 
SESIONS OBXETIVOS ACTIVIDADES METODOLOXÍA MATERIAIS 

Organización 

primeira da 

clase. 

* Distribución de cargos e tarefas. 

* Reforzar o sentido de membro colaborador de 

cada alumn@. 

* Favorecer a conciencia de unidade. 

* Plantexarse obxectivos propios. 

* Detectar riscos e posibles tensións nas relacións 

interpersoais. 

* Lectura dunha historia. 

* Traballo en grupo. 

* Seleccionar cargos. 

* Asignar responsables. 

* Fixar tempos de duración. 

* Torbellino de ideas. 

* Votacións. 

* Doc 2: “Organización del 

grupo” (Titor). 

* Documento de reflexión 

“somos un grupo.” 

Ensinar a 

comportarse. 
A normativa legal 

Dereitos e 

deberes no 

centro. 

Normativa de 

clase. 

* Xustificar a necesidade de normas e regras. 

* Coñecer o R.R.I. e analizar os dereitos e deberes 

de alumn@s-profesores-pais. 

* Elaborar /analizar a normativa de clase. 

* Dinámica “normas e regras”. 

* Os nosos dereitos e deberes. 

* Normativa de clase. 

* Expositiva (Introdución). 

*Debate.(1ª Actividade.) 

* Participativa-grupal. 

* Dedutiva: Do xeral ó 

concreto. 

* Documento “Dereitos, 

deberes e normas de 

convivencia.” 

* Documento de Alumn@: 

1º - 2º - 3º. 

Ensinar a decidir. 
 Organización de 

grupo 

Elección de 

delegad@s. 

* Coñecer a normativa sobre a elección e funcións 

do Delegado. 

* Definir o perfil do Delegad@. 

* Realizar a elección de Delegad@ de forma 

responsable. 

* Análise de artigos sobre delegados de 

alumn@s. 

* Elaborar cadro de accións e funcións do 

delegado de curso. 

* Votación. 

Analítica. 

Participativa. 

* Texto legal: artigos 

* Modelo de acta. 

 

 

Ensinar a 

comportarse 
Normativa legal 

Normas de 

convivencia. 

* Os alumn@s entenden a necesidade  dunha 

normativa. 

* Regular o funcionamento do centro da clase. 

* Fomentar a participación para o aprendizaxe e a 

convivencia. 

* Titor-a mediante a “chuvia de ideas” anota as 

normas básicas de convivencia. 

* Se lee, comenta o documento da normativa de 

convivencia do centro. 

* Chegar a un compromiso de convivencia 

positiva. 

* 

Participativa. 

* Expositiva. 

* Reflexiva. 

* Normas de convivencia do 

centro. 

* Cuestionario. 

* Doc. 1: “Convivencia e 

alumnado.” 

* Doc. 2: “A escola é nosa.” 

* Doc. 3: “A participación do 

alumnado.” 
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Ensinar a 

pensar. 
Avaliación 

Avaliación 

inicial: 

Análise do 

grupo. 

* Coñecemento da situación real do grupo ó comezo 

do curso. 

* Exposición de profesores. 

* Recollida de datos. 
Expositiva. 

* Cuestionario persoal para 

alumn@s. 

* Folla-síntese dos resultados. 

Ensinar a 

pensar. 

Seguimento e axuda ó 

proceso educativo. 

Estratexias ante 

os exames. 

* Sacar máximo rendemento 

* Interiorizar hábitos eficaces. 

* Frear os obstáculos máis habituais 

* Delimitación da existencia de ansiedade, 

imprevisión e impulsividade no grupo. 

* Análise de causas. 

* Deseño de novas actitudes. 

* Concienciar profesorado da necesidade de 

frear estes obstáculos. 

Reflexiva 

Expositiva. 

Analítica. 

Práctica. 

* Folla - resumen dos “pasos a ter 

presentes na preparación de 

probas.” 

* Cuestionario 1: “Ansiedade” 

* Cuestionario 2: “Imprevisión e 

impulsividade 

Ensinar a 

pensar 
Avaliación. 

Pre-avaliación 

1ª 

* Autoavaliación do traballo do alumn@. 

* Elaboración de conclusións e solucións mellora. 

* Valoración seria do funcionamento do grupo no 

trimestre. 

* Exposición Titor-. 

* Traballo persoal: Cuestionario 1ª avaliación. 

* Debate. 

* Elaboración de conclusións folla - resumen. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa. 

* Cuestionario de Pre-avaliación: 

“1ª avaliación.” 

Post-Avaliación 

1ª. 

* Transmitir ós alumn@sla información do 

profesorado na avaliación. 

* Análise obxectivo dos resultados. 

* Elaboración de conclusións. 

* Exposición do Titor-a. 

* Debate grupo. 

* Adoptar compromisos. 

Expositiva. 

Participativa. 

Reflexiva. 

Folla de rexistro da avaliación. 

Ensinar a 

decidirse 

Desenvolvemento da 

madurez e 

crecemento persoal. 

Toma de 

decisións I: 

“Definir  

problema, 

establecer  Plan 

* O alumn@ entende o que é tomar unha decisión. 

*O alumn@ faise consciente de que está decidindo 

con moita frecuencia. 

* Convén partir dunha boa motivación. 

* Interiorizar o tema da “decisión”. 

* Centrar a reflexión na importante cuestión da 

decisión de fin de 4º ESO. 

Participativa. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

* Doc. Titor-a: “ 

* Doc. Alumn@: “Definir  

problema, establecer Plan de 

Acción.” 

Toma de 

Decisións II: 

“Coñecer os 

meus valores.” 

* O alumn@ coñece os seus valores, ve cómo inflúen 

na toma de decisións. 

* Concienciar de que o que se valora é o que 

condiciona as decisións. 

* Coñecen os distintos valores e os cualifican. 

* Ven relación cas futuras áreas profesionais. 

Participativa 

Expositiva. 

Valorativa. 

Reflexiva. 

* Doc. Titor-a: “Ideas Previas.” 

* Doc. Alumn@s: “Coñecer os 

meus valores.” 
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Toma de 

Decisións III: 

“Coñecer as 

miñas 

aptitudes.” 

* O alumn@ coñece as súas propias aptitudes e as 

relaciona cas opcións académico-profesionais 

existentes. 

* Descubrir que as aptitudes son fonte de 

satisfacción no futuro. 

* O alumn@ relaciona cada aptitude con 

distintas profesions. 

Analítica. 

Reflexiva. 

Dialógante. 

* Doc. Titor-a: “Coñecer as miñas 

aptitudes.” 

* Doc. Alumn@: “Coñecer as 

miñas aptitudes. 

Toma de 

Decisións IV: 

“Autoconcepto 

Personalidade.” 

*O alumn@ capta un Autoconcepto obxectivo. 

*O alumn@ capta os rasgos máis importantes da 

Personalidade de cara á futura profesión. 

* Descubrir o que penso de min mesmo e o que 

os demais pensan de min. 

* Relacionar tipos de Personalidade con 

profesións. 

Analítica. 

Reflexiva. 

Expositiva. 

* Doc. Titor: 

* Doc. Alumn@e 

Toma de 

Decisións V: 

“Análise persoal 

de 

Autoconcepto 

Ansiedade 

* alumn@ se auto analiza nas facetas de 

Autoconcepto Ansiedade. 

* alumn@ aclara o seu Autoconcepto para 

perfeccionalo 

* cumprimentar tests correspondentes. 

*Auto corrixen  resultados e os teñen en conta 

para a súa futura decisión. 

Reflexiva. 

Analítica. 

Expositiva. 

* Escala de Ansiedade (NJ) con 

baremación. 

* Cuestionario: “Piers-Harris” con 

2 baremos. 

 

  

Toma de 

decisións VI: 

“Resumen do 

programa de 

auto-

orientación.” 

*  alumn@ decide o seu futuro académico próximo 

con coherencia. 

* Elaboración dun resumen de todas as sesións 

dedica-das orientación académico-profesionais. 

 

Sintética. 

Reflexiva. 
Guía de orientación 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. 

Pre-avaliación 

2ª. 

* Autoavaliación do traballo do alumnado. 

* Elaboración de conclusións y soluciones. 

* Análises do funcionamento del grupo durante el 

trimestre. 

* Exposición Titor-a. 

* Traballo persoal. 

* Debate. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa 

* Cuestionario de Pre-avaliación: 

“2ª avaliación.” 

Post-Avaliación 

2ª. 

* Transmitir ós alumn@s información profesorado na 

avaliación. 

* Análise obxectivo dos resultados. 

* Elaboración de conclusións e propostas de mellora. 

* Exposición do Titor-a. 

* Debate. 

* Adopción de compromisos. 

Expositiva. 

Participativa 

Reflexiva. 

* Folla de rexistro da avaliación. 
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Ensinar a ser 

persoa. 

 

Ensinar a 

convivir. 

Desenvolvemento da 

madurez  crecemento 

persoal. 

Voluntariado. 
* Iniciarse na colaboración solidaria . 

* Sensibilizar alumn@s en temas de solidariedade. 

* Estudio e reflexión dos documentos que se 

presentan como material. 

* Toma de decisións individuais - grupais. 

Participativa 

Reflexiva. 

Expositiva. 

Dinámica de 

grupos. 

* Doc. 1: “Los valores del 

voluntariado.” 

* Doc. 3: “Coñecer mis valores.” 

* Actividade - exemplo 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desarrollo de la 

madurez y crecemento 

persoal. 

Educación para 

a saúde: 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas--. 

* Coñecemento, sensibilización. 

* Reflexionar sobre as propias opinións e  crenzas. 

* Toma de conciencia da presión do grupo. 

* Estratexias para dicir NON. 

* Fomento de actividades saudables no ocio. 

* Estudio e reflexión dos distintos documentos 

que se  ofrecen. 

 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa 

Estudio de 

casos. 

* Doc. 1: “Caso práctico.” 

* Doc. 2: “Cómo dicir Non 

* Doc. 3: “La marihuana y otras 

drogas.” 

 

Ensinar a 

decidir. 

Desenvolvemento da 

madurez e 

crecemento persoal. 

A publicidade. 

* Aprender a ser críticos nas eleccións e  consumo. 

* Fomentar  asertividade. 

* Fomentar sentido crítico da publicidade. 

* Controlar consumo persoal. 

* Tomar elementos de propaganda revista, 

prensa diaria, radio, televisión, analizar e decidir 

actuacións. 

* Detectar a publicidade encuberta. 

Expositiva. 

Reflexiva. 

Participativa 

Estudio de 

casos. 

* Carteis actualizados que os 

alumn@s e Titor poden aportar. 

* Doc. para titor: “A publicidade” 

* Doc: “A publicidade: verdades a 

medias.” 

* Doc: “Consumo e moda.” 

Ensinar a ser 

persoa. 

Desenvolvemento da 

madurez  crecemento 

persoal. 

Educación 

afectivo-sexual. 

* Fomentar a reflexión sobre as  súas vivencias 

afectivas e sexuais. 

* Integrar a sexualidade no conxunto da persoa e n 

un sistema de valores. 

* Lectura colectiva del documento. 

* Debate de los temas que más interesan al 

grupo. 

Reflexiva. 

Dialogo. 

Participativa 

Dinámica de 

grupos. 

* Indicacións para o traballo 

titorial. 

* Doc. 1: “Tu maduración afectivo-

sexual.” 

* Doc. 2: “Cuestiones de debate.” 

Ensinar a 

pensar. 
Avaliación. 

Avaliación final 

do curso. 

 

* Elaborar un xuízo sereno do traballo realizado no 

curso. 

* Analizar os procesos de aprendizaxe levados a cabo 

e transmitilos a xunta de Avaliación. 

* Contestar cuestionario 

* Debate en grupos recollendo a valoración 

media do grupo. 

* Exposición e síntese das conclusións. 

Reflexiva. 

Expositiva. 

Persoal. 

Participativa. 

* Cuestionario.” 
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Avaliación de la 

Titoría. 

* Análise dos aspectos máis positivos e dos 

mellorables, relativos á Titoría, para perfeccionar o 

Plan de Acción Titorial. 

* En clima de confianza, contestar cuestionario e 

comentar. 

* Anotar suxerencia para o curso próximo. 

Reflexiva. 

Persoal. 

Participativa 

Valorativa. 

* Cuestionario de “avaliación da 

Acción Titorial.” 

 

SESIONS SEGÚNDO CALENDARIO DE DÍAS MUNDIAIS: algunhas datas a considerar ….. 

 

SESIÓN TEMA DOCUMENTOS  suxeridos CURSOS 

16 de outubro Día Mundial da Alimentación FUNCOE Todos 

17 de outubro Día Mundial para a Erradicación da Pobreza FUNCOE Todos 

20 de novembro Día dos Dereitos do Neno ANAYA Todos 

1 de decembro Día Mundial da SIDA Material Caixa Todos 

3 de decembro Día Mundial das Persoas con Minusvalía Todos diferentes, todos iguais Todos 

6 de decembro Día da Constitución  Todos 

10 de decembro Día dos Dereitos Humanos FUNCOE/ANAYA Todos 

30 de xaneiro Día Escolar da Non Violencia Educación para a Convivencia Todos 

8 de marzo Día Internacional da Muller Mulleres no Mundo Todos 

15 de marzo Día Internacional do Consumidor A Educación do Consumidor. JCCLM Todos 

21 de marzo Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial Todos diferentes, todos iguales Todos 

22 de marzo Día Mundial da auga Educación Ambiental Todos 

7 de abril Día Mundial da Saúde Educación para a Saúde Todos 

9 de maio Día de Europa   

31 de maio Día Mundial sen Tabaco Ed. Para a saúde. Todos 

5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente Educación Ambiental Todos 

 

------------------------------------ 

 *** Respecto dos cursos de Bacharelato  trataranse os mesmos aspectos que 4º da ESO pero con mais incidencia na Orientación académico profesional e aspectos de desenvolvemento persoal. Non contan con hora 

lectiva co que queda a iniciativa dos titores e titoras o abordalo co grupo a titorar. 

 

 


