
IES “Moncho Valcarce” 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

TITORÍA  ESO 
FICHA DO/A ALUMNO/A 

 
 
Este cuestionario ten carácter confidencial. É para que o titor poida coñecerte e así axudarte mellor. Procura, entón,  contestar a todo e 
con sinceridade. 

 

 

Alumno/a:_______________________________________________________ Curso: _____  

Data de nacemento: ____________________ Teléf: ________________ Outro de contacto: _______________ 

Enderezo: ________________________________ Localidade: ________________ C. postal: ______________ 

 

 

DATOS FAMILIARES 
 

 

Nome do pai: __________________ Idade: _________ Profesión: ____________________________________ 

Nome da nai: __________________ Idade: _________ Profesión: ____________________________________ 

Na actualidade vives con: 

Ámbolos dous pais             Nai             Pai            Avós            Irmáns           Outras persoas 

Si tes irmáns, ¿cantos son) : ______ Lugar que ocupas : ________ ¿Viven todos na casa?: _________________ 

¿Hai algo na túa situación familiar que se poida considerar especial? (falecemento do pai/nai, separación dos 

pais, divorcio, situación de paro....) 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Como é a túa relación cos teus pais? 

Moi boa             Boa            Regular            Mala            Moi mala            Prefiro non contestar 





DATOS MÉDICOS 
 

 

¿Padeces algunha enfermidade o hai algunha condición física que che afecte? (vista, oído, enfermidades 

respiratorias...): ____________________________________________________________________________ 

Na actualidade, ¿recibes algún tratamento médico ou psicolóxico? Si, Non ; ¿Algunha vez.? Non, Si    

¿De que tipo?: _____________________________________________________________________________ 

¿Estiveches algunha vez hospitalizado?: ______ ¿Por que motivo?: 

____________________________________ 

¿Estás operado de algo?: _______ ¿De que?: _____________________________________________________ 

Na actualidade, ¿Padeces algunha enfermidade crónica (diabetes, asma, epilepsia, alerxia...)? : 

______________ 

¿Cal?: ____________________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
DATOS ESCOLARES 
 
 

Colexios nos que estudiaches ata o de agora: 

Ed. Infantil: ______________________________ Localidade: _____________________ Cursos: ___________ 

Ed. Primaria: _____________________________ Localidade: _____________________ Cursos: ___________ 

Ed. Primaria: _____________________________ Localidade: _____________________ Cursos: ___________ 

¿Repetiches algún curso?: _______ ¿Cal?: ___________ ¿Cal pensas que foi o motivo?: __________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tes ido a clases particulares  en cursos anteriores?: __________ ¿ En que cursos?: ______________________ 

Este ano, ¿pensas ir a clases particulares?: _______ ¿De que?: _______________________________________ 

¿Realizas outro tipo de estudios fóra do Colexio? (música, informática, idiomas....): _______  ¿De que tipo? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tes algunha materia pendente do curso anterior?: ________ ¿Cal/es?: ________________________________ 

Ata o de agora, ¿como pensas que foi o teu rendemento escolar? 

Moi bo              Bo              Regular               Malo               Moi malo 

¿Cres que os resultados se corresponden co esforzo que pos ?: _________ ¿Por que o pensas así?: 

_________________________________________________________________________________________ 

¿En que materias consegues os mellores resultados?: _______________________________________________ 

_________ Razóns: _________________________________________________________________________ 

¿En que materias atopas máis dificultade?: _________________________________________ Razóns: ______ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Como reaccionan os teus pais ante as notas?: ____________________________________________________ 

¿Cres que compres co que eles esperan de ti? _________ ¿Por que o cres así? ___________________________ 

 

EXPECTATIVAS PARA ESTE CURSO 
 
 

¿Que é o que máis che atrae deste novo curso?: ___________________________________________________ 

¿Tes algunha preocupación sobre o novo curso que agora comeza? ______ ¿Cal/es? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Para ti o estudio é: Interesante       Aburrido      Algo útil para o futuro      Algo obrigado polos pais     

Unha forma de pasa-lo tempo         Unha forma de facer amigos     

Cando tes problemas co estudio, ¿a que cres que se debe?: Organízome mal    Sinto pouco interese    

Non valgo para estudiar    Teño mala sorte    Non me esforzo o suficiente    Outras razóns     



¿Pensas que estás preparado para ter éxito nos teus novos estudios? 

Moito      Bastante      Normal      Pouco      Moi pouco     



NA CLASE 
 

Nun profesor, o que máis valoras é (Pon un 1 na que máis valoras, un 2 na segunda en importancia, un 3...) 

 Que explique claro  Que se fíe de min, que confíe en min 

 Que sexa xusto ó poñe-las notas  Que se faga respectar e que poña orde 

 Que se preocupe de min e non só do que estudio  Que saiba entende-los nosos problemas 

 Que dea facilidade para preguntarlle en clase  Que non se crea superior a nós 

 Que non cambie de humor facilmente  Que teña bo humor 

 Outras (indica cales)   
 

Na clase, xeralmente prefires traballar: 

Individualmente, ti só    En grupos pequenos (3-4)    Co teu compañeiro de mesa     Dáche igual       

Na clase participo: 

Moito        Pouco         Case nada        Nada    

Pregunto as dúbidas: 

Sempre         Ás veces         Case nunca         Nunca     Gustaríame, pero non me atrevo      

Nas explicacións: 

Estou atento         Distráiome con frecuencia        Distráiome con moita facilidade        Paso     

Cando me preguntan na clase: 

Respondo con facilidade       Dáme vergoña       Síntome inseguro       Póñome nervioso       Gústame 

    

Nas correccións orais ou da pizarra: 

Estou atento e corrixo        Estou atento pero non corrixo        Distráiome e corrixo pouco        Paso     

Se algo me sae mal ou non sei facelo: 

Paso        Pregunto        O estudio ou repaso en casa         O estudio e practico     

 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
 

Estudio:  Tódalas tardes     Cando me lembro      Só cando hai “deberes”      Só para os exames                       

Cando me mandan os meus pais     Cando teño unha urxencia por algún motivo     

Normalmente estudio: 

Menos dunha hora      Unha hora      Hora e media      Dúas horas      Máis de dúas horas     

Horario preferido para estudiar: Pola mañá      Despois de comer      Pola tarde      Pola noite     

Lugar  de estudio: Habitación propia      Sala de estar      A cociña      Outro sitio     

Normalmente, organizo o meu traballo e estudio: 

Moi ben         Ben         Regular         Mal         Moi mal     

Uso unha axenda ou libreta para anota-los deberes, traballos, exames... 

Sempre           Case sempre          Ás veces          Nunca     



Na casa hai alguén que me axuda normalmente nos estudios 

Ninguén         Pai         Nai         Irmáns          

Os teus pais, ¿anímante nos estudios?: ______ ¿Como?: ____________________________________________ 

AFECCIÓNS E TEMPO DE LECER 

 

As túas principais afeccións son: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Realizas algunha actividade extraescolar ? (deporte, música, asociacións xuvenís....) __________ ¿ De que 
tipo? _____________________________________________________________________________________ 
 
Tempo diario que dedicas a ver a televisión: ____________ ¿Cales son os teus programas favoritos? 
_________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
REFLEXIONA 
 
 

De ter que facer un traballo en equipo, ¿con que tres compañeiros de clase quererías 

asociarte?_________________________________________________________________________________ 

¿Con que tres compañeiros che costaría máis traballar en equipo?_____________________________________ 

¿A que tres compañeiros de clase invitarías a facer unha excursión contigo? ____________________________ 

¿A que tres compañeiros no levarías de excursión? ________________________________________________ 

Escribe tres cousas que esperes deste curso _____________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________ 

Escribe tres cousas que esperes dos teus pais neste curso en relación con teu traballo como estudante: 

 

 

Escribe tres cousas que esperes dos teus profesores neste ano escolar:__________________________________ 

 

 

 

OUTRAS OBSERVACIÓNS QUE QUEIRAS FACER Ó TEU TITOR OU TITORA: 

 

 

 

 

 

                                                                                 As Pontes  a_____ de _____________ de_____________ 

 

Sinatura: 


