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1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
 1.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DA POBOACIÓN ESCOLAR: 
  

O IES A Sardiñeira atópase situado no barrio dos Mallos, na cidade da Coruña. No momento de 
elaborar este PAT existe no centro unha importante problemática social na zona onde se ubica o 
centro. 
 
O centro caracterízase por unha gran diversidade de alumnado, o cal é receptor cada ano de: 

- Alumnado procedente do estranxeiro, que se incorporan ao longo de todo o curso, con 
descoñecemento das dúas linguas oficiais, fundamentalmente procedentes de Pakistán, 
Marrocos, Senegal e Rumanía. 

- Alumnado orixinario de China, con coñecemento do español.  

- Alumnado procedente do estranxeiro de países hispano-falantes, fundamentalmente de 
Sudamérica, como Colombia, Cuba, Ecuador, Brasil, Venezuela, República Dominicana, … . 

- Alumnado etnia xitana.  

- Alumnado de centros de menores.  

- Alumnado procedente doutros centros da zona.  

 
En ESO existe unha enorme diversidade de capacidades, intereses e necesidades educativas. Nos 
grupos convive alumnado con alto nivel de expectativas educativas e alto rendimento académico 
con alumnado con necesidades educativas especiais ou con necesidade específica de apoio 
educativo. Os escasos recursos personais e organizativos para atender a esta diversidade, e as ratios 
altas en 1º e 2º de ESO son unha dificultade engadida para o traballo titorial. 
 
Como puntos fortes o centro contra con aulas abalar en toda a ESO, e tamén conta coa posibilidade 
de colaborar con moitos organismos alleos da zona e de programas educativos do Concello de A 
Coruña para plantexar obradoiros específicos nas titorías. 
 
Actualmente o IES A Sardiñeira imparte a seguinte oferta formativa, escolarizando en total 
aproximadamente a 550 alumnos/as cada curso escolar. 
 

ESO: 13 unidades. 
PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E O RENDEMENTO: dous grupos, un en 2 e 
outro en 3º ESO. 
BACHARELATO DE CIENCIAS DA NATUREZA e BACHARELATO DE HUMANIDADES e 
CIENCIAS 
SOCIAIS: 3 grupos. 
FORMACIÓN PROFESIONAL: FAMILIA DE QUÍMICA. 

 RÉXIME ORDINARIO: 
- CM OPERACIÓNS DE LABORATORIO 
- CS LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL DE CALIDADE 
- CS QUÍMICA INDUSTRIAL 

 RÉXIME DE ADULTOS, PRESENCIAL MODULAR: 
- CS LABORATORIO DE ANÁLISE E DE CONTROL DE CALIDADE 

 FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: 
- CS QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
 1.2. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DO ALUMNADO DE ESO. 

 O alumnado chega á ESO están deixando a infancia e iniciándose na puberdade. Ao 
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rematar ao 1º curso están inmersos na adolescencia. 

 A nivel físico sufren un gran cambio corporal. Comezan a desenvoler e consolidar o que vai 
ser a súa identidade de ser humano e adulto. 

 A nivel psicolóxico manifestan en xeral condutas impulsivas, moitas veces asociadas a 
dificultades de reflexión e con poucas habilidades de comunicación que condicionan e 
dificultan as súas interaccións sociais. 

 A busca de identidade na súa relación cos iguais e cos adultos, adoita ir asociada a unha 
actitude de rebeldía e oposición, que o alumno/a sente necesaria para a súa afirmación 
persoal. 

 A nivel intelectual estase a producir o paso do pensamento concreto ao pensamento 
formal e abstracto. 

 No aspecto sexual prodúcese a madurez fisiolóxica, tendo en conta que as mulleres 
maduran antes que os homes. Os seus intereses adoitan centrarse na reprodución (1º e 2º 
de ESO) e nas relacións sexuais (no 3º e 4º de ESO), posuíndo unha información que 
mestura tabús e prexuízos. 

 
1º / 2º DE ESO (12 a 14 ANOS) 

- Tendo en conta que as alumnas maduran aproximadamente un ano antes que os 
alumnos, nestes primeiros cursos prodúcense unha serie de transformacións biolóxicas e 
cambios hormonais que van influír no comportamento do alumnado, aparecendo moitas 
veces manifestacións de abulia, apatía e signos de fatiga. 

- Prodúcese un gran consumo enerxético, xerando, polo tanto, cansanzo e agotamento 
físico ao longo da mañá. 

- Estas características poden producir alteracións condutuais 
do tipo: “levar a contraria por sistema” 
“alardear dos propios 
defectos” “terquedade” 
“negativismo” 
“falta de disciplina, mofarse das advertencias dos adultos” 

- É o momento do cálculo operacional (lóxico – matemático), aparecen as dificultades de 
pensamento lóxico, que moitos non superan ata a fin do 2º curso. 

- Prodúcese a busca de identidade persoal, onde xorden enfrontamentos con todo o que 
simbolice “poder”. 

- Manifestan unha gran sensibilidade podendo pasar de estados depresivos a eufóricos. 
Aparecen suxeitos introvertidos/ extrovertidos, egocentrismo, irritabilidade. Xorden 
sentimentos de angustia e inadaptación. 

- En xeral non se propoñen aínda a relación co outro sexo, buscando o apoio en 
compañeiros do mesmo sexo. 

- Adoitan esixirlle xa ao profesor un bo nivel pedagóxico (coñecementos e didáctica) e que 
sexa responsable e coherente. 

 

3º /4º DE ESO ( 15 a 16 anos): 
- A nivel fisiolóxico prodúcese un certo equilibrio e van desaparecento os signos de fatiga. 

Pode existir un exceso de enerxía polo que se debe buscar unha dinámica activa e 
participativa nas primeiras sesións do día. 

- Poden aparecer crises de ansiedade. 

- Aparece o interese nas relacións co outro sexo. 
- Aumentan os sentimentos de dignidade e ridículo e unha alta sensibilidade ás críticas e 

aos acontecementos negativos. 

- É conveniente prestar atención ás súas demandas para evitar reaccións de agresividade. 
- Nestes cursos perde valoración o profesor, gañándoa o grupo, como elemento 

aglutinador e canalizador de iniciativas. 

- Esíxenlle ao profesorado un bo nivel pedagóxico, sobre todo ao titor/a. 
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2. CARACTERÍSTICAS DA ACCIÓN TITORIAL NO IES A SARDIÑEIRA: 
 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS - LIÑAS DE ACTUACIÓN: 

1) Favorecer a interacción positiva entre o profesorado e alumnado na aula durante os 
procesos de ensino – aprendizaxe. 

2) Coordinar e trasladar ao profesorado do grupo a información relativa ao alumnado (hª 
escolar, dificultades de aprendizaxe, contexto familiar, cumprimentación de documentos, 
…). 

3) Asesorar e informar ás familias sobre os progresos dos seus fillos/as procurando a 
colaboración e complementariedade en todo momento. 

4) Fomentar a integración e participación do alumnado  na dinámica xeral do centro. 
5) Realizar o seguimento do proceso de ensino – aprendizaxe dos alumnos/as, detectando e 

previndo dificultades de aprendizaxe e necesidades educativas. 
6) Orientar para o desenvolvemento persoal e profesional dos alumnos/as, mediante o 

asesoramento na elección de optativas e itinerarios educativos. 
7) Complementar o labor educativo que levan a cabo os profesores/as das materias,  

priorizando as áreas de educación para a saúde, a convivencia e igualdade, a 
interculturalidade, a prevención da violencia, e seguridade no uso de internet e novas 
tecnoloxías. 

8) Desenvolver nos alumnos/as hábitos adecuados e estratexias de organización do estudo. 
 

2.2 DESTINATARIOS/AS: 
 

O plan de acción titorial incluirá actuacións referidas ós seguintes destinatarios/as: 
- Alumnado considerado individualmente: mediante actuacións que permitan atender 

ás necesidades persoais de cada alumno. 

- Alumnado considerado como grupo – clase: mediante actuacións que se recollerán 
no programa de actividades da hora semanal de titoría. 

- Equipo docente: mediante actuacións que aseguren a coherencia da práctica docente 
por parte do grupo de profesores/as, para o cal o titor/a poderá convocar ao equipo 
docente puntualmente ademais das reunións de xunta de avaliación. 

- Familias: mediante actuacións que permitan manter unha comunicación fluída coas 
familias, tanto para intercambiar información como para orientalas e fomentar a súa 
cooperación de no proceso educativo. Para isto, o titor/a e todo o equipo docente terá 
no seu horario lectivo unha hora semanal de atención ás familias. 

 
2.3. FUNCIÓNS DOS RESPONSABLES DA ACCIÓN TITORIAL: 

 
 2.3.1. FUNCIÓNS DO PROFESOR- EQUIPO DOCENTE: 
  

A acción titorial vai ligada á función docente, polo que todo profesor/a e nalgunha medida 
titor/a e contribúe na acción titorial do seguinte xeito: 

 Tutelando o proceso de aprendizaxe de cada alumno/a na súa materia. 

 Atendendo ás necesidades educativas específicas de cada alumno/a na súa materia. 
 Atendendo á formación integral do alumno/a máis alá da mera instrución en 

coñecementos sobre a súa disciplina. 

 Preocupándose polas circunstancias persoais de cada alumno/a. 

 Facilitando que todos os alumnos/as estean integrados no grupo. 

 Coordinándose co titor/a e aportándolle información e apoio. 

 Favorecendo a autoestima dos seus alumnos/as. 
 Orientando aos seus alumnos/as sobre a mellor maneira de estudar a súa materia e 
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sobre a forma de superar as súas dificultades. 

 Escoitando as demandas e suxestións dos alumnos/as. 

 Buscando a colaboración do resto do profesorado para axudarlle ao alumno/a. 
 Asesorando ó alumnado sobre as saídas profesionais relacionadas coa materia que 

imparte e apoiándoo na toma de decisións sobre o seu futuro. 

 Colaborando co titor na realización das sesións de avaliación e adoptando medidas 
educativas para a atención ás dificultades de aprendizaxe na súa materia. 

 

 2.3.2. FUNCIÓNS DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: 

A CCP ten competencias para establecer as directrices xerais para a elaboración do PAT. Isto é: 
- Concretar as necesidades prioritarias (de tipo educativo, personal, social e 

vocacional) a ter en conta para a inclusión de obxectivos e actividades no PAT. 

- Formular criterios para o deseño dos itinerarios formativos da ESO e o 
Bacharelato. 

- Formular directrices para a coordinación e a organización da acción titorial. 
 

 2.3.2. FUNCIÓNS DO TITOR/A (ESTABLECIDAS NO NOF): 
 

Ainda que a orientación e a titoría do alumnado sexa unha tarefa compartida polo 
profesorado, a figura do titor/a, como órgano de coordinación docente, sigue sendo necesaria 
na coordinación do equipo de profesores/as do grupo, no contacto coas familias, e no 
desenvolvemento dalgunhas funcións específicas. 
 
Estas funcións específicas son as seguintes: 

 
1ª Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de 
orientación, baixo a coordinación da xefatura de estudos e en colaboración co 
departamento de orientación do centro. 
2ª Facilitar a integración dos alumnos/as no grupo, fomentando a súa participación nas 
actividades do instituto e contribuíndo a crear un bo clima de convivencia e aprendizaxe. 
3ª Facer un seguimento persoal de cada alumno/a e facilitar que todos os profesores/as 
do grupo teñan en conta as necesidades de cada un/unha. 
4ª Coordinar o proceso de avaliación do alumnado do seu grupo, presidindo as sesións 
de avaliación e facendo un seguimento dos acordos adoptados. 
5ª Encauzar as inquedanzas e demandas dos alumnos/as  e mediar nos conflitos que se 
poidan presentar. 
6ª Orientar ó alumnado sobre as súas posibilidades académicas e 
profesionais. 7ª Facer de enlace entre o profesorado e os pais/nais dos 
alumnos/as. 

 

 2.3.3. FUNCIÓNS DA XEFATURA DE ESTUDOS.  
 

 Supervisar a elaboración do PAT e realizar propostas sobre o mesmo. 
 Coordinar  e  dirixir a acción dos titores/as, para asegurar o cumprimento do PAT coa 

colaboración do Departamento de Orientación. 

 Facilitar aos titores/as as ferramentas de coordinación do profesorado do seu grupo. 

 Garantir a comunicación coas familias. 

 Velar polo cumprimento do establecido neste PAT. 

 Propoñer aos titores/as  para cada curso e grupo, baixo criterios pedagóxicos. 
 

 2.3.4. FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

 Corresponde ó departamento de orientación elaborar, según as directrices da CCP e coa 
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participación dos titores/as, o PAT para a etapa, que deberá aprobar o claustro. 

 Colaborar cos titores/as  na programación das actividades de titoría para o seu grupo – 
clase. 

 Proporcionar aos titores/as os ferramentas e recursos que se lle soliciten, de cara ao 
desenvolvemento das actuacións propostas. 

 Colaborar coa xefatura de estudos na coordinación e seguimento do PAT. 

 Colaborar cos titores/as e o resto do profesorado na prevención, detección e valoración de 
dificultades de aprendizaxe. 

 Atender individualmente aos alumnos/as cando sexan remitidos polo seu titor/a. 

 Colaborar co titor/a na comunicación coas familias presenciando e/ou coordinando as 
entrevistas cando o titor/a o considere necesario. 

 Fomentar e coordinar a colaboración con organismos e institucións alleas ao centro que 
poidan aportar información – formación relacionada cos obxectivos dos programas do PAT 
(como educación para a sáude, interculturalidade, orientación académica e profesional, 
educación afectivo-sexual, convivencia, …). As actividades planificadas no PAT poderán ser 
sustituídas pola intervención directa de organismos alleos. 

 Elaborar unha memoria sobre o funcionamento do PAT ao final de curso coas aportacións 
do alumnado e dos titores/as. 

 
2.4. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DOS TITORES/AS: 

 
MARCO LEGAL:  
 
Artigo 58 do DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico 
dos institutos de educación secundaria.  

1. A titoría e orientación do alumnado formará parte da función docente. A función titorial e 
orientadora do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas etapas e ciclos formativos. 
2. Nos institutos de educación secundaria haberá un titor ou titora por cada grupo de alumnado. O 
titor ou titora será designado polo director ou directora, por proposta do xefe ou xefa de estudios, 
oído o xefe ou xefa do departamento de orientación, entre os profesores e profesoras que 
impartan docencia a todo o grupo. 

 

ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do 
Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación 
secundaria e se establece a súa organización e funcionamento.  Titorías 

63. A designación de titores farase de acordo co establecido no artigo 58 do Regulamento orgánico, 
sendo as súas funcións as recollidas no artigo 59 do dito regulamento. 

64. Para a designación de titores terase en conta: 

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

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

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

65. Unha vez asignado un titor a cada grupo, no caso de existiren profesores dispoñibles, serán 
nomeados titores de grupos específicos de alumnos que precisen unha atención especial (que 
promocionaron sen acadar os obxectivos, repetidores, con materias pendentes, etc.).  
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67. No suposto de que algún grupo quedase desatendido por falta de profesores dispoñibles, a 
titoría deses grupos deberá ser asumida por profesores que teñan ó seu cargo outro grupo ou 
desempeñen outras funcións de coordinación docente ou incluso directiva. Neste caso, o director do 
centro determinará a quen lle corresponde asumi-la titoría de cada un dos ditos grupos de acordo 
con criterios de equidade e funcionalidade. 

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

 2.5. A COORDINACIÓN DA ACCIÓN TITORIAL: 
  

1) Coordinación xeral: Haberá un espazo de reunión para a coordinación entre os titores/as de cada 
nivel, o xefe de estudos e o departamento de orientación. Alomenos unha vez en cada trimestre 
celebrarase unha reunión de coordinación do Plan de Acción Titorial. Será coordinada por Xefatura de 
estudos e convocada formalmente, á cal asistirán os titores/as de cada nivel, o xefe de estudos, a 
Orientadora e, cando proceda, o Profesorado de Pedagoxía Terapéutica. Dita reunión terá os 
seguintes obxectivos temporalizados. 

 

 
SETEMBRO 

- Concretar a programación de actividades para cada curso procurando 
adaptar o PAT ás necesidades específicas que presente cada grupo – clase. 

- Concretar a temporalización das actividades para o trimestre. 

- Coordinar  e asesorar a avaliación inicial. 

- Coordinar e asesorar a reunión de pais/as de comezos de curso. 
- Trasladar o informe do xefe de estudos aos titores: funcionamento ante as 

normas de disciplina, actuacións cos pais, actuación ante as faltas de 
asistencia… 

- Informar sobre protocolos do centro: Absentismo, acoso, escolarización 
estranxeiros, convivencia, ... . 

 
XANEIRO 

- Definir prioridades da acción titorial e concretar as actividades para o 
trimestre. 

- Coordinar os acordos e decisións adoptadas nas xuntas de avaliación do 1º 
trimestre. 
 

ABRIL 

- Definir prioridades na acción titorial e concretar as actividades para o 3º 
trimestre. 

- Coordinar os acordos e decisións tomadas nas xuntas de avaliación do 2º 
trimestre. 

- Coordinar o prodecemento de actuación para a proposta de alumnos/as 
para PMAR ou FP Básica no vindeiro curso. 
 

XUÑO 

- Coordinar a documentación que o titor/a debe cumplimentar ao remate 
do curso. 

- Acordar a proposta final de alumnos para cursar un PMAR ou FP Básica no 
vindeiro curso para elevar á xunta de avaliación. 

- Avaliar o desenvolvemento do PAT ao longo do curso e acordar propostas 
de mellora. 

 
2) Coordinación do titor/a e o profesorado do seu grupo:  

O titor/a poderá convocar para unha reunión a todo o equipo docente do seu grupo de alumnos/as 
para temas puntuais ou analizar a marcha do grupo. 
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3) Contacto co Departamento de Orientación:  
Ó non existir reunións específicas cos titores/as, a comunicación realizarase según demanda do 
titor/a e da orientadora do centro. Cando se requira os titores/as poderán reunirse coa orientadora 
para plantexar as súas demandas ao Departamento de Orientación, coordinar accións conxuntas, 
realizar o seguimento individual do alumnado, e asesorar sobre o desenvolvemento das actividades 
do PAT. Toda a documentación e recursos procurarase que sexa dixital. 
 

 

3. OBXECTIVOS DA ACCIÓN TITORIAL: 
 

3.1. OBXECTIVOS en 1º e 2º de ESO: 
 
Ainda que se deben ter presentes todos os obxectivos xerais e liñas de actuación previstas no apartado 
2.1., é conveniente priorizar os seguintes obxectivos atendendo ás características e necesidades que 
presentan os alumnos nestes primeiros cursos: 
 

1. Facilitar a integración dos novos alumnos/as  no seu grupo clase e no centro. 
2. Dar a coñecer aos alumnos/as as características organizativas do centro. 
3. Potenciar o autocoñecemento dos alumnos/as, desenvolvendo a súa asertividade, 

autoestima e adaptación xeral. 
4. Desenvolver no alumnado adecuados hábitos e técnicas de estudo, así como estratexias de 

aprendizaxe, como contido transversal do currículum. 
5. Contribuír ao desenvolvemento da orientación vocacional: dando a coñecer as características 

da nova etapa e asesorando na elección de optativas. 
6. Detectar aos alumnos/as con dificultades de aprendizaxe. 
7. Desenvolver nos alumnos/as actitudes e habilidades para afrontar os conflitos que se 

producen dentro e fóra do contorno escolar, formando aos alumnos/as en habilidades de 
interacción social. 

8. Desenvolver no alumnado condutas de autoprotección e de denuncia de situacións de acoso, 
ciberacoso e intimidación escolar. 

9. Desenvolver no alumnado condutas responsables de uso das redes sociais e novas 
tecnoloxías, así como actitudes preventivas de cara a un uso seguro de internet. 

10. Desenvolver no alumnado actitudes e condutas en favor da igualdade de xénero axudando a 
recoñecer e previr situacións e actitudes de violencia de xénero. 

11. Axudar ó alumnado a valorar e a aceptar a diversidade cultural como un elemento de 
enriquecemento persoal e social. 

12. Concienciar ás familias para que sexan conscientes dos cambios e esixencias escolares que se 
lles presentan aos seus fillos/as na nova etapa. 

13. Promover unha comunicación continuada e fluida coas familias de xeito que os obxectivos 
educativos do centro teñan unha continuidade no seo familiar. 

 
 

 3.2. OBXECTIVOS en 3º e 4º de ESO: 
 

1. Fomentar a participación do alumnado na dinámica e vida do centro. 
2. Potenciar o autocoñecemento do alumnado, sobre todo no que respecta a intereses 

profesionais e aptitudes. 
3. Profundizar no desenvolvemento das técnicas de estudo e estratexias de aprendizaxe como 

contido transversal do currículum. 
4. Contribuír ao desenvolvemento da orientación vocacional, informando e asesorando ó 

alumnado na elección de itinerarios formativos acordes coas súas aptitudes e intereses. 
5. Desenvolver no alumnado actitudes e habilidades de afrontamento dos conflitos 

profundizando no coñecemento da teoría e a práctica da regulación dos conflitos. 
6. Desenvolver no alumnado condutas saludables e contribuír ao desenvolvemento dunha 

adecuada educación afectivo - sexual libre de prexuizos e tabús. 
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7. Desenvolver no alumnado condutas responsables de uso das redes sociais e novas 
tecnoloxías, así como actitudes preventivas de cara a un uso seguro de internet. 

8. Desenvolver no alumnado actitudes e condutas en favor da igualdade de xénero axudando a 
recoñecer e previr situacións e actitudes de violencia machista. 

9. Concienciar aos pais/nais para que sexan conscientes das alternativas que se lles presentan 
aos seus fillos/as ao rematar a súa escolarización nesta etapa. 

10. Promover unha comunicación continuada e fluida coas familias de xeito que os obxectivos 
educativos do centro teñan unha continuidade no seo familiar. 

 

 

4. PLANIFICACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES CO GRUPO – 
CLASE: 
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1º ESO 
1º Trimestre_1º ESO 

OBXECTIVOS: 
1. Facilitar a integración do alumnado no seu grupo – clase e no centro. 
2. Fomentar no alumnado o coñecemento da etapa e do centro. 
3. Fomentar o coñecemento e a participación na programación da titoría. 
4. Potenciar a participación do alumnado nos órganos de goberno do instituto. 
5. Reflexionar sobre os hábitos de estudo. 
6. Desenvolver estratexias de organización do estudo. 
7. Ensinar a aplicar as principais técnicas de estudo. 
8. Axudarlles a reflexionar e avaliar os logros e fallos ao longo do trimestre adoptando compromisos firmes de 

mellora. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Acollida, organización do curso e do grupo-clase: 

 Actividades de acollida e presentación. 

 Coñecemento do alumno/a: Enquisa inicial de recollida de datos do alumno/a. 
 Coñecemento das características da etapa. Coñecemento dos criterios de promoción e do sistema 

de avaliación. 

 Coñecemento do centro: As normas de convivencia, os órganos de goberno do Instituto. 

 Elección de delegados/as. 

 Información do calendario escolar. 
 Información da programación da titoría para o presente curso. 

- Técnicas e Estratexias de Estudo: 

 Coñecemento dos propios hábitos e estratexias de estudo. 
 A programación do estudo: Elaboración dun horario. A organización dunha sesión de estudo. Os 

pasos dun método de estudo. 

 As técnicas básicas de estudo: lectura comprensiva, suliñado, tipos de esquemas, notas ao marxe, 
técnicas para memorizar e concentrarse. 

- Pre-avalación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar acordos e 
compromisos para mellorar. 

 

2º Trimestre_1º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Desenvolver habilidades de mellora da competencia social. 
2. Ensinar a identificar unha situación de acoso e intimidación entre iguais así como desenvolver nos alumnos 

actitudes de rexeitamento e denuncia hacia o acoso escolar (no caso de ser espectadores) e estratexias de 
autoprotección (no caso de ser víctima). 

3. Desenvolver actitudes e valores de solidariedade, igualdade e respeto coa diversidade cultural do  centro. 
4. Axudarlles a reflexionar e avaliar os logros e fallos ao longo do trimestre adoptando compromisos firmes de 

mellora. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Convivencia e Igualdade: (Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 

 Obradoiro Habilidades Sociais. 

 Obradoiro Prevención Acoso. 
 Obradoiro de resolución de conflitos. 

 Obradoiro sobre diversidades. 
- Pre-avaliación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar acordos e 

compromisos para mellorar. 
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3º Trimestre_1º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Desenvolver no alumnado  capacidades e hábitos críticos e saudables en relación a condutas de consumo. 
2. Aprender a facer un uso e consumo responsable das novas tecnoloxías. 
3. Iniciar ó alumnado na orientación vocacional. 
4. Favorecer o coñecemento do 2º curso. 
5. Avaliar o traballo realizado nas sesións de titoría. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Educación para a saúde: (Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 

 Obradoiro sobre consumo e publicidade. 

 Obradoiro de prevención de consumo de tabaco e alcol. 

 Obradoiro de prevención no uso de internet. 

- Orientación Vocacional: 

 Actividade de autocoñecemento. 

 Actividade de coñemento das profesións. 

 Caderno de información académica. 

 Actividade de toma de decisións. 
- Avaliación final da titoría. 
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2º ESO 
1º Trimestre_2º ESO 

OBXECTIVOS: 
1. Facilitar a integración do novo alumnado no seu grupo – clase e no centro. 
2. Potenciar a participación do alumnado nos órganos de goberno do instituto. 
3. Fomentar o coñecemento e a participación na programación da titoría. 
4. Reflexionar sobre os hábitos e o método de estudo. 
5. Desenvolver estratexias de organización do estudo personal. 
6. Ensinar a aplicar as principais técnicas de estudo. 
7. Axudarlles a reflexionar e avaliar os logros e fallos ao longo do trimestre adoptando compromisos firmes 

de mellora. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Acollida, organización do curso e do grupo-clase: 

 Actividades de acollida e presentación. 
 Coñecemento do alumno/a: Enquisa inicial de recollida de datos do alumno/a. 
 Coñecemento das características da etapa: Repaso dos criterios de promoción e do sistema de 

avaliación. 

 Coñecemento do centro: Repaso das normas de convivencia e dos órganos de goberno do 
Instituto. 

 Elección de delegados/as. 

 Información do calendario escolar. 
 Información da programación da titoría para o presente curso. 

- Técnicas e estratexias de Estudo: 

 Coñecemento dos propios hábitos e estratexias de estudo. 

 A programación do estudo. Elaboración do horario de estudo. Revisión do método de estudo. 
 Repaso das principais técnicas de estudo: lectura comprensiva, suliñado, tipos de esquemas, 

notas ao marxe, técnicas para memorizar, mellora da concentración. 

- Sesión de Pre-avalación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar 
acordos e compromisos para mellorar. 

 
 

2º Trimestre_2º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Reforzar as habilidades de interacción social. 
2. Desenvolver no alumnado unha actitude libre de estereotipos e aberta á diversidade cultural do centro. 
3. Ensinar a identificar unha situación de acoso escolar así como desenvolver no alumnado actitudes de 

rexeitamento e denuncia (no caso de ser espectadores) e estratexias de autoprotección (no caso de ser 
víctima). 

4. Desenvolver actitudes e condutas de prevención da violencia de xénero. 
5. Axudarlles a reflexionar e avaliar os logros e fallos ao longo do trimestre adoptando compromisos firmes 

de mellora. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Convivencia e Igualdade: (Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 

 Obradorio de habilidades sociais. 

 Obradoiro de resolución de conflitos. 

 Obradoiro Prevención acoso. 

 Obradoiro Igualdade de xénero. 
- Pre-avaliación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar acordos e 

compromisos para mellorar. 



 Departamento de Orientación_PAT  ESO _IES A Sardiñeira 2020 

 

 

 

 

14 

 

 

 

3º Trimestre_2º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Aprender a facer un uso e consumo responsable das novas tecnoloxías. 
2. Desenvolver no alumnado capacidades e hábitos críticos e saudables en relación a condutas de consumo. 
3. Desenvolver no alumnado a madurez vocacional: autocoñecemento persoal, o coñecemento das 

profesións, o coñecemento do sistema  educativo e toma de decisións. 
4. Favorecer o coñecemento do 3º curso axudándolles a escoller responsablemente as optativas de 3º de 

ESO. 
5. Avaliar o traballo realizado nas sesións de titoría. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Educación para a saúde: Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 

 Obradoiro internet segura e prevención de adicións dixitais. 
 Obradoiro de prevención de drogas. 

 Obradoiro de primeiros auxilios. 
- Orientación Vocacional: 

 Actividade de autocoñecemento: Tests de autocoñecemento. 

 Actividade de Coñemento das profesións. 

 Caderno de información académica. 
 Sesión informativa de orientación académica. 

 Actividade  de toma de decisións. 
- Avaliación final da titoría. 
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3º ESO 
1º Trimestre_3º ESO 

OBXECTIVOS: 
1. Facilitar a integración do novo alumnado no seu grupo – clase e no centro. 
2. Potenciar a participación do alumnado nos órganos de goberno do instituto. 
3. Fomentar o coñecemento e a participación na programación da titoría. 
4. Axudar ó alumnado a afianzar o coñecemento das principais técnicas de organización do estudo. 
5. Ensinarlles as principais ferramentas de xestión positiva de conflitos interpersonais. 
6. Axudarlles a reflexionar sobre os logros e fallos ao longo do trimestre e a adoptar compromisos firmes de 

mellora. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Acollida, organización do curso e do grupo-clase: 

 Actividades de acollida e presentación. 

 Coñecemento do alumno/a: Enquisa inicial de recollida de datos do alumno/a. 

 Repaso dos criterios de promoción e do sistema de avaliación. 
 Repaso das normas de convivencia. 
 Elección de delegados/as. 

 Información do calendario escolar. 
 Información da programación da titoría para o presente curso. 

- Técnicas e estratexias de Estudo: 

 Repaso do método de estudo. 

 Preparación de exames: tipos de exame, ansiedade, ... . 
- Convivencia e Igualdade: (Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 

 Obradoiro de Xestión de Conflictos. 

 Obradoiro Igualdade de xénero. 

- Sesión de Pre-avalación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar 
acordos e compromisos para mellorar. 

 

2º Trimestre_3º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Desenvolver no alumnado hábitos saudables. 
2. Dotar ó alumnado de ferramentas para a toma de decisións ante situacións de consumo de drogas. 
3. Proporcionar información e orientación afectivo - sexual. 
4. Ensinar a previr riscos no uso de internet, redes sociais e xogos interactivos. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Educación para a saúde: (Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 

 Obradoiro de prevención de drogodependencias. 

 Obradoiro de educación afectivo - sexual. 

 Obradoiro de seguridade en internet. 

- Pre-avaliación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar acordos e 
compromisos para mellorar. 

 

3º Trimestre_3º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Favorecer o coñecemento do 4º curso e das opcións académicas posteriores. 
2. Desenvolver a madurez vocacional: autocoñecemento toma de decisions académicas.  
3. Avaliar o traballo realizado nas sesións de titoría. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Orientación Vocacional: 

 Actividades de autocoñecemento: Tests de autocoñecemento e de preferencias profesionais. 

 Caderno de información sobre o sistema educativo. 

 Sesión informativa de orientación académica. 
 Actividade para  tomar decisións e escoller o itinerario de 4º de ESO. 

- Avaliación final da titoría. 
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4º ESO 
1º Trimestre_4º ESO 

OBXECTIVOS: 
1. Facilitar a integración do novo alumnado no seu grupo – clase e no  centro. 
2. Potenciar a participación do alumnado nos órganos de goberno do instituto. 
3. Fomentar o coñecemento e a participación na programación da titoría. 
4. Sensibilizar ao alumnado en estratexias de prevencion de violencia de xénero. 
5. Axudarlles a reflexionar e avaliar os logros e fallos ao longo do trimestre adoptando compromisos firmes 

de mellora. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Programa de acollida, organización do curso e do grupo-clase: 

 Actividades de acollida e presentación. 

 Coñecemento do alumno/a: Enquisa inicial de recollida de datos do alumno/a. 
 Repaso dos criterios de titulación e do sistema de avaliación. 

 Repaso das normas de convivencia. 

 Elección de delegados/as. 

 Información do calendario escolar. 
 Información da programación da titoría para o presente curso. 

- Convivencia e Igualdade:  Obradoiro Igualdade de xénero. 

- Sesión de Pre-avalación: Enquisa para reflexionar e debatir sobre os resultados do trimestre. Adoptar 
acordos e compromisos para mellorar. 

 

2º Trimestre_4º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Desenvolver no alumnado hábitos saudables. 
2. Dotar ó alumnado de estratexias para a toma de decisións ante situacións de consumo de drogas. 
3. Favorecer condutas de uso responsable das novas tecnoloxías. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Educación para a saúde: (Obradoiros a escoller en función de recursos e necesidades) 
 Obradoiro prevención drogodependencias. 
 Obradoiro de primeiros auxilios.  
 Obradoiro de preveción de adicións no xogo online e apostas, riscos en internet. 

 

3º Trimestre_4º ESO 
OBXECTIVOS: 

1. Favorecer o coñecemento dos estudos posteriores. 
2. Desenvolver no alumnado a madurez vocacional e a autoorientación, axudándolles a escoller 

responsablemente o itinerario de estudos a seguir. 
3. Favorecer  a autoorientación. 
4. Avaliar o traballo realizado nas sesións de titoría. 

ACTIVIDADES GRUPAIS: 
- Orientación Vocacional: 

 Actividades de Autocoñecemento: Test de Preferencias Profesionais. 

 Caderno de información académica. 
 Sesións informativas de de orientación académica: opcións despois de 4º de ESO, recursos para 

orientarse. 

 Actividades de toma de decisións: Enquisa para tomar decisións. 
- Avaliación final da titoría. 
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ACTUACIÓNS  CON FAMILIAS 
OBXECTIVOS: 

1. Favorecer o coñecemento do curso no que se atopan escolarizados os seus fillos e a participación no 
centro educativo. 

2. Fomentar a colaboración dos pais/nais co equipo docente e o titor/a. 
3. Implicar os pais/nais  na adopción de medidas educativas no contorno familiar. 
4. Manter a comunicación fluída coas familias. 
5. Informar ás familias das optativas e itinerarios de cada curso de ESO. 

ACTIVIDADES: 
- Reunión de inicio de curso co grupo de pais/nais. 

- Envio da carta de presentación do titor/a, calendario, horario, listado de profesores. 

- Envio da carta de presentación do DO. 

- Información aos pais/nais das medidas de atención á diversidade propostas para os seus fillos/as no 
presente curso académico. 

- Entrevistas cos pais/nais para o intercambio de información,  análise dos resultados dos trimestres e 
adopción de medidas no contorno familiar. 

- Reunións individuais ou colectivas cos pais/nais para informar acerca das opcións que se presentan ao 
remate da ESO, ou itinerarios alternativos co asesoramento do Departamento de Orientación. 

ACTUACIÓNS DE COORDINACIÓN CO EQUIPO DOCENTE: 
OBXECTIVOS: 

1. Potenciar un correcto desenvolvemento da avaliación inicial, procurando que se tomen as decisións 
coordinada e responsablemente. 

2. Procurar que as sesións de avaliación transcorran con axilidade, orde e responsabilidade, aportando e 
recollendo todas as informacións dos alumnos/as. 

3. Cumprimentar todos os documentos de avaliación dos alumnos/as trala recollida da información do 
equipo de profesores. 

4. Coordinar a recollida de información do alumnado para o seguimento ou proposta de medidas educativas.  

ACTIVIDADES: 
- Coordinación da avaliación inicial, das avaliacións trimestrais e da avaliación extraordinaria. 

- Recollida de información para o seguimento do alumnado e para a cumprimentación dos informes dos 
alumnos/as.  

- Seguimento das medidas de atención á diversidade: ACS, Reforzos e apoios. 

- Recollida de información para a proposta de alumnado para MAD do curso seguinte. 

ACTIVIDADES / RESPONSABILIDADES/ FUNCIÓNS TITORIAIS 

DO EQUIPO DOCENTE: 
- Colaborar na avaliación inicial asistindo ás xuntas de avaliación inicial e elaborando se procede o 

informe da materia para o titor/a. 
- Programar e propoñer as actividades de reforzo para os alumnos/as que se determinen na 

avaliación inicial. 
- Elaborar as adaptacións curriculares da materia para os alumnos/as que se determinen. 
- Participar nas xuntas de avaliación trimestrais aportando toda a información do alumnado que se 

estime conveniente. 
- Manter informado ao titor/a do desenvolvemento académico do alumnado para facilitar o 

seguimento coas familias e co departamento de orientación, mediante os canles que cada titor/a 
estime conveniente: correo electrónico, informe escrito, oral, reunión, … . 

- Recibir e atender ás familias na hora prevista para tal fin e trasladarlle ao titor/a o resultado da 
reunión. 

- Propoñer á xunta de avaliación Medidas de Atención á Diversidade para o vindeiro curso 
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5. AVALIACIÓN DO PAT: 
 
 5.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

 AVALIACIÓN CO ALUMNADO: O titor/a realizará un seguimento das actividades programadas 
no PAT co alumnado ó longo de todo o curso. Ó remate do curso realizará unha avaliación 
final mediante unha enquisa e/ou debate co alumnado. As conclusións desa avaliación serán 
recollidas no informe de avaliación do PAT, que trasladará o Departamento de Orientación.  

 

 INFORME DO TITOR/A: O titor/a realizará unha avaliación continua do PAT ao longo do curso. 
Ao remate do curso elaborará un informe final onde reflectirá as actividades realizadas, a 
valoración persoal e a valoración do alumnado, acerca do PAT no seu conxunto. 

 

 INFORME DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: O Departamento de Orientación realizará un 
seguimento  e proporá ós titores/as os reaxustes na programación das actividades que se 
consideren necesarias. Ao remate do curso elaborará unha memoria onde reflectirá as 
valoracións feitas polos titores/as, os cambios introducidos na programación inicial e as 
propostas de modificación para o vindeiro curso. A memoria do PAT formará parte da 
memoria do departamento de orientación. 

 
 5.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
Na memoria final do PAT, que debe realizar o departamento de orientación, deberase reflectir unha 
valoración do desenvolvemento do PAT, a cal terá en conta os seguintes indicadores ou criterios: 

 
1. Realizáronse todas as actividades programadas no PAT de cada un dos  cursos. 
2. Cumpriuse a temporalización das actividades. 
3. Os materiais utilizados para o desenvolvemento das actividades foron adecuados. 
4. Conseguíronse os obxectivos xerais e específicos do PAT para cada curso. 
5. A xefatura de estudos implicouse na coordinación e seguimento do PAT. 
6. Os titores implicáronse no desenvolvemento das actividades. 
7. O departamento de orientación implicouse nos labores de asesoramento, coordinación, 

seguimento e apoio ao titor/a. 
8. O equipo docente colaborou no desenvolvemento do PAT e implicouse no cumprimento das 

súas funcións. 
9. A asignación de titores/as realizouse conforme aos criterios establecidos neste PAT. 
10. Mellorou o grao de comunicación entre o centro e as familias. 
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6. CRONOGRAMA XERAL DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES DE TITORÍA: 
 

MES SEMANA ACTUACIÓNS DO TITOR/A ACTIVIDADES GRUPAIS COS 
ALUMNOS/AS 

(serán concretadas en cada curso escolar con 
cada un dos niveis) 

SETEMBRO 3ª SEMANA Reunión de coordinación 1º trimestre 
Acollida dos alumnos. Acollida. 

Coñecemento do grupo-clase. 4ª SEMANA Reunión pais/nais. 

OUTUBRO 1ª SEMANA  

Organización do grupo. 
Coñecemento da etapa e do curso. 
Organización do estudo persoal. 

2ª SEMANA Coordinación da xunta de avaliación 
inicial. 

3ª SEMANA  

4ª SEMANA  

NOVEMBRO 1ª SEMANA Coordinación das ACS en colaboración 
do DO. 

Obradoiros 2ª SEMANA  

3ª SEMANA  

4ª SEMANA  

DECEMBRO 1ª SEMANA  

Pre-avaliación: análise do trimestre e 
acordos de mellora. 

2ª SEMANA  

3ª SEMANA Coordinación da xunta da 2ª avaliación. 

XANEIRO 2ª SEMANA Reunión de coordinación 2º trimestre. 

Técnicas de estudo 3ª SEMANA  

4ª SEMANA  

FEBREIRO 1ª SEMANA  

Obradoiros 
2ª SEMANA  

3ª SEMANA  

4ª SEMANA  

MARZO 1ª SEMANA  

Pre-avaliación: análise do trimestre e 
acordos de mellora. 

2ª SEMANA  

3ª SEMANA  

4ª SEMANA Coordinación da xunta da 3ª avaliación 

ABRIL 1ª SEMANA Reunión de coordinación 3º trimestre 

Obradoiros 
2ª SEMANA  

3ª SEMANA  

4ª SEMANA  

MAIO 1ª SEMANA  

Orientación vocacional 
2ª SEMANA  

3ª SEMANA  

4ª SEMANA  

XUÑO 1ª SEMANA Reunión de coordinación final. 

Avaliación final da titoría. 
2ª SEMANA Informe do titor: memoria do PAT.  

3ª SEMANA Coordinación da xunta de avaliación 
Cumprimentación de informes  dos 
alumnos/as. 

 


