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O Plan de Acción Titorial (PAT) é o marco no que especificamos os criterios e 

procedementos para a organización e funcionamento da acción titorial. Neste sentido o PAT 

fixa un conxunto de actividades educativas incluídas ou complementarias ao currículo, 

baseadas nas necesidades do alumnado e dirixidas a eles, que están secuenciadas no tempo e 

estruturadas nas dimensións da acción titorial e que o titor/a realizará cos distintos colectivos 

do grupo que titoriza: 

 
 Alumnado: individual e grupalmente 
 Familias 
 Equipo docente 

 
Preténdese que o Plan de Acción Titorial sexa un marco aberto e flexible, xa que os 

obxectivos e características do mesmo poden ser traballados a través de actividades distintas, 

en función das necesidades específicas de cada titor/a e das características particulares de 

cada grupo. 

A partir das liñas de actuación xerais concretadas no PAT os titores/as programarán as 
actividades e articularanse os recursos persoais e materiais.  Proporcionarase o  asesoramento 

e apoio necesario, baixo a coordinación da Xefatura de Estudos e contando coas propostas 

que aporte o Departamento de Orientación, nas reunións que se manteñan a este efecto. 

 

1.         MARCO LEGAL 

 

REGULAMENTO DE SECUNDARIA (Decreto 324/1996) 

 
 Art. 58 Titoría-Orientación-Función Docente. Designación  titores. 
 Art. 59 Funcións titores 
 Art. 60 Coordinación de titorías pola xefatura de estudios. 
 Art. 77 CCP. Establecemento de directrices xerais PAT e POAP. Será competencia da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica: establecer as directrices xerais para a 

elaboración das programacións didácticas dos departamentos, do plano de orientación 

académico profesional, do plano de acción titorial, así como das adaptacións 

curriculares incluidos no proxecto curricular. 

 Art. 94 Proxectos curriculares. Criterios e procedementos para organizar a atención 

á diversidade. Criterios ACI. 

 

Orde de 1  de agosto de 1997 de desenvolvemento do decreto 324/1996 
 Art. 64. Designación de titorías 
 Art. 68. Horario titorías 

 

DECRETO 120/1998 DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 Art. 3 Composición de DO 
 Art. 6. Funcións de DO 
 Art. 7 Funcións de Xefe de DO 

 

Orde de desenvolvemento  24 de xullo de 1998 
 Art. 4. Composición DO 
 Art. 5  Funcións DO 
 Art. 6. Funcións Xefe de DO 

 

 

 

 

 

 



 

LEI 4/ 2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

 

DECRETO 229/ 2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/ 2006 do 3 de maio, de educación. 

 

Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o Protocolo Educativo para a 

Prevención e o Control do Absentismo Escolar en Galicia. 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ACCIÓN TITORIAL 

 

 Fomentar a integración e participación do alumnado na dinámica do centro 
favorecendo actitudes de respecto, colaboración e tolerancia, así como o 

cumprimento de normas básicas de convivencia. 
 Coñecer as características dos alumnos/as, tanto persoal como grupalmente. 
 Favorecer o desenvolvemento socio-afectivo do alumnado. 
 Seguimento individualizado do proceso ensino-aprendizaxe contribuíndo á mellora 

do rendemento académico. 
 Facilitar a comunicación cos alumnos e as súas familias, no ámbito individual e grupal. 
 Colaborar no proceso de toma de decisións, especialmente nas académicas e 

profesionais, desenvolvendo programas de orientación que doten ao alumnado da 

capacidade de toma de decisións responsables e con coñecemento das súas 

posibilidades e das oportunidades que se lle presentan, tanto no ámbito escolar como 

profesional. 

 Coordinar as actividades titoriais asegurando a coherencia educativa no 

desenvolvemento das programacións dos distintos profesores/as do grupo e 

favorecendo a formación do titor/a para que poida desempeñar as funcións propias da 

forma máis axeitada ás características do grupo. 

 

3.DISTRIBUCIÓN DE FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES NA ACCIÓN  TITORIAL. 

 

    3.1.- Funcións do titor/a 

 

Estas funcións aparecen recollidas no Decreto 324/1996, do 26 de xullo (D.O.G. do 9-8-96)  

polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria: 

 
 Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de orientación. 
 Proporcionarlles, no principio de curso, ao alumnado e aos pais e nais, información 

documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente ao 

calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias 

previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

 Coñecer as características persoais de cada alumno/a a través da análise do seu 
expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

 Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento 

académico de cada alumno e alumna. 

 Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para 

detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de buscar as respostas educativas 
adecuadas  e solicitar os apoios e os oportunos asesoramentos. 

 

 

 

 



 
 Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos/as do seu grupo. 
 Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación nas 

actividades do centro. 
 Orientar o alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 
 Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos/as das súas características, 
especialmente naqueles casos que presenten problemas específicos. 

 Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 
programados para o mesmo grupo de alumnos/as. 
 Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 
 Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado 
sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 

 Colaborar co Departamento de Orientación do instituto nos termos que estableza a 
xefatura de estudos. 
 Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco do PE. 
 Orientar as demandas e as inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co 
delegado do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos 
problemas que se presenten. 
 Informar ao alumnado do grupo, aos pais e ás nais e ao profesorado de todo aquilo que 

lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 
 Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos alumnos/as. 
 Exercer, de acordo co proxecto educativo, a coordinación entre os membros do equipo docente. 
 Cubrir os documentos oficiais relativos o seu grupo de alumnado. 
 Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados os pais e 

as nais ou titores e ao xefe/a de estudos (Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que 

se traslada o Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar en 

Galicia) 
 Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e á orientación dos seus fillos/as. 
 Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos e as alumnas mentres estes 

permanecen no centro nos períodos de lecer. 

 

 

3.2.- Funcións do equipo de profesores/as. 

 
 Participar activamente nas actividades do PAT, especialmente naquelas que o solicite 

expresamente o titor ou titora. 
 Facilitar a integración de tódolos alumnos a alumnas no grupo e no Centro. 
 Orientar ao alumnado no futuro académico e profesional. 
 Orientar sobre como estudiar a súa materia. 
 Colaborar e coordinarse co titor ou titora e aportándolle información e apoio. 

 Atender as demandas do titor ou titora na busca de accións de equipo para tratar os 

casos que se presenten na súa titoría. 

 Axustar a resposta educativa ás necesidades, tanto grupais como persoais, do 

alumnado aplicando as necesarias adaptacións curriculares. 

 

3.3.- Funcións do Departamento de Orientación. 

 

 Colaborar coa xefatura de estudos nos criterios para asignar as titorías e na 

coordinación da acción titorial. 

 Elaborar o PAT tendo en conta  as necesidades e intereses manifestadas polos titores e 

titoras. 

 

 

 



 

 Facilitar os recursos e asesoramento necesarios a cada titor/a para o seu 
desenvolvemento e intervir directamente no seu desenvolvemento cando sexa 
solicitado. 

 Facilitar a intervención doutras persoas da comunidade educativa ou alleas,para 
proporcionar o tratamento de aspectos especializados. 

 Participar na aplicación dalgúns programas na titoría. 
 Atender as demandas dos distintos membros da Comunidade Educativa: Equipo de 

profesores/as, titores/as, alumnos/as, pais e nais. A tal efecto no horario da orientadora 

habilitaranse as horas semanais para dar resposta a toda a comunidade educativa. 

 Realizar o seguimento e avaliación do PAT. 

 

 

3.4.- Funcións da Xefatura de Estudos. 

 
 Establecer os criterios para asignar as titorías de cada  grupo. 
 Coordinar e dirixir a acción titorial coa colaboración da  orientadora. 
 Convocar, coordinar e moderar  as reunións dos titores/as. 
 Velar polo cumprimento da planificación consensuada e dos acordos tomados. 



4. ÁMBITOS DA ACCIÓN TITORIAL 

 

A acción titorial que se desenvolverá  concretase en tres tipos de actuacións: 
1. Actuacións para atender o alumnado, individualmente e como grupo. 
2. Actuacións de colaboración e coordinación do equipo docente 
3. Actuacións para manter unha comunicación fluída coas familias. 

 

5. PROPOSTAS DE CONTIDOS 

Estrutúranse en grandes bloques de contidos abordables en todos os cursos 

(especialmente na ESO traballaránse en sesions presenciais na hora de titoría destinada a tal 

fin), aínda que en función dos cursos incidirase máis nalgúns deles. 

 

          Aprender a convivir 
 Xornadas de acollida 
 Programas sobre os dereitos e deberes e as normas de convivencia 
 Participación no goberno do centro: 

o Consello Escolar 
o Xunta de Delegados (elección de delegados) 

 Programas sobre convivencia e resolución pacífica de conflitos 
 Programas sobre habilidades  sociais 
 Programas sobre a tolerancia e o respecto 
 Programas sobre uso responsable das novas tecnoloxías e os materias de centro e aula. 

 

 Programas encamiñados ao autocoñecemento e desenvolvemento persoal do alumnado 

 Coñecemento e autocoñecemento da súa situación de aprendizaxe: dificultades, logros, 
habilidades. 

 Actividades e/ou programas para o desenvolvemento emocional e personal.  
 Educación para a saúde e outros programas a determinar. 
 Análise da información referente ao alumnado 
 Atención á diversidade  
 Programas específicos personalizados 

 Programas sobre técnicas de estudo e estratexias de  aprendizaxe 
 Autocoñecemento: o perfil como estudante 
 Planificación e organización do estudo: tempos, lugares, condicións ambientais do estudo... 
 Desenvolvemento de diferentes técnicas: resumo, esquema, mapa conceptual... 
 Información do manexo da biblioteca do centro 

 

 Programas para a orientación académica e profesional 

  Os organizados no Plan de Orientación Académica e Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 LIÑAS DE ACTUACIÓN POR CURSO 

 

1º e 2º da ESO 
 Acollida e integración do alumnado no grupo e no centro. 
 Coñecemento das características e necesidades do alumnado. 
 Coñecer o funcionamento do centro e as normas de convivencia. 
 Estimular a participación na vida do centro: xunta de delegados, actividades extraescolares 
 Previr as dificultades de aprendizaxe e encamiñalas se existen. 
 Adquirir hábitos e técnicas de traballo intelectual: desenvolvemento progresivo de 

hábito de traballo na casa, uso de materias de consulta, organización do tempo de traballo e 

estudo persoal. 

 Características fundamentais da nova etapa e itinerarios a escoller ao finalizar o 2º curso. 

 

3º da ESO 

 Favorecer a integración do alumnado no grupo e no centro, procurando a formación 
dun grupo unido e cohesionado. 
 Estimular a participación na vida do Instituto: xunta de delegados, actividades 

extraescolares,etc  
 Desenvolver hábitos de traballo e comportamento para favorecer a súa adaptación persoal. 
 Coñecer o funcionamento do centro e as normas de convivencia. 
 Previr as dificultades de aprendizaxe e encamiñalas se existen. 
 Informar e orientar o alumnado dos itineraries formativos que poden realizar. 

 

 

4º curso da ESO 

 Favorecer a integración do alumnado no grupo e no centro, procurando a formación 
dun grupo unido  e cohesionado. 
 Reforzar e profundizar nas técnicas de traballo desenvolvidas nos cursos anteriores. 
 Estimular a participación na vida do Instituto: Xunta de Delegados, actividades 

extraescolares,etc .... 
 Información e orientación ó alumnado e as familias das saídas académicas e 
profesionais que teñen o finalizar a ESO. 

 
 

BACHARELATO 

               
 Facilitar a acollida e integración do alumnado de nova incorporación ao grupo e ao Instituto. 
 Coñecemento das características da nova etapa educativa por parte do alumnado e os pais e 
nais. 
 Mellorar as técnicas da aprendizaxe e de estudo. 
 Estimular a participación na vida do Instituto: Xunta de Delegados, actividades 
extraescolares,etc  
 Informar e orientar o alumnado e os pais e nais, sobre as posibilidades académicas e 

profesionais. 

 
 



 

 

6. COORDINACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 

1. A través das reunións periódicas articularanse os recursos persoais e materiais e o 
asesoramento e apoio necesario para que sexa posible o desenvolvemento dos plans 

dunha forma coordinada. 
 

               Procedencia de datos 
1. Persoas implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento: departamentos, titores, 

profesores, DO, xefatura de estudios. 
2. Destinatarios: profesores/as, alumnos/as, pais/nais. 

 

              Instrumentos para a recollida de datos: 
3. Intercambios  orais 
4. Cuestionarios  
5. Análise do historial académico 

 

Como criterios de avaliación para determinar a calidade do Plan de Acción Titorial 
considerar os seguintes aspectos: 

6. Adecuación ás necesidades reais dos grupos e do centro 
7. Logros acadados co referente dos obxectivos previstos 
8. Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da comunidade  educativa 
9. Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento 

 

          Memoria de final de titoría 

           Coa finalidade de valorar o plan de acción titorial e introducir as melloras pertinentes  

ao finalizar cada curso escolar os/as titores/as realizarán unha memoria final de titoría similar ao 

 modelo adxunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         MEMORIA FINAL DE TITORÍA.              CURSO ACADÉMICO: 
1.- DATOS: 

 

Nivel: Curso: Grupo: 

Curso académico:  

Titor/a: Hora titoría presencial: 

Delegado: Subdelegado: Hora titoría pais: 

 
2.- ASISTENCIA 

2.1.- Alumnado con elevado índice de ausencias. 

2.2.- Alumnado amoestado por absentismo escolar ou falta de puntualidade 

 2.3.- Alumnado con perda do dereito de avaliación continua (Bacharelato) 

2.4.- Grao de participación nas actividades complementarias e extraescolares 
 
3.- CONVIVENCIA 

3.1.- Uso e coidado da aula. 

3.2.- Clima de traballo do grupo e cohesión grupal. 

3.2.- Dinámicas de traballo máis axeitadas e participación. 

3.3.- Relación de alumnado amonestado de forma escrita (parte) e medidas adoptadas. 

 
4.- ACCIÓN TITORIAL 

4.1.- Valoración das sesións de titoría. 

4.2.- Valoración da reunión inicial coas familias.  

4.3.- Coordinación co equipo docente. 

4.4.- Coordinación titor/a -xefatura de estudos-orientación.  

4.4.- Relación alumnado-familia-titor/a. 

 

Alumno/a 
           
                   Implicación familiar 

…  
…  
…  

               Nula (N) Escasa (E); Boa (B) 

 
5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E NECESIDADES EDUCATIVAS. 

5.1.- Reforzo educativo 
5.2.- Adaptación curricular 

5.3.- Exención da 2ª lingua estranxeira en 1º e 2º da ESO 

5.4.- Recuperación de pendentes. Dificultades atopadas.  

5.5.- Agrupamentos ou desdobres 

 
6.- ESTADÍSTICAS DOS RESULTADOS ACADÉMICOS DO GRUPO. 

7.- VALORACIÓN XERAL DO GRUPO. 

7.1.- Conclusións. 
7.2.- Propostas de mellora para o próximo curso. 

 


