
Modelo Páxina 1 de 19 

 

 

 
 

 
 

Modelo MD85ORI02 

Plan de Acción Titorial (PAT) 

Curso: 2021-2022 

 

CIFP Valentín Paz Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIFP Valentín Paz Andrade 
Estrada vella de Madrid, 160. 36214 VIGO 

Tfno. 886110857, Fax 886110878 

cifp.paz.andrade@edu.xunta.es www.cifpvalentinpazandrade.es/gl 

Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje 
permanente 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

CIFP do Sistema Educativo de Galicia 

http://www.cifpvalentinpazandrade.es/gl


Modelo Páxina 2 de 19 

 

 

 

Índice 
 

 
 

 

Introdución 

Marco legal 

Contextualización 

Finalidade do PAT 

 
Obxectivos xerais 

Obxectivos específicos 

Distribución de competencias e responsabilidades 

Obxectivos e liñas de actuación das titorías 

Temporalización das accións 

 
Actividades específicas para o alumnado de FP Básica 

Horarios, accións de coordinación e titorías 

Criterios e indicadores de calidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIFP Valentín Paz Andrade 

Estrada vella de Madrid, 160. 36214 VIGO 

Tfno. 886110857, Fax 886110878 

cifp.paz.andrade@edu.xunta.es www.cifpvalentinpazandrade.es/gl 

Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje 
permanente 

http://www.cifpvalentinpazandrade.es/gl


Modelo Páxina 3 de 19 

 

 

 
 

Introdución  
 

O Plan de Acción Titorial (PAT) é o instrumento que emprega o Departamento de Información e 

Orientación Profesional (DIOP) para establecer as tarefas e as funcións propias das titorías xa que é 

o órgano responsable da organización e funcionamento da acción titorial no centro. 

 

O plan pretende ser un documento útil e dinámico, capaz de adaptarse ás necesidades do 

profesorado titor e do alumnado, ao recoller unha serie de directrices que ordenan e organizan toda 

a intervención que se leva cabo no CIFP. O Plan de acción titorial (PAT) pretende guiar as titorías 

establecendo actuacións e aportando os documentos precisos para levalas a cabo. 

 

Os destinatarios da acción titorial son o equipo docente, o propio alumnado e as súas familias e/ou 

titores/as legais, así como as empresas no desenvolvemento da FCT. 

 

As titorías de Formación en centros de traballo (FCT) realizaranse segundo o establecido no 

PR85FCT Formación en centros de traballo. 

 

 
 

Marco legal  
 

O Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos centros 

integrados de formación profesional recolle no artigo 25 as competencias do DIOP sinalando que 

deberá elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola área de calidade, innovación e 

orientación profesional, as propostas de organización da orientación educativa e profesional, así 

como do plan de acción titorial do centro integrado. 

 

Asemade, no seu artigo 40, define as funcións das titorías, sinalando os aspectos de colaboración co 

DIOP. 

 

 
 

Contextualización  
 

O artigo 11 do Decreto 77/2011 recolle as competencias da xefatura da área de calidade, 

innovación e orientación profesional, sinalando no punto 2 as propias de información e orientación 

profesional. A primeira destas competencias é coordinar e velar polas actividades de orientación do 

profesorado e do alumnado, de acordo co plan anual, así como orientar a acción dos titores e titoras 

consonte o plan de orientación e de acción titorial. 

 
Os principios que deberán guiar a función titorial no noso centro son: 

 

 A orientación escolar e profesional é un dereito do alumnado e unha dimensión formativa 

que implica a todo a profesorado. 
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 A persoa titora é o eixo vertebrador de todas as accións dirixidas ao grupo-clase, 

coordinando o labor educativo do equipo docente. 

 As actividades de orientación son compartidas por todo o equipo docente, pero concrétanse 

no momento das reunións da persoa titora co seu alumnado. 

 Para o deseño das actividades de orientación terase en conta o coñecemento das aptitudes, 

intereses e aspectos da personalidade do alumnado que incidan no proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

 Un dos obxectivos principais da acción titorial é a creación dun clima de mutuo respecto, 
comunicación e cooperación na aula. 

 

Cada grupo de alumnado terá un profesor/a titor/a designado/a pola dirección do CIFP entre o 

profesorado que imparte clase ao grupo. Na elección das persoas titoras, primará aquel docente que 

teña un maior número de horas co grupo co obxectivo de constituírse na persoa que atende as 

demandas habituais de información, orientación e xestión dos posibles conflitos na aula. 

 

 
 

Finalidade do PAT  
 

Aínda que a titoría do alumnado sexa unha tarefa compartida polo profesorado, a figura do 

profesorado titor é necesaria para a coordinación do equipo docente do ciclo e no desenvolvemento 

dalgunhas funcións específicas. 

 

A través do Plan de Acción Titorial, o DIOP guiará a actuación do profesorado titor nas funcións 

que ten encomendadas. Terá como finalidade preparar ao alumnado para a actividade nun campo 

profesional, facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da 

vida e contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática. 

 

 
 

Obxectivos xerais 
 

 Favorecer a integración do alumnado no seu grupo e no centro, promovendo un clima de 

convivencia, tolerancia e colaboración. 

 Contribuír a personalizar a relación educativa fomentando a confianza entre o alumnado e o 

profesorado á hora de abordar posibles dificultades, canalizando a axeitada atención aos 

intereses e ás suxestións do alumnado. 

 Colaborar na consecución dun mellor ambiente de traballo, disciplina, asistencia e 
puntualidade no grupo. 

 Axudar e orientar ao alumnado sobre o seu rendemento académico, colaborando no ensino 
de hábitos e actitudes positivas para o estudo, e de técnicas de traballo intelectual. 
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 Contribuír á coherencia no desenvolvemento das programacións do profesorado do grupo a 

través da coordinación dos procesos de avaliación e da adopción de medidas educativas para 

dar resposta ás necesidades detectadas. 

 Proporcionarlle ao alumnado información e asesoramento con respecto á diversidade de 

opcións académicas e profesionais, facilitando así a toma de decisións respecto ao futuro 

académico e profesional. 

 Obter e seleccionar datos e información sobre o alumnado individualmente e 
colectivamente, para os pór á disposición –pola súa utilidade– do resto do profesorado. 

 Establecer canles de comunicación coas familias, no caso do alumnado menor de idade. 

 

 
Obxectivos específicos 

 

EN RELACIÓN CO ALUMNADO 

 Coñecer ao alumnado en todos aqueles aspectos que inflúan no seu rendemento escolar, 

realizando un seguimento global dos procesos de aprendizaxe para detectar as dificultades e 

necesidade especiais co fin de articular as respostas educativas axeitadas buscando, de ser 

necesario, os asesoramentos e apoios oportunos. 

 Coordinar o proceso avaliador do alumnado e asesorar sobre a súa promoción e titulación. 

 Axudar á integración no centro, no grupo clase e nas actividades académicas, 
principalmente nos grupos que comezan ciclo. 

 Promover a participación do alumnado na xestión do centro nos órganos creados a tal fin 

 Crear un clima de cooperación, comprensión e respecto na aula e no centro 

 Colaborar coa coordinadora de Emprendemento na difusión e apoio de accións de fomento 

da cultura emprendedora no alumnado do centro. 

 

EN RELACIÓN CO PROFESORADO 

 Unificar criterios en canto a obxectivos, criterios de avaliación e metodoloxía didáctica 

 Acordar co equipo docente as actuacións na aula destinadas á mellora da convivencia. 

 Coordinar os informes de falta de orden xerados na súa titoría recollidas segundo o 

documento Informe de falta de orde 

 Participar nas sesións de avaliación procurando o consenso no equipo docente 

 Colaborar co profesorado no desenvolvemento das medidas contempladas no PAT. 

 

EN RELACIÓN COAS FAMILIAS 

 Realizar entrevistas individuais periódicas co alumnado con discapacidade, problemas de 
conduta ou absentismo escolar. 
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Distribución de competencias e responsabilidades  

O regulamento orgánico dos CIFP establece como funcións das titorías as actividades seguintes: 

 

 Exercer a titoría do alumnado do curso que teña asignado. 

 Presidir as avaliacións e redactar as correspondentes actas. 

 Convocar coa debida antelación as reunións do equipo docente, atendendo ao calendario da 

área de formación. 

 Colaborar co departamento de IOP nas tarefas que lle asigne a xefatura de formación. 

 Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo alumnado do ciclo 
formativo. 

 Colaborar co departamento na identificación da necesidade de colaboración de expertos, así 
como no calendario de intervención. 

 Informar a xefatura da área de formación acerca de todo o referente ao desenvolvemento da 
actividade formativa titorizada. 

 Redactar o informe final de fin de actividade que se incluirá na memoria do departamento 
da familia profesional correspondente. 

 Exercer, consonte a programación, a coordinación entre os membros do equipo docente. 

 Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnado. 

É competencia do DIOP coordinar e facilitar a realización de todas as tarefas citadas, sempre 
segundo as directrices e acordos da área de calidade, innovación e orientación. 

 

Obxectivos e liñas de actuación das titorías  
 

Establécense os seguintes obxectivos específicos para este Plan de Acción Titorial, xunto cunha 

secuencia de actividades que desenvolverá o profesorado titor ao longo do curso. 

 

O titor ou titora realizará estas actividades tendo en conta que o desenvolvemento da titoría co 

alumnado ten que adaptarse ás necesidades e características do grupo. 

 

O rexistro necesario de estas actividades realizarase mediante os modelos de convocatoria e acta 

MD74CIN01 Convoc-Reunión e MD74CIN02 Acta-Reunión, do PR74CIN Comun-Interna. 

 
1. Temporalización das accións 

Setembro 

 Antes do inicio do curso 

 Convocar reunión do equipo docente na data indicada pola xefatura da área de formación, 

co fin de coordinar a elaboración das programacións da ensino, colaborando coa xefatura de 

departamento en advertir solapamentos ou lagunas nas programacións dos contidos 
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curriculares,e programar as actividades complementarias á formación que se suxiran para o 

curso. Procedemento de programación PR85PRO. 

 Primeiro día 

 Recepción na aula: o profesorado titor entregará ao alumnado o horario de grupo, a Guía do 

alumnado (MD85ACO01) (si non se fixera xa na presentación inicial coa dirección) e 

facilitará a información xeral para o desenvolvemento do curso escolar (normas básicas de 

convivencia no CIFP, dereitos e deberes, regulamentos, xustificación de faltas de asistencia, 

trámites, etc). Procedemento de acollida do alumnado PR85ACO 

 Así mesmo, comprobará a corrección dos datos persoais do alumnado e tomará aqueles que 
resulten necesarios para unha primeira avaliación conxunta do seu grupo. 

 A continuación, cando nun curso se atope alumnado de nova incorporación ao CIFP, o 

profesorado titor efectuará unha visita guiada polas instalacións seguindo –no caso de que 

se establecera- a quenda correspondente. 

 A titoría dispón do cuestionario inicial do alumno para que o poida utilizar coa intención de 

definir o perfil do grupo e sumar información útil para as primeiras reunións do equipo 

docente e sobre todo para a reunión da avaliación inicial. 

 Segunda semana 

 Seguindo o procedemento de acollida indicado anteriormente, antes de rematar a segunda 

semana, o titor ou titora explicará e facilitara a realización da enquisa de acollida aos 

alumnos, seguindo as indicacións que se fagan no seu momento en canto ao uso da 

aplicación informática de enquisas www.enquisascifp.com. O responsable de calidade 

remitirá o informe de enquisa do grupo á titoría correspondente para que faga unha 

valoración cualitativa do mesmo e se utilice na avaliación inicial e/ou en reunión do equipo 

docente. 

 Outras funcións: 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, validacións, exencións e perdidas de 

avaliación contínua que se produzan no seu grupo de alumnado.Isto segundo instruccións 

dadas pola xefatura de estudos, acordos de departamento e equipo docente e, no caso, no 

que lle afecte o réxime de regulamento interno, sempre adaptandose á normativa e 

indicacións de inspección existentes ao respecto. 

 Atender ao novo alumnado que se incorpore procedente das listaxes de espera. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entreguen ao 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 
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 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 

 
Outubro 

Primeira quincena 

 Presidir a elección de delegado/a do grupo e entrega da acta de elección na xefatura da área 

de formación. Posteriormente informará ao delegado/a e subdelegado/a das súas funcións e 

lle facilitará información sobre a xunta de delegados/as. 

Segunda quincena 

 

 Convocar reunión do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura de 

estudos- para facer a avaliación inicial do grupo, na que o profesorado e titor ou titora farán 

unha breve exposición do perfil do grupo cos datos obtidos nos primeiros días: cuestionario, 

enquisas de acollida, primeiras probas e actividades, impresións do profesorado do equipo 

docente, etc. con conclusións, e medidas a adoptar no caso, na acta que se entregará á 

xefatura de estudos. 

 Adaptar coas debidas xustificacións as programacións as necesidades educativas do 
alumando que forme o seu grupo. 

 Determinarase nesta reunión si existe alumnado con necesidades especificas non detectadas, 

podendo solicitar ao Departamento de Orientación, a súa valoración cara ao deseño dunha 

atención diferenciada 

 Cando un alumno accede a un ciclo formativo pola quenda de reserva por 

discapacidade, se adecuarán, se é necesario, as actividades os criterios e os 

procedementos de avaliación, para garantir o acceso ao currículo. Estas medidas en 

ningún caso suporán a supresión dos resultados de apredizaxe e os obxectivos xerais do 

ciclo que afecten á adquisición da competencia xeral do título. É labor do Departamento de 

información a valoración do alumnado susceptible de estas acción e a colaboración co 

profesorado no deseño das medidas adoptadas. 

 O titor/a velará para que as medidas de apoio recollidas no Plan Xeral de Atención á 

Diversidade estén presentes nesta toma de decisión na procura de que o maior número de 
alumnas e alumnos poidan acadar os obxectivos dos Ciclos Formativos. 

 Entre outras, e a modo de resumo do PXAD propoñemos as seguintes accions, que se 

implementarán nas programacións didácticas de cada departamento, asumindo así que é o 

profesorado, na súa labor diaria, o verdadeiro artífice cara a súa efectividade 

MEDIDAS ORDINARIAS 
 

Medidas curriculares 

 

 A través do Plano de Acción Titorial incidir no coñecemento e seguimento persoal de cada 

alumno/a, obtendo a información inicial do expediente do alumno e, de ser o caso, do titor 

precedente. 
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 Elaborar reforzos educativos para o alumnado que o precisa, na sesión de avaliación inicial, 

é o punto de partida para o establecemento destes apoios. 

 O traballo coordinado do equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 Deseño de medidas complementarias para o alumnado que permaneza un ano máis no 
mesmo curso 

Actividades de reforzo: pretenden faciltar a adquisición de aprendizaxes imprescindibles 

para afrontar os contidos curriculares dos módulos, o dun módulo en concreto. 

 

Actividades de ampliación: que posibilitan ao alumnado con ritmos de aprendizaxe máis 

rápido seguir avanzando, unha vez conseguido o dominio das tarefas propostas. 

 

A Avaliación: como medida de atención a diversidade implica saber rentabilizar a 

información que o profesorado ten do alumnado e poder, se é necesario, reaxustar e 

planificar os aspectos necesarios para garantir a cualificación profesional do alumnado, 

garantindo así a finalidade formativa da avaliación. A avaliación terá en conta o nivel de 

partida (avaliación inicial) e permitirá orientar e axustar o proceso sempre mantendo o 

conxunto de capacidades recollidas no título. 

 

Medidas organizativas 

 

 Plano de acollida 

 Adopción de medidas organizativas como o reforzo individual no grupo ordinario 

 Repetición ou permanencia no mesmo curso para aquel alumnado que  non acadou os 

obxectivos do seu nivel que poda beneficiarse desta medida. 

 Calquera outra que o Departamento de Orientación e o equipo directivo acorden segundo as 

problemáticas que se presenten. 

 Reorganización dos espazos da aula 

 

 
MEDIDAS ESPECIFICAS 

 

 Cando un alumno accede a un ciclo formativo pola quenda de reserva por discapacidade, se 

adecuarán, se é necesario, as actividades os criterios e os procedementos de avaliación, para 

garantir o acceso ao currículo. Estas medidas en ningún caso suporán a supresión dos 

resultados de apredizaxe e os obxectivos xerais do ciclo que afecten á adquisición da 

competencia xeral do título. 

 É labor do Departamento de información a valoración do alumnado susceptible de estas 

acción e a colaboración co profesorado no deseño das medidas adoptadas. 

 Adaptaciones Curriculares de Acceso 

 Son modificacions ou provisións de recursos espaciais, materiais, persoais ou de 

comunicación que van facilitar que alumnos con discapacidade podan desenrolar o currículo 

ordinario. 
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 Serán adaptacions de acceso todos os recursos humanos, materiais e axudas técnicas postas 

ao servizo do alumno ou alumna con discapacidade (máquinas perforadoras de código 

Braille, rampas de acceso, eliminación de barreiras arquitectónicas, intérpretes de lingua de 

signos, adecuación da iluminación e sonoridade, indicadores luminosos para alumnos e 

alumnas con hipoacusias...) 

Moitas destas medidas terán que decidirse e instalarse co asesoramento das institucións 

especializadas en discapacidades e o asesoramento dos Equipos Específicos de Apoio. 

 

 
 

Flexibilización modular: esta é unha medida extraordinaria recollida na ORDE do 12 de xullo de 

2011, artigos 15, 16 e 17 

 

Especial atención merece tamén o deseño das actuacións co alumnado con módulos pendentes 

deseñando as actividades de reforzo ou mellora das competencias que lles permitan alcanzar una 

avaliación positiva. 

 

Na data que estableza: 

 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación-, en todo caso unha no mes, nas que o profesorado titor exercerá a 

coordinación entre os membros do equipo docente e en colaboración con el: 

 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 

 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

Outras funcións 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación contínua que 

se produzan no seu grupo de alumnado.Realizarase isto segundo o indicado no parágrafo 

correspondente de “outras funcións” no mes de setembro. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnoado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 
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 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 

 
Novembro 

 
Na data que se estableza 

 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación-, que será polo menos unha no mes en todo caso, nas que o profesorado 

titor exercerá a coordinación entre os membros do equipo docente e en colaboración con el: 

 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 

 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

Outras funcións 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación contínua que 

se produzan no seu grupo de alumnado.Realizarase isto segundo o indicado no parágrafo 

correspondente de “outras funcións” no mes de setembro. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnoado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 

 
Decembro 

 
Na data que estableza a área de formación 

 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación- que será polo menos unha no mes en todo caso, nas que o profesorado 

titor exercerá a coordinación entre os membros do equipo docente e en colaboración con el: 
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 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 

 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

 Presidir a reunión da 1ª avaliación e realizar as seguintes funcións: 

 Revisar que as cualificacións estean correctamente cubertas previamente á sesión de 
avaliación. 

 Levar ás sesións de avaliación o borrador da acta de avaliación coas cualificacións do 

alumnado. 

 Coordinar as informacións que o profesorado posúe do alumnado do grupo e dar a 

información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias 

especificamente académicas ou persoais –con incidencia educativa- de cantos alumnos e 

alumnas o compoñen. 

 Recoller en acta os acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación. 

 Comprobar que está debidamente cumprimentada a acta de avaliación coas cualificacións e 
que está asinada por todo o profesorado do grupo correspondente. 

 Entregar en secretaría a acta de avaliación coas cualificacións 

 Entregar a acta de asistencia da sesión de avaliación á xefatura de estudos. 

 Asinar e entregar os boletíns coas cualificacións o alumnado do grupo así como trasmitirlle, 

de forma global ou particular segundo caso, os acordos ou peticións do equipo docente do 

ciclo. 

Outras funcións 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que 

se produzan no seu grupo de alumnado.Realizarase isto segundo o indicado no parágrafo 

correspondente de “outras funcións” no mes de setembro. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 
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Xaneiro e febreiro 
 

Na data que estableza a área de formación 

 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación- que será polo menos unha en cada mes en todo caso, nas que o 

profesorado titor exercerá a coordinación entre os membros do equipo docente e en 

colaboración con el: 

 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 

 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

Outras funcións: 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación contínua que 

se produzan no seu grupo de alumnado.Realizarase isto segundo o indicado no parágrafo 

correspondente de “outras funcións” no mes de setembro. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 

 
Marzo 

 
Na data que estableza a área de formación 

 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación- que será polo menos unha no mes en todo caso, nas que o profesorado 

titor exercerá a coordinación entre os membros do equipo docente e en colaboración con el: 

 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 
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 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

 Presidir a reunión da 2ª avaliación e realizar as seguintes funcións: 

 Revisar que as cualificacións estean correctamente cubertas previamente á sesión de 
avaliación. 

 Levar ás sesións de avaliación o borrador da acta de avaliación coas cualificacións do 

alumnado. 

 Coordinar as informacións que o profesorado posúe do alumnado do grupo e dar a 

información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias 

especificamente académicas ou persoais –con incidencia educativa- de cantos alumnos e 

alumnas o compoñen. 

 Recoller en acta os acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación. 

 Comprobar que está debidamente cumprimentada a acta de avaliación coas cualificacións e 
que está asinada por todo o profesorado do grupo correspondente. 

 Entregar en secretaría a acta de avaliación coas cualificacións 

 Entregar a acta de asistencia da sesión de avaliación á xefatura de estudos. 

 Asinar e entregar os boletíns coas cualificacións o alumnado do grupo así como trasmitirlle, 

de forma global ou particular segundo caso, os acordos ou peticións do equipo docente do 

ciclo. 

Outras funcións 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Coordinar co Departamento de Orientación, antes do inicio da FCT , unha charla para o 

alumnado que remate ciclo 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que 

se produzan no seu grupo de alumnado.Realizarase isto segundo o indicado no parágrafo 

correspondente de “outras funcións” no mes de setembro. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 
alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 
petición destes. 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 
 
 

 
CIFP Valentín Paz Andrade 

Estrada vella de Madrid, 160. 36214 VIGO 

Tfno. 886110857, Fax 886110878 

cifp.paz.andrade@edu.xunta.es www.cifpvalentinpazandrade.es/gl 

Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje 
permanente 

http://www.cifpvalentinpazandrade.es/gl


Modelo Páxina 15 de 19 

 

 

 

Abril e maio 
 

 Na data que estableza a área de formación 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación- que será polo menos unha en cada mes en todo caso, nas que o 

profesorado titor exercerá a coordinación entre os membros do equipo docente e en 

colaboración con el: 

 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 

 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

Outras funcións 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación contínua que 

se produzan no seu grupo de alumnado.Realizarase isto segundo o indicado no parágrafo 

correspondente de “outras funcións” no mes de setembro. 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 

 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 

 
Xuño 

 
Na data que estableza a área de formación 

 

 Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da 

área de formación- que será polo menos unha no mes en todo caso, nas que o profesorado 

titor exercerá a coordinación entre os membros do equipo docente e en colaboración con el: 

 Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con 

indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso de desviacións- 

cunha xustificación razoada. 
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 Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente aos 

obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo 

educativo. 

 Presidir a reunión da avaliación final e realizar as seguintes funcións: 

 Revisar que as cualificacións estean correctamente cubertas previamente á sesión de 
avaliación. 

 Levar ás sesións de avaliación o borrador da acta de avaliación coas cualificacións do 

alumnado. 

 Coordinar as informacións que o profesorado posúe do alumnado do grupo e dar a 

información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias 

especificamente académicas ou persoais –con incidencia educativa- de cantos alumnos e 

alumnas o compoñen. 

 Recoller en acta os acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación. 

 Comprobar que está debidamente cumprimentada a acta de avaliación coas cualificacións e 
que está asinada por todo o profesorado do grupo correspondente. 

 Entregar en secretaría a acta de avaliación coas cualificacións 

 Entregar os informes individualizados –de ser o caso- na Secretaría para axuntar o 

expediente e dar unha copia ao alumnado correspondente. 

 Entregar a acta de asistencia da sesión de avaliación á xefatura de estudos. 

 Asinar e entregar os boletíns coas cualificacións o alumnado do grupo 

 Orientar ao alumnado que o solicite sobre as reclamacións ás cualificacións finais. 

 Realizar a Memoria final do ciclo o programa (MD85PRO05/07) que incluirá as Memorias 

finais de módulo (MD85PRO04) correspondes ao equipo docente da súa titoría, e a 

entregará en prazo e forma á xefatura de departamento correspondente. 

Outras funcións 

 

 Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no 

caso do alumnado menor de idade. 

 Coordinar co Departamento de Orientación, antes do inicio da FCT , unha charla para o 
alumnado que remate ciclo da oferta modular 

 Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP 

 Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e 

subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos problemas que se 

susciten. 

 Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o 

alumnado cos seus respectivos documentos. 

 Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia ou a 

petición destes. 

 Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP. 
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 Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP. 

 Orientar o alumnado que o solicite sobre as reclamacións contra as cualificacións finais. 

 

 
Os temas transversais dentro do currículo son un conxunto de contidos de ensinanza, 

esencialmente actitudinais, que deben formar parte nas actividades plantexadas en todas as 

áreas. 

 

 Os temas transversais supoñen unha oportunidade para globalizar a ensinanza e realizar 

unha verdadeira programación interdisciplinar (Yuste, 1996). 

 Os temas transversais poden ser desenrolados na programación de aula dende unha triple 

perspectiva (Lucini, 1994, p. 52): 

 Integrados de forma contextualizada e coherente nos procesos didácticos comúns dos 

módulos. 

 Creación ocasional de situacións especiais 

 Globalizadas e interdisciplinares en torno a cuestions relacionadas cos contidos da 
transversalidade. 

 O Departamento de Orientación favorecerá o traballo dos temas transversais, coa creación 

dun espazo de apoio en canto recursos, materiais...pero en ningún momento encargarase de 

facer unha planificación illada dos distintos ámbitos transversais como a educación para a 

igualdade de homes e mulleres; a convivencia, cidadanía e cultura de paz; a 

interculturalidade; o medio ambiente e desenvolvemento sostible; a educación viaria; o 

consumo responsable; o lecer; a saúde e o medio mariño. 

 A actitude que o profesor/a mantén diariamente nas aulas vai ser determinante no traballo 

dos valores. O Plan Académico 2018-2019 recolle todas as datas de celebracións que 

posibilitan este tipo de achegamento aos temas transversais dende as titorias. 

 

 

2. Actividades específicas para o alumnado dos ciclos de formación profesional 
básica 

 
A TITORÍA NA FPB 

 

O DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación 

profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se 

establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. Sinala no 

 

Capitulo I Artigo 2 

 

Finalidade e obxectivos da formación profesional básica 

 

Ademais dos fins e os obxectivos establecidos con carácter xeral para as ensinanzas de 

formación profesional, as ensinanzas conducentes á obtención dos títulos profesionais 

básicos, segundo o artigo 40.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
Fondo Social Europeo 
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contribuirán, a que o alumnado adquira ou complete as competencias da aprendizaxe 

permanente para facilitar a súa transición cara á vida activa ou favorecer a súa continuidade 

no sistema educativo 

 
Capitulo II Artigo 10 

 

Titoría 
 

A titoría nos ciclos formativos de formación profesional básica aterase ao establecido con 

carácter xeral para o conxunto das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo 

en Galicia e, en particular: 

 

1. A titoría e a orientación educativa e profesional terán unha especial consideración na 

organización do ciclo formativo. 

 

2. A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo dos alumnos e as 

alumnas, e contribuirá á adquisición de competencias sociais e ao desenvolvemento da súa 

autoestima, así como a fomentar as habilidades e as destrezas que lles permitan programar e 

xestionar o seu futuro educativo e profesional. 

 

3. Cada grupo de formación profesional básica contará cunha titoría de polo menos unha 

hora lectiva semanal en cada curso. 

 
4. O titor ou a titora realizará unha programación anual da acción titorial recollida no 

proxecto educativo do centro. Esa programación recollerá os aspectos específicos do grupo ao que 

se dirixe para conseguir o establecido na liña 2, e incluirá actividades específicas de información e 

orientación que garantan ao alumnado unha adecuada toma de decisións sobre o seu itinerario 

educativo e profesional ao termo do ciclo de formación profesional básica 

 

a) Técnicas de estudo e organización do traballo. 

 

b) Resolución de conflitos. 

 

c) Fomento da responsabilidade individual e da autoestima. 

 

d) Habilidades comunicativas. 

 

e) Traballo en grupo. 

 

f) Destrezas que permitan programar e xestionar o futuro educativo e profesional. 

 

Estas actividades formularanse a comezos do curso e incorporaranse ao PAT, especialmente 

da titoría de FPB. 

 

Na xunta de avaliación inicial, a maiores das tarefas recollidas nesta PAT, os titores de FPB 

coordinarán as accións de convivencia co axuda do material proporcionado polo DIOP. 
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Na xunta de avaliación inicial o titor de 1º recollerá, coa información suministrada polo profesorado 

dos módulos e ámbitos, as necesidades de apoio que presenten os alumnos. Posteriormente 

pasaralle esta información á orientadora para organizar e coordinar o horario e grupos de apoio co 

profesorado voluntario. Para establecer as prioridades de apoio teranse en conta as Competencias 

Básicas para a FPB 

 

As titorías de 1º e 2º de FPB comunicarán, para a súa coordinación e organización, as actividades 

complementarias e extraescolares que, logo da xunta de avaliación inicial, se acorde realizar cos 

grupos. Potenciaranse nestas aspectos curriculares, lúdicos e trasversais. 

 

 
 

Horarios, accións de coordinación e titorías  
 

A orientadora manterá unha relación a demanda coas titorías. A xefatura de estudos, dende a Área 

de Formación, coordinará as datas de reunión coas titorías. 

 

Criterios e indicadores de calidade  
 

Indicador Criterio 
Valor de 

aceptación 

Resultado (trimestral e/ou final de curso) 

1º T 2º T 3ºT FINAL 

Incumprimentos Queixas ou suxestións asociadas a      

asociados a 
Comunicación 

falta de comunicación interna de 
alumnos, profesores, titores e Depto < 10 

interna ORI en relación o labor da titoría.  

Grao de satisfacción 
do alumnado co 
proceso de 
acollemento 

Puntuación media das enquisas > 2,5     

Nº de enquisas realizadas/Nº de 
alumnos recibidos. 

 

> 50% 
    

Grao de erros nos 
resultados da 
avaliación 

(Nº Reclamacións resoltas a favor do 
alumno no centro / Nº alumnos no 
centro)*100 

 

< 2% 
    

Grao de 
cumprimento das 
accións 
programadas 

(Nº accións informativas e de 
orientación profesional realizadas / Nº 
accións totais programadas)*100 

 
> 75% 

    

 
Reunións realizadas 

Nº de reunións efectivas realizadas/nº 
de reunións programadas. 

 
(Valorar por grupo, ciclo e depto.) 

 
>75% 

    

 
Eficacia de medidas 
tomadas 

Nº de medidas eficaces realizadas/nº 
de medidas acordadas en reunións de 
ED. 

 
(no caso, valoración trimestral) 

 
 

50% 
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