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Introdución:  

A Lei Orgánica 1/1990 de 3 de Outubro de Ordenación Xeral do Sistema Educativo recollía xa no 

seu artigo 60 que a titoría e orientación formarían parte da función docente asignando a cada grupo de alumnos 

un profesor titor, sendo a titoría o primeiro nivel da orientación nos Centros Educativos. 

 

Por outra banda a LOE Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, sinalaba entre os principios e fins da 

educación: “A orientación educativa e profesional dos estudantes, como medio necesario para o logro de unha 

formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores 

 

Igualmente os Reais Decretos de Ensinanzas Comúns e Decretos de Desenvolvemento Curricular para 

as diferentes Etapas Educativas na nosa Comunidade, recollen que a titoría formará parte da función docente e 

asignan igualmente a cada grupo de alumno/as un profesor titor, sinalándose que as actividades que se 

desenvolvan se concretarán nun Plan que se incluirá no Proxecto de Centro unha vez aprobado polo Claustro. 

 

Posteriormente as accións e desenvolvemento da orientación concrétanse no Decreto 120/98 de de 23 

de Abril, e na Orde de 24 de Xullo que o desenvolve, establecéndose entre as funcións do Departamento de 

Orientación a de elaborar , de acordo coas directrices establecidas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

as propostas do plan de Orientación Académica e Profesional e do Plan de Acción titorial nos centros, así como 

coordina-lo profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento destes Plans. 

 

Na actualidade o Decreto 86/2015, 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación 

secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que entre os contidos do proxecto de 

Centro se incluirán as “Liñas xerais para a elaboración dos plan de orientación e acción titorial”. 

 

Neste senso, dende este Centro faise necesario que as distintas actividades que se desenvolvan de cara 

á orientación dos rapaces e rapazas como proceso continuo ó longo da súa estancia no Sistema Educativo, se 

concreten nun Plan de Acción Titorial que se entenda non coma un documento máis senón coma unha guía para 

o traballo cotián do profesor ou profesora, como unha guía para un grupo de alumnos e alumnas con 

unhas características concretas. Deste xeito a súa realización deberá concretarse nun plan realista e realizable, 

nunha hipótese de traballo a contrastar sistematicamente coa práctica estando suxeito, como toda a actividade 

educativa, a unha avaliación continua que permita axustalo á realidade do noso Centro. 

Tendo en conta estes aspectos, e dende o punto de vista da coordinación docente e do enfoque da 

orientación como proceso sistemático a desenvolver mediante programas, o I.E.S Faro das Lúas de Vilanova de 

Arousa elaborou o Plan de Acción Titorial baseándose na análise das necesidades do Centro e fundamentándoo 

nos seguintes principios ou referentes teóricos: 

 

➢ O enfoque comprensivo e diverso da escola 

➢ A análise sistemática da institución escolar 

➢ O paradigma cognitivo-ecolóxico-contextual 

➢ A concepción construtivista e interactive da aprendizaxe 
 
 

1.- Análise de necesidades  

 

Antes de comezar propiamente a elaboración do P.A.T. compre analizar ou avaliar unha serie de 

aspectos referidos ás características diferenciais do noso Centro, entre as cales podemos destaca-las seguintes:



 

 

1.1. Características da contorna, do Centro e dos diferentes sectores que interveñen no proceso 

educativo. 

 

O Centro no que se pretende desenvolver o Plan denomínase I.E.S. FARO DAS LÚAS e está situado 

no centro urbano desta Vila, se ben o alumnado que nel está escolarizado procede na súa maioría do entorno 

rural do Concello de Vilanova de Arousa. 

 

Esta zona caracterízase fundamentalmente por basear a súa economía arredor de moi variadas 

actividades. Por unha banda a ligada ó sector marítimo, a pesca, a industria conserveira... E por outra existe 

tamén unha importante actividade agrícola, no sector servizos , na construción e no sector turístico. En xeral o 

nivel económico da zona e medio-alto e no que se refire ó nivel cultural, pódese dicir que este é medio-baixo. 

 

Este Centro acolle a un número de alumnos e alumnas que oscila entre os 150 e os 160, distribuídos en 

7 ou 8 unidades e a maioría dos profesores e das profesoras teñen destino definitivo no Centro. Contamos tamén 

con 4 persoas dedicadas á administración e servizos (Administrativo, conserxe e dúas limpadoras). 

 

Como aspectos mais destacables de cara á implicación do desenvolvemento do Plan de  Acción Titorial 

é preciso destacar a pouca tradición do alumnado en canto ó traballo na hora presencial de titoría, a carencia de 

espazos axeitados de lecer así como a pouca posibilidade de realizar actividades complementarias por non dispor 

de espazos nin tempos axeitados..., variables que poden incidir na dificultade da posta en práctica do Plan. 

 
Cabe por outra banda destacar que, se ben a acción tutorial concebida como orientación ó alumnado xa 

non constitúe unha novidade para a maior parte do profesorado, sí se irán priorizando as diferentes accións en 

función das demandas do mesmo 

 

No relativo ó profesorado, hai que destacar o seu interese polo axeitado desenvolvemento da acción 

titorial, na maior parte dos casos, e o seu interese por desenvolver actividades que realmente contribúan ás 

aprendizaxes do alumando, aspectos que favorecen que as actividades relacionadas coa acción titorial, aportadas 

polo Departamento de Orientación, poidan acadar un desenvolvemento satisfactorio. Pese a todo sería necesario 

e axeitado o poder dispor dunha hora de reunión semanal cos titores e cas titoras. Isto permitiría acadar un maior 

grao de satisfacción dos participantes e de desenvolvemento das accións titoriais. 

 

No que se refire ás familias, destaca a escasa participación no Centro e no proceso educativo dos seus 

fillos e fillas. Pódese dicir que unha das características desta zona é a actividade laboral das familias, posto que 

na maior parte dos casos acostuman a traballar pai e nai e en horarios que dificultan a súa participación no 

Centro. Tentarase dende a acción titorial, favorecer a participación e actitude positiva das familias, tentando que 

realmente se reflicta que Centro e familias sexan dous axentes complementarios no proceso educativo das novas 

xeracións. 

 
1.2.-Espazos cos que conta o Centro: 

 

Aulas xenéricas: 8 

Aulas específicas: Educación Plástica e Visual, Música, Informática, Taller de Tecnoloxía, laboratorio. 

Biblioteca: Dependencia compartida para audiovisuais. 

Ximnasio. 

Departamentos Didácticos: 5 

Departamento de Orientación. 

Aula de apoio. 

Sala de atención a pais e nais/ Aula de Reflexión 

Sala de Profesores/as. 

Despachos: Administración, Secretaría, Dirección e Xefatura de Estudos. 

Conserxería. 

Cafetería.



 

 

 

1.3 Recursos humanos: 

 

- Persoal docente: Arredor de 23 Profesores/as de Ensino Secundario, e mestres. 

- Órganos Unipersoais: Director, Xefa de Estudos e Secretaria. 

 

- Persoal non Docente: 1 Administrativo, 1 subalterna, 2 Limpeza. 

 
1.4. Horario lectivo: 

Luns a Venres de 9:00 a 14:30 

Martes de 16:30 a 18:10 

 

 
Como resultado da análise de necesidades axustada á realidade do noso contexto decidiuse actualizar este plan 

de acción tutorial posto que o anterior ía quedando obsolete. Esta análise de necesidades puxo de manifesto: 

➢ As dificultades en ocasións para desenvolver o traballo coordinado entre o profesorado titor e o 

departamento de orientación ao non contar con hora de reunion semanal, tendo que buscar ocos ao longo 

da semana para intercambiar informacións. 

➢ A conveniencia de levar a cabo nas titorías presenciais da ESO actividades encamiñadas a tratar novas 

temáticas: convivencia, habilidades sociais e regulación emocional, conflitos e maltrato entre iguais, 

violencia de xénero e toma de decisions para unha elección academica e professional axustada. 

 

Segundo establece a normativa, o presente Plan de Acción Titorial desenvolverase baixo a coordinación da 

Xefatura de Estudos, debendo ser elaborado polo Departamento de Orientación a partir das directrices 

establecidas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. A súa posta en marcha require a participación e 

colaboración do profesorado-titor e equipos docentes en xeral. 

Considerando a acción titorial como o conxunto de accións educativas que se deseñan e realizan nun centro 

educativo para favorecer no alumnado a aprendizaxe, a socialización, a toma de decisións, o desenvolvemento 

da súa personalidade e a integración dos coñecementos e experiencias debemos considerala intimamente 

relacionada c desenvolvemento da función docente. Así pois o primeiro axente da acción titorial é o 

profesorado-titor. A súa principal función é a mediadora, sendo o punto de referencia do alumnado para a súa 

relación co resto do centro e coas familias. As súas responsabilidades xirarán en torno a dous núcleos básicos: 

 

➢ Cada alumno terá un titor que sera o seu vínculo co centro, tanto a nivel individual como do grupo de 

titoría ó que pertenza. 

➢ As familias ou responsables legais do alumnado terán no titor/a o seu primeiro interlocutor para todo o 

que atinxe ós seus fillos/as. 

 

A nivel individual, o profesorado-titor será responsable de: 

 
- Realizar unha sesión semanal de titoría co grupo de alumnos/-as que ten ó seu cargo. 

- Representar ou facer de voceiro do alumnado dun grupo, expresando diante do equipo de profesores e 

profesoras as demandas, inquedanzas, conflitos... xurdidos nas sesións de titoría grupal. 

- Xestionar a información dispoñible sobre o alumnado do seu grupo respecto do seu equipo de 

profesores/as. Coidar e ter ó día os rexistros da titoría. 

- Presidir as xuntas de avaliación. 

- Facilitar a cooperación e a boa relación entre o profesorado e as familias ou responsables legais do 

alumnado. 

- Informar sobre actividades docentes e rendemento académico a familias e alumnos. 

- Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Tirorial baixo a coordinación da Xefatura de 

Estudos e có asesoramento do Departamento de Orientación. 

- Seguir o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.



 

 

- Coordinar as Adaptacións Curriculares (e, se é o caso, doutras medidas de atención á diversidade) dos 

seus titorandos, transmitindo esta información ó Departamento de Orientación. 

- Favorecer a integración do alumnado no grupo-clase e no centro. 

- Orientar ó alumnado, asesorado polo departamento de orientación. 

- Colaborar có Departamento de Orientación. 

 

O presente plan revisarase anualmente co fin de introducir as modificacións que se requira, especialmente no 

que atinxe ás actividades de titoría presencial có alumnado na ESO e ás actividades contempladas no Plan de 

Orientación Académico-Profesional. 
 

2.Obxectivos  

 

Partindo das funcións especificadas para o profesorado titor na lexislación vixente establécense os seguintes 

obxectivos estruturados en tres bloques referidos aos tres ámbitos de actuación na acción titorial: alumnado, 

profesorado e familias. 

 
Referidos ao alumnado: 

 

1. Proporcionar, no principio do curso, información referente ao calendario escolar, horarios, horas de titoría, 

actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares, criterios de avaliación do grupo, 

normas de convivencia, etc. 

2. Coñecer e valorar as características do grupo de alumnos e alumnas, tanto desde o punto de vista persoal, 

como no relativo á competencia curricular, ás estratexias de aprendizaxe, á motivación, aos intereses, ás 

preocupacións e inquedanzas, ás relacións persoais, etc., coa finalidade de producir as respostas educativas 

adecuadas en cada caso. 

3.. Efectuar un seguimento dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar dificultades e 

necesidades específicas de apoio educativo co obxecto de buscar as respostas adecuadas e solicitar os oportunos 

asesoramentos e apoios. 

4. Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respecto, 

solidariedade e paz, e cara á participación razoada e responsable na toma de decisións e na solución dialogada 

dos conflitos. 

5. Facilitar a integración do alumnado no grupo-clase e fomentar a súa participación nas actividades do centro. 

6. Favorecer e potenciar as habilidades persoais e sociais individuais e do grupo. 

7. Favorecer o proceso de maduración do alumnado, orientándoo e asesorándoo sobre as súas posibilidades 

académicas e profesionais. 

8. Informar ó alumnado de todo aquilo que lle afecte en relación coas actividades docentes e o seu 

rendemento académico e orientalo no seu proceso formativo. 

9. Controlar as faltas de asistencia. puntualidade e comportamento grupo. 

 
Referidos ao equipo docente: 

 

1. Informar ó equipo de profesores do grupo das características do alumnado, especialmente naqueles casos 

que presenten problemas específicos. 

2. Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados para o mesmo 
grupo de alumnos e alumnas. 

3. Informar ó profesorado de todo aquilo que lle afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento 
académico do grupo-clase. 

4. Coordinar as adaptacións curriculares/medidas de reforzo/outras medidas de atención á diversidade 
necesarias para o alumnado do seu grupo. 

5. Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e as familias ou responsables legais do alumnado. 

6. Colaborar cos demais titores e co Departamento de Orientación no marco dos proxectos educativo e 
curricular de centro. 

7. Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do equipo docente. 

8. Ter informados ó xefe de estudios e ó resto do equipo educativo das faltas de asistencia, puntualidade e, se



 

 

é o caso, comportamento, do alumnado do seu grupo. 

9. Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo -incluída a avaliación inicial para o alumnado de 

novo ingreso- , recollendo a información que se precise e cubrindo os documentos oficiais. 

 
Referidos ás familias: 

 

1. Fomentar que as relacións entre o centro e as familias sexan fluídas. 

2. Proporcionar no principio de curso ás familias información referente os seguintes aspectos: calendario 

escolar; horarios; horas de titoría; actividades extraescolares e complementarias previstas; programas escolares; 

criterios de promoción e titulación no grupo; faltas de asistencia, conduta e puntualidade; clases de recuperación 

para as materias pendentes, necesidade de traer o material; folgas, etc. 

3. Informar ás familias ou representantes legais do alumnado de todo aquilo que lles afecte en relación coas 

actividades docentes e o rendemento académico do alumnado, incluídas as faltas de asistencia, puntualidade e 

comportamento. 

4. Promover a participación das familias no labor formativo. 
 

 

Referidas ó alumnado/equipos docentes 

 

1. Acollida ó alumnado 

□ A acollida ao alumnado de nova incorporación ó centro realizarase no pabellón por parte do Equipo 

Directivo para presentarlle ás diferentes persoas coas que terán relación: Equipo Directivo, 

profesorado-titor de cada grupo, orientador. 

□ Posteriormente cada grupo co seu titor ou titora recorrerán as diferentes dependencias do centro onde o 

responsable destas explicaralles basicamente o funcionamento e forma de utilización por parte do 

alumnado. 

□ Posteriormente o titor ou titora conducirá ós alumnos e alumnas do seu grupo á aula para explicaralles 

as principais normas de funcionamento do centro: faltas de asistencia e puntualidade, faltas de conduta, 

necesidade de traer o material, procedemento a seguir en caso de folga, etc. O procedemento a seguir 

será o seguinte: 

- Pasará lista, citando materias optativas e pendentes. Calquera erro se 

comunicará por escrito á Xefatura de Estudos á maior brevidade posible. 

- Comunicará o grupo o horario semanal de clases e os nomes dos profesores e 

profesoras do grupo. 

 
- Levantará acta detallada do estado da aula (Parte de estado da aula), insistindo 

moito no bo coidado da mesma. 

- Entregará a cada alumno e alumna unha copia das normas de convivencia 

contempladas no Regulamento de Réxime Interior do IES Faro das Lúas 

(dispoñible documento adaptado no Departamento de Orientación) e comentará 

brevemente as correccións previstas para o incumprimento das normas. 

Colocarase unha copia do documento que se lles entregue nun lugar ben visible 

da aula. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Inicio do curso 

RESPONSABLES: Equipo directivo, orientador/-a, profesorado-titor 

2.Avaliación inicial 

A avaliación inicial é fundamental ó comezo de todos os cursos para poder orientar a actividade académica. O 

profesorado-titor de cada curso velará por que, en colaboración cos equipos educativos se leven a cabo unha 

serie de probas co obxectivo de obter unha información que permita establecer o nivel de partida do alumnado 

e previr posibles dificultades de desenvolvemento ou de aprendizaxe.

Actuacións 3. 



 

 

Inclúense neste proceso de avaliación inicial de todo o alumnado, a título de orientación, as seguintes probas: 

o Revisión do historial escolar do alumnado de nova incorporación e aportación de datos ó profesorado- 
titor e equipos docentes para a determinación de posibles necesidades específicas de apoio educativo e 
medidas de atención á diversidade a aplicar en cada caso (Departamento de Orientación). 

o Materias instrumentais (responsabilidade de cada departamento): 

- Proba para determinar o nivel de dominio dos contidos mínimos na área de 

matemáticas. 

- Proba para determinar o nivel de dominio dos contidos mínimos na área de 

lingua castelá. 

- Proba para determinar o nivel de dominio dos contidos mínimos na área de 

lingua galega. 
o Ademais destas probas sería aconsellable que o resto das áreas e materias realizasen as probas 

pertinentes para determinar o dominio dos contidos mínimos tomando como referencia o currículo 
establecido para o curso anterior. 

o Enquisa de autorreflexión sobre hábitos e técnicas de estudo. 

o Aplicación de probas de aptitude por parte do Departamento de Orientación ós grupos de 1º 

Esta información permitirá realizar a avaliación inicial de cada un dos grupos, e ó mesmo tempo determinar, na 

xunta de avaliación inicial, que se realizará no mes de outubro, se hai casos que precisen dunha avaliación 

psicopedagóxica ou dun seguimento máis individualizado 

 
Para recoller a información do alumnado da ESO será preciso dedicar as primeiras sesións de titoría a esta 

cuestión e poderá facerse cos materiais aportados polo Departamento de Orientación (ficha de datos iniciais, 

cuestionario de adaptación académica, familiar e social, cuestionario de autorreflexión sobre hábitos e técnicas 

de estudio), ou con calquera outro que deseñe o titor ou titora ou que recolla dos diferentes materiais publicados 

polas editoriais. 

 
TEMPORALIZACIÓN: Inicio do curso 

RESPONSABLES: Xefe de estudos, equipos docentes, orientador/-a, profesorado-titor. 

3. Xunta de avaliación inicial 

Á Xunta de avaliación inicial o titor ou titora en colaboración có orientador/-a do centro aportarán os datos  dos 

que dispoñan (historial académico, informes psicopedagóxicos, Adaptacións Curriculares previas, resultados 

das enquisas iniciais, posibles problemáticas xurdidas, etc.). Á súa vez, o resto do equipo docente terá que 

aportar os resultados correspondentes ás probas levadas a cabo nas súas materias. 

Nesta xunta de avaliación inicial farase a proposta de alumnos e alumnas que precisan dalgunha medida de 

atención á diversidade (Adaptación Curricular, reforzo, etc.) 

Ademais, nesta Xunta de avaliación inicial o titor ou titora remitirá ao Departamento de Orientación, previa 

consulta có equipo educativo, as solicitudes de avaliación psicopedagóxica que considere oportunas en función 

das dificultades que atope no alumnado e tendo en conta os resultados das probas realizadas (Solicitude de 

atención polo Departamento de Orientación). As demandas de avaliación psicopedagóxica, serán canalizadas a 

través do profesor-titor, que as elevará ó orientador previa cumprimentación dun protocolo destinado a tal efecto 

no que se recollerán os datos que xustifican a demanda aportados polos distintos profesores/-as. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Inicio do curso 

RESPONSABLES: Xefe de estudos, equipos docentes, orientador/-a, profesorado-titor. 

4. Sesións de avaliación (trimestrais) 

Ademais de levar a opinión do alumnado á Xunta de Avaliación, para o que é preciso facer unha pre- avaliación 

(comentario das dificultades atopadas por parte do profesorado-titor có seu grupo), sería tamén conveniente que 

posteriormente se analizaran noutra sesión de titoría os resultados obtidos (post-avaliación).



 

 

TEMPORALIZACIÓN: Coincidindo coas sesións de avaliación. 

RESPONSABLES: Profesorado-titor. 

 

5. Xuntas de avaliación: proposta de procedemento a seguir 
 

A Xunta de avaliación está presidida polo titor ou titora do grupo, polo que é esta persoa a que ten que tomar a 

iniciativa nesta reunión. A continuación presentamos un guión do que pode ser a orde do día dunha sesión de 

avaliación: 

✓ Avaliación grupal. 

✓ Presentación por parte do titor ou titora dos resultados xerais do grupo nas diferentes áreas ou 

materias (secretaría entregará as os resultados introducidos previamente polo profesorado). 

✓ Debate e primeiras conclusións. 

✓ Avaliación individualizada. 

✓ Análise dos casos propostos polo titor ou titora. 

✓ Análise doutros casos propostos polo resto do equipo educativo. 

✓ Acordos e decisións sobre os casos particulares, especialmente no seguimento do alumnado obxecto 

de medidas de atención á diversidade (agrupamentos, reforzo, Adaptacións Curriculares. 

✓ Síntese de acordos e conclusións. 

✓ Da Xunta de Avaliación levantarase acta na que se reflectirán os acordos e conclusións que farán 

referencia fundamentalmente a aspectos: 

✓ Sobre o grupo e a relación profesorado/alumnado. 

✓ Sobre os programas, metodoloxía e a coordinación entre o profesorado. 

✓ A utilidade das medidas de atención á diversidade, reforzo ou adaptación curricular e a necesidade de 

mantelas, modificalas ou eliminalas. 

✓ Sobre outros aspectos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Coincidindo coas sesións de avaliación. 

RESPONSABLES: Xefatura de estudos, orientador/-a, profesorado-titor e equipos docentes. 

6. Supervisión da asistencia a clase 

A supervisión da asistencia á clase en cada unha das materias é responsabilidade directa de cada un dos 

profesores e profesoras destas áreas e materias. 

O titor levará o control das faltas de asistencia, puntualidade e incidencias referidas ó comportamento 

dos seus titorandos (amoestacións, derivacións á Aula de Convivencia, comparecencias ante Xefatura de 

Estudos, etc.). Así mesmo porase en contacto coas familias cando advirta que se produce un número pouco 

habitual de faltas, comunicándoo á Xefatura de Estudos e ó Departamento de Orientación. 

É responsabilidade dos/das titores/titoras a xustificación das faltas, unha vez recibida a confirmación da 

mesma por parte das familias. Será a administración do Centro quen as introduza na aplicación XADE unha vez 

revisados os partes de aula e os titores ou titoras quen as xustifiquen na mesma aplicación. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Ó longo de todo o curso. 

RESPONSABLES: Profesorado-titor e equipos docentes. 

 

7. Sesións de titoría (Ver Anexo I) 
 

As sesións presenciais de titoría na ESO desenvolveranse segundo a programación base establecida 

que incluirá, entre outras, as seguintes sesións para todos os grupos. 

 
o Acollida 

o Cuestionarios de datos iniciais e hábitos e técnicas de estudio 

o Elección de delegado 

o Análise das normas de convivencia do centro 

o Programas de habilidades sociais e resolución de conflitos. 

o Regulación emocional



 

 

o Análise dos resultados das avaliacións 

o Orientacións para o seguinte curso 

Esta programación base poderá modificarse en función das características específicas do grupo de 

alumnas e alumnos, das circunstancias propias de cada ano, etc. 

Para facilitar o traballo nestas sesións de titoría, organizaranse reunións do profesorado-titor co 

Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos, segundo se establece no apartado de coordinación e 

seguimento incluído neste Plan. 

O Departamento de Orientación elaborará o material específico para o traballo nas sesións presenciais 

de titoría (e/ou seleccionará materiais editados) coa colaboración do profesorado-titor para que este traballo se 

desenvolva de forma coordinada en tódolos cursos do centro. 

O Departamento de Orientación entregará, periódicamente, unha planificación das sesións de titoría e 

os materiais necesarios para o seu desenvolvemento ó profesorado-titor da ESO. 

A metodoloxía a empregar nas sesións de titoría procurará ser motivadora, activa, participativa e 

concienciadora. O traballo en pequeno grupo, sen descoidar o traballo individual, debe ter unha presenza 

importante. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Ó longo de todo o curso. 

RESPONSABLES: Orientador/-a e profesorado-titor. 

 
8. Reunións dos equipos educativos 

 

Cando así o consideren os titores poderán convocar ó equipo educativo a reunións para analizar a marcha do 

curso ou para tratar temas puntuais que afecten a todo ou parte do grupo. De considerarse necesario, poderase 

solicitar a asistencia do Departamento de Orientación e da Xefatura de Estudos. 

TEMPORALIZACIÓN: Ó longo de todo o curso. 

RESPONSABLES: Profesorado-titor, equipos docentes. 

 
Referidas ás familias 

 

1. Acollida 
 

Acollida ás familias do alumnado ó inicio do curso para presentarlles ós titores/-as dos seus alumnos e 

explicarlles as normas básicas de funcionamento do centro, as actividades programadas, os novos proxectos en 

marcha (de existir) e as diferentes persoas coas que previsiblemente teñan que ter relación: equipo directivo, 

ANPA, orientador, etc. 

Posteriormente, cada titor/-a manterá unha reunión coas familias na aula dos seus titorandos/-as. Nesta primeira 

reunión do curso informaráselles de: faltas de asistencia e conduta, horario e nome dos profesores/-as das 

distintas materias, horarios de recuperación de materias pendentes, folgas, necesidade de traer material, 

importancia da puntualidade, horario de recepción para as familias, etc.. O titor/-a tomará nota dos pais 

asistentes. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Inicio do curso. 

RESPONSABLES: Equipo Directivo, profesorado-titor, orientador/-a. 

 

2. Entrevistas persoais 

As entrevistas coas familias do alumnado, que así o solicite, realizaranse no horario específico da titoría 

(comunicación de hora de atención). Para facilitar esta tarefa o titor ou titora recollerá de todo o equipo educativo 

a información que se precise segundo os casos. 

Ademais da Xornada de Acollida a pais e nais que se celebra a principio de curso, polo menos, unha vez por 

trimestre, o titor ou titora do grupo, tentará manter unha reunión cos pais e nais do alumnado do seu grupo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Ó longo de todo o 

curso. RESPONSABLES: Profesorado-titor.



 

 

Plan de acollida para o alumnado de Integración Tardía no Sistema Educativo Español 

A pesares do reducido número de alumnos e alumnas inmigrantes que se escolariza no noso IES -ben con 

descoñecemento de alomenos algunha das linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma, ben con  problemas 

de desfase curricular- faise necesaria a elaboración dun plan específico de acollida a esta poboación no que se 

recolla o procedemento a seguir. Para a súa correcta incorporación ó Centro, farase unha acollida por parte do 

Equipo Directivo, e realizarase unha entrevista dende o Departamento de Orientación, tanto ó alumnado coma 

ás súas familias, co obxecto de coñecer a situación persoal e familiar do alumnado procedente doutros países. 

Antes de incorporar ó alumno ou alumna a un aula en concreto, realizaranse actividades de preparación do grupo 

para que a acollida sexa o mais correcta posible. 

Plan de transición da educación primaria á secundaria 

 

Este plan –que constitúe un documento independente en si mesmo- recolle as actuacións específicas a 

desenvolver conxuntamente polo IES Faro das Lúas e os centros de primaria adscritos co fin de favorecer o 

tránsito entre etapas. 

Para coordinar os Plans de Acción Titorial dos respectivos centros, proponse a maiores traballar, no 6º curso da 

Educación Primaria, un Programa de Mellora da Convivencia e outorgar prioridade ás actividades referidas á 

convivencia en xeral. 

Ó final de cada curso, realizarase unha visita do alumnado dos centros de Primaria Adscritos, na que se lles 

ensinará o IES, e as actividades habituais que se realizan no mesmo. 

Ó inicio do curso, o novo alumnado será recibido polo Equipo Directivo, antes de pasar á súa aula co titor ou 

titora, e explicaránselles mais polo miúdo as normas e características mais importantes do centro. 
 

 

Criterios de nomeamento e asignación de titorías 
 

O Departamento de Orientación asesorará á Xefatura de Estudos na designación do profesorado-titor partindo 

das directrices establecidas na Comisión de Coordinación Pedagóxica, suxerindo que se teñan en conta os 

seguintes criterios: 

1.-Idoneidade 

2.- Rotación 

As persoas que teñan menor carga horaria. 

3. Que lle imparta docencia a todo o grupo. 
4. A persoa que lle imparta máis horas de docencia ao grupo. 
5. Sería aconsellable, ademais, que se reforzasen as titorías conflitivas con outro profesor-titor. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Ó inicio do curso. 

RESPONSABLES: Xefatura de estudos, orientador/-a e Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 
Coordinación e seguimento 

 

As reunións de coordinación necesarias para poñer en marcha o presente Plan levaranse a cabo de acordo coa 

planificación establecida desde a Xefatura de Estudos. Convocaranse reunións sempre que Xefatura de Estudos, 

Departamento de Orientación ou os titores e titoras o consideren necesario. 

 

Os titores poderán manter, cando consideren oportuno, reunións no Departamento de Orientación para coordinar 

as actividades específicas do traballo de titoría, planificar o traballo das sesións presenciais, solucionar os 

posibles problemas que se poidan plantexar con cada grupo, facer o seguimento dos casos nos que interveñan 

os Servizos Sociais, aportar pautas para a elaboración de Adaptacións Curriculares, etc. 

Haberá reunións de coordinación con Xefatura de Estudos e Departamento de Orientación para cada un dos 

niveis da ESO, polo menos unha vez por trimestre, para realizar o seguimento do Plan de Acción Titorial e das 

actividades de Titoría. 

A Xefatura de Estudos facilitará á Xefa do Departamento de Orientación os horarios dos titores para que de 

mutuo acordo con estes últimos poda establecerse o calendario de reunións.

Organización 4. 



 

 

A cada unha das reunións asistirán ademais dos titores e titoras de cada un dos grupos, a persoa que exerza a 

xefatura do Departamento de Orientación, e, sempre que sexa necesario, unha persoa do equipo directivo. 

(Lémbrese que a coordinación da titoría a nivel de centro é competencia da Xefatura de Estudos). 

 

TEMPORALIZACIÓN: Sempre que sexa necesario e o convoque a Xefatura de Estudos. 

RESPONSABLES: Xefatura de estudios, orientador/-a e profesorado-titor. 
 

 

Espazos 
 

A titoría, como parte fundamental da actividade docente, desenvolverase de xeito habitual dentro da aula do 

grupo. 

De necesitarse para actividades puntuais outros espazos, gozará da mesma prioridade que o resto das 

actividades académicas. 

Para a titoría individualizada coas familias utilizarase as dependencias que determine a Xefatura nos horarios 

ó principio do curso 

 

Materiais 
 

Os materiais a empregar na titoría serán sempre comúns para cada un dos cursos do mesmo nivel e serán os 

elaborados no propio Instituto (Departamento de Orientación e titores e titoras de cada curso) ou ben os 

publicados por diferentes editoriais. 

Dentro dos orzamentos xerais do IES establecerase unha partida específica para as fotocopias utilizadas para o 

funcionamento da titoría. 

Outros recursos materiais a empregar na titoría como poden ser vídeos e outros materiais audiovisuais 

específicos estarán no Departamento de Orientación a disposición dos titores e titoras e mercaranse a cargo dos 

orzamentos específicos dese departamento. 

O Departamento de Orientación asignará unha cantidade do seu orzamento para a adquisición de bibliografía 

específica referida ó traballo de titoría que estará a disposición do profesorado que o precise para o 

desenvolvemento da súa función titorial. 

 

Recursos persoais 

Cada grupo terá unha soa persoa responsable da acción titorial directa co grupo que será o titor ou titora 

designado ao comezo de curso. Nesta tarefa o profesorado-titor contará có apoio e asesoramento do 

Departamento de Orientación. 

Na medida en que sexa posible, buscarase o desenvolvemento de actividades en colaboración con outras 

institucións. 
 

 

Para avaliar o correcto funcionamento deste Plan de Acción Titorial seguiranse os seguintes criterios: 

       Grao de implicación do Equipo Directivo, do profesorado-titor, dos equipos docentes e do 
Departamento de Orientación. 

Adecuación dos obxectivos xerais e do modelo de actuación adoptado. Desenvolvemento das 

actividades co grupo e coas familias: Relevancia dos contidos seleccionados 

Consecución de obxectivos 

Funcionamento das actividades 

Funcionamento dos aspectos organizativos e metodolóxicos Funcionamento da coordinación co equipo 

docente do grupo

Recursos 

Avaliación 6. 

5. 



 

 

Os procedementos para realizala serán: 

 

- Información das reunións de coordinación e seguimento do P.A.T. 

- Datos aportados polo alumnado (enquisa proporcionada polo Departamento de Orientación). 

- Datos aportados polas familias. 

- Avaliación interna dos titores/as (intercambios informais, enquisa proporcionada polo Departamento  

de Orientación). 

- Memoria final do Departamento de Orientación.



 

 

PAT CURSO 2019/20 

3.4. Temporalización e secuenciación das actividades de titoría. 

(Concreción do PAT para este curso 2019/20).  

 1º ESO. 

 1º Trimestre: 

 • Acollida. Información sobre a etapa na que ingresan. 

 • Presentación da titor/a. 

 • Elección de Delegado/a 

 • Recollida de datos iniciais. Enquisa persoal. 

 • Dereitos e deberes . Normas de Convivencia. Normas de aula. 

 • Programa de técnicas de estudo: Cuestionario de hábitos de estudo. Planificación e 

organización do estudo. Coidado da libreta. Uso da axenda escolar.  

 • Conmemoracións e efemérides: 25 de novembro: Dia internacional contra a violencia 

de xénero.  

 • Batería de aptitudes xerais de Carlos Yuste (aplicación grupal). 

 • Actividades dentro do programa TEI.(Autocoñecemento, inclusión e cohesión grupal). 

• Obradoiro Igualdade II (Arelar intervención socioeducativa)//2 sesións. 

• Obradoiro de Motivación escolar. (Psicóloga, Servizos Sociais) 

• Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre. Análise de resultados. 

 2º Trimestre: 

 • Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos. 

 • Continuación do programa de técnicas e hábitos de estudo. Técnicas e estrategias 

específicas: como estudar un tema. Síntese e ideas principais. 

 • Preparación de exames: control da ansiedade. 

• Programa de HHSS: A nosa AUTOESTIMA. 

• Regulación EMOCIONAL. 

• Obradoiro Igualdade II (Arelar intervención socioeducativa)//2 sesións. 

 
• Actividade dentro do Plan Director. Perigos na rede. 

 • Conmemoracións e efemérides: Día da Paz (30/01),Día da Muller (08/03), Día dos 

dereitos do consumidor (15/03). 

 • Actividades dentro do programa TEI ( autocoñecemento e cohesión). 

 • Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre. 



 

 

 3º Trimestre: 

 • Sesión de postavaliación. Reflexión e propostas de mellora. 

 • Continuación do programa de HHSS: os estilos de comunicación. ASERTIVIDADE. 

 • Conmemoracións e efemérides: Día das Letras galegas e día de internet (17/05), Día 

do Medio Ambente.(05/06)... 

 • POAP: autocoñecemento e opcións académicas. 2º de ESO 

 
• Valoración da titoría. Propostas de mellora. 

 • Técnicas de relaxación. 

 • Actividades dentro do programa TEI: autoestima, inclusión, cohesión. 

 • Pre e postavaliación. Conclusións finais. 

2º ESO. 

1º Trimestre 

• Acollida. Información sobre a etapa na que ingresan 

• Presentación da titor/a. 

• Elección de Delegado/a 

• Recollida de datos iniciais. Enquisa persoal. 

• Dereitos e deberes . Normas de Convivencia. Normas de aula. 

• Programa de técnicas de estudo: Cuestionario de hábitos de estudo. Planificación e 

organización do estudo. Coidado da libreta. Uso da axenda escolar.  

• Conmemoracións e efemérides: 25 de novembro: Dia internacional contra a violencia de 

xénero.  

• Obradoiro Igualdade II (Arelar intervención socioeducativa)//2 sesións. 

• Obradoiro Diversidade afectivo-sexual. 

• Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre e análise de resultados. 

 

2º Trimestre 

• Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos. 

• Continuación do programa de técnicas e hábitos de estudo. Recuperación de pendentes. 

• Preparación de exames: control da ansiedade. 

• Obradoiro Igualdade II (Arelar intervención socioeducativa)//2 sesións. 

• Programa de HHSS: Hábilidades sociais básicas I. (2 sesións) 



 

 

• Actividade dentro do Plan Director. Perigos na Rede.  

• Conmemoracións e efemérides: ,Día da Muller (08/03), Día dos dereitos do consumidor 

(15/03). 

•  Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre e análise de resultados. 

3º Trimestre 

• Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos. 

• Continuación Programa Programa Habilidades sociais II (2 sesións) 

• POAP: autocoñecemento e materias 3º de ESO. Oferta académica.(1 sesión)  

• Avaliación titoría e propostas de mellora. 

• Obradoiro Cruz Vermella: educación para a saúde e alimentación. 

• Conmemoracións e efemérides: Día das Letras galegas,  Día do Medio 

Ambente.(05/06)... 

• Pre e postavaliación: conclusións finais. 

 

3º ESO. 

1º Trimestre 

• Acollida. Información sobre o curso. Presentación da titor/a. 

• Cuestionario de recollida de datos persoais. 

• Elección de Delegado/a. 

• Dereitos e deberes : Normas de Convivencia. Normas de aula. 

• Hábitos e técnicas de estudo: organización e planificación do estudo. Técnicas e 

estratexias básicas: subliñado, ideas principais, resumo, esquema, mapas conceptuais. 

• Actividades dentro do programa TEI??.(Actividades cohesión grupal).(3 sesións) 

• Conmemoracións e efemérides: 25 de novembro: Dia internacional contra a violencia de 

xénero.  

• POAP: Presentación do programa. Actividades de autocoñecemento. 

• Charla Prevención violencia de xénero.(Concellería Igualdade) 

• Charla Diversidade Afectivo-sexual (Concellería Igualdade) 

• Charla Uso razoable de antibióticos (Servizos de saúde)  

• Sesión de preavaliación: reflexión e análise de resultados. 

2º Trimestre: 



 

 

• Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos.  

• Continuación do programa de técnicas e hábitos de estudo.  

• Actividades dentro do programa TEI??.(Actividades cohesión grupal).(3 sesións) 

• Obradoiro de sexualidade e afectividade. Quérote+ ?? 

• Programa HHSS.I (1 sesión) 

• Conmemoracións e efemérides: Día da Paz (30/01),Día da Muller (08/03), Día dos 

dereitos do consumidor (15/03). 

• POAP: Orientación académica e profesional// 1 sesión 

•  Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre e análise de resultados. 

3º Trimestre: 

• Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos. 

• Programa HHSS.I I (1 sesión) 

• POAP:actividades de información e orientación académica e profesional.  

• Obradoiro prevención de condutas violentas (Cruz Vermella). 

• Avaliación titoría e propostas de mellora. 

• Conmemoracións e efemérides: Día das Letras galegas e día de internet (17/05), Día do 

Medio Ambente.(05/06)... 

• Pre e postavaliación: conclusións finais. 

 4º ESO. 

 1º Trimestre. 

 • Acollida. Información sobre o curso. 

 • Presentación da titor/a. 

 • Elección de Delegado/a 

 • Dereitos e deberes : Normas de Convivencia. Normas de aula. 

 • Hábitos e técnicas de estudo: repaso das TTI. 

 • Charla Prevención violencia de xénero.(Concellería Igualdade) 

• Charla Diversidade Afectivo-sexual (Concellería Igualdade) 

 • Conmemoracións e efemérides: 25 de novembro: Dia internacional contra a violencia 

de xénero. 

• O CONFLITO: perspectivas e técnicas de afrontamento. 

• Test de Intereses profesionais.PPM- FP/BAC / Cuestionarios web de intereses  



 

 

• POAP: Presentación do programa. Actividades. Aspectos xerais. 

 • Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre e análise de resultados. 

 2º Trimestre. 

 • Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos. 

 • POAP:orientación académica e profesional. Visita CIFP//Visita Edugal/ Mesas redondas 

perfís profesionais./Charlas de orientación académica e profesional. 

 • Continuación Programa de Educación Emocional. 

• Obradoiro “promoción de hábitos de vida saudable”.(Centro de saúde). 

 • Seguimento da titoría. 

 • Conmemoracións e efemérides: Día da Muller (08/03), Día dos dereitos do consumidor 

(15/03). 

 • Sesión de preavaliación. Valoración do trimestre e análise de resultados. 

 3º Trimestre. 

 • Sesión de postavaliación: reflexión e compromisos. 

 • Obradoiro prevención de condutas violentas (Cruz Vermella). 

 • POAP: orientación académica e profesional. Toma de decisións vocacional. 

 • Consello orientador 

 • Avaliación titoría e propostas de mellora. 

 • POAP: SEMANA DE ORIENTACIÓN/ Visita IES a Basella/ Mesa redonda: perfís 

profesionais. 

 •  Conmemoracións e efemérides: Día das Letras galegas , Día do Medio 

Ambente.(05/06).... 

 • Pre e postavaliación: conclusións finais. 



 

 

 
ANEXO II: PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

 
 

 

A finalidade da orientación académica e profesional non é outra que favorecer a toma de decisións de cada 

alumno/-a respecto do seu itinerario académico e profesional. En última instancia, perséguese que o alumno/-a 

tome as súas propias decisións, isto é, a súa auto-orientación, aínda que nese proceso é moi importante o 

asesoramento que lle poida prestar o profesorado, especialmente ó titor, así como a propia familia e o 

orientador/-a. 
Os aspectos a desenvolver neste ámbito son os seguintes: 

 
⚫ Coñecemento de si mesmo: aptitudes, intereses, personalidade, rendemento académico e estilo de 

aprendizaxe. 

⚫ Información académica e profesional: estrutura do sistema educativo, modalidades de Bacharelato, Ciclos 

Formativos, Universidade, outras alternativas, etc. 

⚫ Optatividade: materias optativas e toma de decisións. 

⚫ Proceso de toma de decisións: actitude, liberdade e responsabilidade, aceptando o risco de erro… 

A orientación académico-profesional terá un tratamento específico diferenciado en 4º ESO. 

 1. OBXECTIVOS:  

a. Referidos ó alumnado: 

 
- Favorecer a madurez do alumnado no proceso de toma de decisións respecto do 

seu futuro académico-profesional. 

- Axudalo a ter un maior coñecemento de si mesmo, da estrutura do sistema 

educativo e do acceso ó mundo laboral. 

- Proporcionar información sobre os itinerarios académicos e profesionais que se 

lle ofrecen ao termo do curso. 

- Coñecer as vantaxes e inconvenientes das distintas opcións educativas e 

profesionais para unha mellor opción de futuro. 

- Organizar adecuadamente as informacións e experiencias adquiridas para 

plantexarse un itinerario, trazar un plan para logralo e tomar as decisións 

oportunas para acadar a meta fixada. 

 
b. Referidos ó profesorado: 

 

 

 
 

c. Referidos ás familias: 

- Favorecer no alumnado a toma de decisións responsable sobre o seu futuro 

académico-profesional e asesorálo nese proceso. 

 

 
- Asesorar e informar ás familias sobre as distintas opcións-académico 

profesionais. 

 

d. Referidos a outras institucións: 

 

- Colaborar con outras institucións e centros do entorno para ofrecerlle 

información ó alumnado sobre saídas tanto académicas coma profesionais. 

INTRODUCCIÓN 



 

 

 
 

 2. RESPONSABLES E TEMPORALIZACIÓN:  

 

A orientación académico profesional será implementada polo profesorado-titor en colaboración co 

Departamento de Orientación. A Xefatura de Estudos será a encargada de coordinar as distintas actuacións e de 

velar polo seu cumprimento. 

 
O asesoramento do Departamento de Orientación concretarase en: 

 

➢ Preparación e actualización de materiais informativos e referidos a estratexias de toma de decisións. 

➢ Orientación individualizada a un alumno/-a concreto, cando así o solicite o correspondente titor/-a ou 

o propio alumno/a. 

➢ Asistencia á aula, para asesorar a todo o grupo. 

➢ Facilitar a asistencia dos grupos a actividades de orientación académica organizadas por distintas 

entidades (Concello, Universidades, etc.). 

 

O asesoramento ó profesorado-titor por parte de orientador/-a farase nos recreos e cando o profesorado o 

demande previo acordo co/ca Orientador/orientadora. 

O asesoramento individualizado ó alumnado que o demande por parte do orientador/-a desenvolverase nos 

recreos. 

Nos cursos 2º, 3º e 4º a orientación académico-profesional desenvolverase na hora de titoría presencial do 

alumnado (2º e 3º Trimestres). 
 

 3. ACTUACIÓNS:  

 

A ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL NOS CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS 

As actividades específicas (xornada de portas abertas para familias/alumnado, sesión informativa ás familias 

sobre as características do centro, etc.) figuran recollidas no Plan de transición da educación Primaria á 

Secundaria 

 
A ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL NO IES. 

As actividades de orientación académico-profesional desenvolveranse a través da acción titorial, 

incrementándose con actuacións específicas nos cursos 3º e 4º. 

As actividades de orientación académico-profesional para este nivel son as recollidas nas sesións de titoría 

presencial co alumnado). 

 

3º ESO: 

Actuacións que conduzan ó alumnado ó coñecemento das opcións educativas e académicas (optatividade e 

itinerarios) e ó coñecemento de si mesmo, así como a fomentar o grao de madurez e a toma de decisións. 

 
4º ESO: 

Actuacións que conduzan ó alumnado a coñecer as súas posibilidades (aptitudes, actitudes, intereses, 

motivacións e tamén as súas propias limitacións), coñecer as opcións tanto académicas como profesionais que 

se lle presentan, decidir por si mesmo sobre o seu futuro inmediato da maneira máis responsable e coñecer as 

técnicas de busca de emprego máis básicas para a súa posible incorporación ó mundo laboral. 

 

Vilanova de Arousa   outubro de 2019 

 

 

A Xefa do Departamento de Orientación 


