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1.- INTRODUCIÓN 
 

Dende este departamento seguimos coa concepción de que a  acción titorial é  

unha tarefa de suma importancia que está dirixida a favorecer o desenvolvemento 

integral e equilibrado de todas as capacidades do alumnado, así como á súa 

orientación persoal, académica e profesional. Asemade, diríxese a facilitarlle a súa 

relación coas demais persoas e a súa inserción social. 

A titoría atopase integrada no propio proceso de desenvolvemento do currículo e 

forma parte da actividade docente. Isto implica que, aínda que cada grupo-clase 

conta co seu profesor/a titor/a, que ten responsabilidades e tarefas específicas, o 

resto de profesorado debe ser quen de asumir a súa corresponsabilidade para que 

a acción titorial se realice de xeito continuo e sistemático cumprindo así co seu 

obxectivo xeral. 

O profesor/a titor/a de cada grupo coidará pola atención e o seguimento 

personalizados do alumnado que forma parte de dito grupo e pola coordinación do 

equipo docente que intervén no seu proceso de ensino-aprendizaxe. Así mesmo, 

manterá unha relación fluída coas familias. Con todo isto, o perfíl do profesorado 

titor, así como a planificación do seu traballo, adquire grande importancia, máis 

aínda ao ver que os seus campos de actuación son múltiples e diversos. Por todo 

isto, a proposta dun Plan de Acción Titorial (PAT) axustado e coherente coas 

necesidades presentes no noso centro, tendo en conta o contexto e o contorno 

social, constitúe un aspecto de primeira orde. 

O PAT, por tanto, ten que ser o instrumento interno, dinámico, flexible e avaliable, 

por medio do que se establecen as liñas prioritarias, se organiza, se planifica e se 

coordina a acción titorial que se vai desenvolver no centro educativo. 

 

 

2.- XUSTIFICACIÓN LEGAL E TEÓRICA 
 

 Dende o punto de vista de que o Plan de Acción Titorial (PAT) é o instrumento 

por excelencia para a planificación da titoría, constituíndo o marco de referencia no 
que se especifican os criterios da organización e as liñas prioritarias de funcionamento 
da titoría no centro educativo. A titoría defínese como unha acción sistemática, 
específica, concretada nun tempo e un espazo na que o alumnado recibe unha 
especial atención, xa sexa individual ou grupalmente, considerándose como unha 
acción personalizada. Nesta mesma liña, entendérase como unha actuación educativa 
que debe realizarse de forma colectiva e coordinada, de maneira que implique aos/as 
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titores/as, a todo o profesorado e ao centro educativo en xeral. Por iso, a titoría debe 
estar suxeita a unha delicada planificación e organización, sendo esta actuación 
programada o que chamamos plan de acción titorial (PAT). O cal regúlase na Orde do 
24 de xullo de 1998, de organización e funcionamento da orientación educativa e 
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, que o define coma a resposta que 
de modo sistemático realiza un centro para personalizar o proceso de ensinanza -
aprendizaxe, sendo, polo tanto, marco do funcionamento das titorías. 
 Así mesmo no Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a orientación 
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, establécense tres niveis 
de orientación, os cales son desenvoltos na Orde do 24 de xullo de 1998, sendo o 
primeiro deles a acción titorial e no que se basean os dous seguintes niveis (o 

departamento de orientación e os equipos de orientación específicos), a través do cal 
se busca, xunto coa actuación educativa, o desenvolvemento integral e harmónico do 
alumnado. Para elo é preciso que os centros educativos elaboren un Plan de Acción 
Titorial (PAT), no que deben figurar dende as finalidades ata os criterios e indicadores 
de avaliación do mesmo, pasando polas actividades que o conformarán e os órganos 
de coordinación e formas organizativas que se implicarán no seu desenvolvemento. A 
finalidade esencial é o seguimento do proceso de ensinanza - aprendizaxe do 
alumnado e a inserción e participación destes na dinámica e actividade do centro 
educativo. 
 Do mesmo xeito, na Orde  do 24 de xullo do 1998,  establecese que o plan de 
acción titorial,  deberá elaborarse de acordo as directrices establecidas pola Comisión 
de Coordinación Pedagóxica. Ademais, como se recolle na orde anteriormente citada, 
o plan deberá incluír alomenos os seguintes aspectos: 
a) Xustificación baseada no contexto 
 b) Obxectivos 
 c) Planificación xeral e definición de accións prioritarias 
 d) Estratexias de intervención 
e) Criterios de avaliación do plan 
 
 Nesta mesma liña,  na actual Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a 
mellora da calidade educativa (LOMCE), establecese como un dos seus principios 
no seu artigo 1, “a orientación educativa e profesional dos alumnos como medio 

necesario para o logro dunha formación personalizada, que propicie unha educación 
integral en coñecementos, destrezas e valores” e sinala no seu artigo 91 como una 

das funcións do profesorado: 
 “c) A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no 
seu proceso educativo, en colaboración coas familias  
d) A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, na 
súa caso cos servizos e departamentos especializados.” 

Así mesmo no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia, sinalase no seu artigo 16 que:  

“1. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante en 
cada un dos cursos. Os centros docentes informarán e orientarán ao alumnado na 
elección de materias, específicas e troncais, de opción, tanto para favorecer a 
consolidación da adquisición das competencias crave como para facilitar a transición ao 
mundo laboral ou educativo ao finalizar o ensino obrigatorio, así como nos plans de 
acollida no centro docente. 
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2. Cada grupo de alumnos e alumnas contará cun titor ou unha titora, designado/a por o/a 
director/a de o centro docente entre o profesorado que imparta docencia ao grupo. 
3. O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que imparta 
clases nese grupo, no relativo tanto á avaliación como aos procesos de ensino e 
aprendizaxe, e manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e 
coas titoras legais. Será responsable da orientación en colaboración co Departamento de 
Orientación. 
4. A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un idóneo asesoramento ao 
alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou, se for o caso, unha 
orientación profesional. En todo caso, a orientación educativa atenderá ao principio de 
igualdade entre homes e mulleres.” 
 Finalmente sinalar que o PAT formará parte do Proxecto Educativo do noso 
centro, o IES MGB, e a persoa encargada de levalo á práctica será o profesor/a - titor/a 
que se encarga do desenvolvemento, maduración, orientación e aprendizaxe dun grupo 
de alumnos /as, do cal coñecerá e terá en conta o medio escolar, familiar e ambiental en 
que viven e nos que procura un desenvolvemento integral.  
 

3.- FUNCIÓNS DOS/AS TITORES/AS 
 

Decreto 324/1996 do 26 de xullo  art.59º (DOG 9 de agosto). 

 

4.- MODELO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 

As características máis sobresaíntes, polo tanto, son: 

 

 A titoría e a orientación formarán parte da función docente. 
 Os titores/as deberán implementar, tendo en conta as liñas xerais marcadas neste 

Plan de Acción Titorial, as actividades específicas titoriais que se desenvolverán ao 
longo do curso, e solicitar, se o precisaran a colaboración e asesoramento ao 
departamento de orientación. 

 O Departamento de Orientación contribuirá ao desenvolvemento deste Plan, baixo a 
dirección da Xefatura de Estudos, asesorando aos titores/as nas súas funcións, 
facilitándolles os recursos necesarios e intervindo, na medida das súas 
posibilidades, cando os titores/as o soliciten. 

 Cada titor/a da ESO dedicará dentro do seu horario unha hora lectiva semanal para 
a titoría do seu grupo de alumnos/as, unha hora complementaria semanal destinada 
á atención de pais e nais e outra hora de atención ao alumnado.  

 
*** Como novidade e tendo en conta a situación socioemocional do alumnado e tamén do 
profesorado, levarase a cabo unha “implementación” de maneira compartida, que 
consistirá en abordar a función titorial nas sesións presenciais co alumnado en 
cooperación activa e directa coa orientadora ea propia xefa de estudos, nas situacións 
que se estimen oportunas. 

 

5.- COORDINACIÓN 
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 A coordinación entre os implicados neste plan é esencial para garantir que teña 
éxito e acadar os obxectivos que se formulan no mesmo. Así a acción titorial vertebrarase 
a través de: 

 A comezo do curso, levaranse a cabo unha serie de actividades, tales como: 

 Nomeamento dos titores/as. 
 Reunión, telemática, de coordinación entre os titores/as e o xefa do departamento 

de orientación, presidida pola xefa de estudos, co fin de presentar o plan de acción 
titorial onde se establecerán as prioridades e responsabilidades a desenvolver en 
cada curso. 

 Organización do horario de dedicación á titoría na ESO.  
 Neste curso e seguindo as instrucións da administración marcadas pola situación 

COVID-19, non se organizará unha reunión coas familias de cada grupo de 
alumnos/as a principio  a principio do curso. A información sobre a organización, 
funcionamento do centro, horarios, materias, procedementos e criterios de 
avaliación, promoción ao seguinte curso, titulación, medidas de atención á 
diversidade  e todos aqueles aspectos que consideremos relevantes no proceso 
de ensinanza-aprendizaxe do alumnado; será dada a coñecer por medio da páxina 
web do Instituto, por comunicados persoais, por correos electrónicos, chamadas 
telefónicas, vía telemática,…  

 Nos cursos da ESO levarase a cabo a avaliación inicial do alumnado a principios 
de curso (na segunda semana de outubro).  

 Ao longo do curso 

 Desenvolvemento das actividades do PAT co alumnado, familias e profesorado 
(incluido un plan de apoio e benestar emocional. 

 Reunión de coordinación entre os titores/as e o xefa do departamento de 
orientación, presidida pola xefa de estudos, co fin de implementar o plan de acción 
titorial e onde se establecerán as prioridades e responsabilidades a desenvolver 
en cada curso. Así como o coñecemento das necesidades educativas que poden 
xurdir no grupo de alumnos/as ao longo do curso. 
Neste caso, nos cursos de 1º e 2º da ESO,  dadas as circustancias xeraradas pola 
COVID-19, estas faranse telemáticamente os mércores pola tarde e fóra do 
horario lectivo presencial. 
*** Nos cursos de 3º e 4º o departamento de orientación pedirá de maneira 
informal, un espazo de tempo de maneira telemática para unha coordinación; xa 
que non se contará con esa hora de maneira formal. Polo que o Departamento de 
orientación combinará diferentes medios de comunicación e coordinación, tales 
como reunións establecidas segundo a marcha (telemáticas ou presenciais), 
entrega de material (virtual e presencialmente), asesoramento en momentos 
puntuais, … 

 Reunións da xefa de estudos e a xefa do departamento de orientación, segundo 
se considere oportuno, para coordinar a acción titorial e orientadora. 

 Ao rematar o curso 

 Avaliación da función titorial desenvolta ao longo do curso e propostas de mellora.  
 

6.- CONTEXTUALIZACIÓN 
O IES MGB é un centro público ubicado na vila de  A Estrada,  dependente  da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
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 No curso 2020-2021 o Centro conta coa seguinte oferta educativa: 

 1º de ESO: 3 grupos  
 2º de ESO: 3 grupos  
 3º de ESO: 3 grupos  
 1 PMAR (con 5 alumnos/as) 
 4º de ESO: 3 grupos 
 1° de Bacharelato: 4 grupos 
 2º de Bacharelato: 4 grupos 
 

7.- ANÁLISE  DAS NECESIDADES 
 

Seguindo as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) e tralo análise 
de necesidades, detéctanse as seguintes necesidades:  

 Contribuír á optimización dos procesos de ensinanza-aprendizaxe. 
 Favorecer a adquisición das técnicas de traballo intelectual (TTI ou THE ) no 

alumnado. 
 Favorecer o desenvolvemento integral do alumnado. 
 Potenciar a autoestima e responsabilidade no alumnado.  
 Resolución de conflitos e mellora da convivencia no centro educativo.  
 Educación e benestar emocional e educación en valores.  
 Orientación académica e profesional. 
 Consensuar coa comunidade educativa as liñas da acción titorial, especialmente co 

profesorado titor. 
 Coordinar e facer un seguimento dos programas e as actividades titorías, 

intentando secuenciar as actividades ao longo de toda a escolaridade obrigatoria 
do alumno/a. 

 Implicar na acción titorial ao alumnado, familias e profesorado. 
 

 

 

Necesidades 
organizativas e de 
coordinación 

-Perseguir que a acción titorial sexa parte da actividade docente: implicar o profesorado na 
consecución dos seus obxectivos xerais. 

-Valorar a creación de espazos e tempos de coordinación docente e de coordinación cos 
titores/as na ESO e Bacharelato. 

-Propoñer modelos éticos, seguros e eficaces de transmisión da información sobre 
o alumnado entre o profesorado e entre o profesorado substituto, tendo en conta o 
establecido na Lei de protección de datos e no Protocolo da Xunta. 

-Inserir os aspectos básicos da acción titorial, en combinación coa planificación de 
actividades, do PXAD  no plan xeral anual e no PE. 
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Necesidades do 
profesorado 

-Recoñecemento da función titorial: colaboración do profesorado, apoio do equipo directivo 
e do departamento de orientación. 

-Flexibilización do tempo para realizar as tarefas da acción titorial: preparación da titoría na 
ESO, entrevistas coas familias e co alumnado, tarefas burocráticas (informes, faltas, 
protocolos, coordinación docente). 

-Posibilidade se fose o caso de acompañamento dalgún outro docente como co-titor/a en 
grupos que así o precisen en función da voluntariedade ou dos recursos dispoñibles. 

-Acompañamento en tarefas relacionadas coas dinámicas grupais e entrevistas co 
alumando e as familias que requiran de coñecementos específicos pola súa 
problemática. 

-Establecer protocolos (rexistro de actuacións) e canles de comunicación e de 
colaboración coas familias e outras entidades. 

Necesidades do 
alumnado 

-Adaptarse ao IES de xeito seguro, construíndo relacións positivas e aprendendo a resolver 
conflitos dialogando e reparando e sen utilizar a violencia. 

-Construírse en autonomía, responsabilidade e capacidade para o esforzo. 

-Vivenciar a etapa da puberdade e adolescencia como un camiño de crecemento e de 
construción da súa identidade e do seu proxecto persoal e profesional. 

-Sentirse un suxeito activo no funcionamento do Centro, que asume un papel protagonista 
no desempeño de iniciativas, propostas e traballos que incidan directamente no beneficio 
de toda a comunidade educativa. 

Necesidades das 
familias 

-Colaborar co centro no acompañamento escolar dos seus fillos/as. 

-Perseguir vivencias no centro como lugar de diálogo e colaboración e non de queixa e de 
cuestionamento. 

-Participar e comprometerse nas actividades acordadas. 

Necesidades de 
coordinación con 
entidades externas 

-Deseñar convenios de colaboración coas diferentes entidades que participan na acción 
titorial (Concello, SS.SS, USM...) 

 

 

8.- OBXECTIVOS XERAIS 
 

a)  Contribuír á personalización da educación, atendendo a todos os aspectos do 

ser humano e favorecendo a integración das distintas aprendizaxes e coordinando a 

acción dos distintos axentes educativos. 

b) Axustar o ensino ás características individuais, referido a persoas coas súas 

aptitudes e intereses diferenciados, aproveitalas e enriquecelas, previndo as 

dificultades de aprendizaxe, anticipándose a elas e evitando, no posible, fenómenos 

indesexables como o fracaso ou a inadaptación escolar. Reaxustando as tarefas 

escolares. 

c) Resaltar os aspectos orientadores da educación atendendo ao contexto no que 

vive o alumnado, favorecendo aprendizaxes o máis funcionais posibles. 

d) Contribuír de modo determinante á adquisición de competencias relacionadas 

coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as habilidades 

sociais. A acción titorial complementa o traballo desenvolto ao longo das diferentes 



 
 
 
 

9 
 

áreas e materias  que inciden directamente no desenvolvemento da competencia 

social e cidadá, na competencia para aprender a aprender, e na autonomía e 

iniciativa persoal. 

e) Contribuír ao desenvolvemento da socialización, ensinando a convivir de xeito 

pacífico e satisfactorio e educando en destrezas e habilidades sociais para a 

convivencia, previndo e anticipándose a condutas problemáticas que puidesen 

xurdir. 

f) Establecer canles para a realización dun seguimento continuo e a través dunha 

“mirada compartida”. 

g) Contribuír á axeitada interacción entre os integrantes da comunidade educativa 

(profesorado, alumnado e familias), así como entre o centro escolar e o seu 

contorno, asumindo o papel de mediación e, se fai falta, de negociación ante os 

conflitos que poidan xurdir. 

h) Unificar e facilitar as comunicacións bidireccionais coas familias. 

i) Favorecer os procesos de desenvolvemento das capacidades de pensamento, de 

aprender a pensar e de aprender a aprender, co ensino de estratexias e 

procedementos de aprendizaxe. Contribuír á mellora do desempeño intelectual e 

consecuentemente á mellora do rendemento escolar. 

j) Favorecer os procesos de madureza persoal, de desenvolvemento da propia 

identidade e do proxecto persoal e profesional así como dun sistema de valores, e 

da progresiva toma de decisións. 

k) Fomentar a participación activa na vida do Centro, partindo da base de que o bo, 

correcto e eficaz funcionamento deste é unha tarefa colectiva na que todos temos 

responsabilidade e á que todos debemos contribuír. 

A consecución dos obxectivos xerais está relacionada coas competencias clave, 

necesarias para a realización e desenvolvemento persoal do alumnado, así como 

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego, polo que o deseño de 

programas e actividades teranas en conta. 

  

9.- PLANIFICACIÓN XERAL 
 

A acción titorial da mesma maneira  que a Orientación, formarán parte, en todo 

momento, da función docente e nunca á marxe do Currículo. A titoría será pois, un 

recurso interno e propio do Centro sen descartala posibilidade de ampliarse cara un 

apoio máis especializado ou puntual (ANEXO I “PLAN DE ASESORAMENTO 

PERSOAL”). 
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  Dende esta perspectiva, a titoría  debe de incorporar elementos que exceden o 

puramente académico e que poden contribuír ó desenvolvemento de proxectos de 

vida máis autónomos e responsables. 

 Así,  e cando os/as alumnos/as chegan ao Centro é necesario dárllelo a coñecer, 

serán as "xornadas de acollida" ( PROGRAMA DE TRANSICIÓN),  onde son os/as 

titores/as os que  se encargan  dese traballo organizado.   

 Tamén resulta necesario ter reunións cos pais/nais/titores legais, para informalos 

do funcionamento do Centro e das liñas mestras polas que este se rexe. 

 Dende o Departamento colaborarase con toda esta actividade de acollida e 

información a alumnos/as  e a pais / nais / titores legais. Así mesmo, procurarase en 

todo momento impulsar a titoría, sobre todo, no referido ao desenvolvemento 

psicosocial e integral do alumnado, así como a optimización do proceso de ensino - 

aprendizaxe. 

Nos dous primeiros anos  (1º e 2º da ESO) os alumnos/as centraranse sobre todo 

no seu desenvolvemento psicosocial e no camiño a escoller , o cal estará en función 

tanto dos intereses e/ou diversidade como da súa marcha académica anterior. 

 En 3º da ESO tamén se lles informa ós/ás alumnos/as das optativas que ofrece o 

Centro. 

 En 3º hai outras Optativas que ademais xa están moi vinculados aos cursos 

superiores que cada quen pense seguir (no caso de querer seguilo) ou cos Ciclos 

Formativos que cada un pense  cursar. Por iso no último  trimestre  será convinte 

adicar sesións da titoría para tratar este tema xunto cos titores. P.e: “Proxecto SENDA” 

 En 4º da ESO  en adiante e dende  o Departamento, xunto cos titores, intentarase 

planificar unha serie de charlas informativas nas sesións da titoría, para informalos 

sobre os distintos bacharelatos, os estudios vinculados as materias optativas que pode 

e debe escoller en función do que queira seguir estudando. PROGRAMA 

“CONSTRUÍNDOME” 

 Así mesmo haberá que darlles información e materiais impresos sobre as distintas 

posibilidades que se lles presentan na nova Formación Profesional: Ciclos,  horas de 

cada un, saídas profesionais vinculadas con eles, Centros nos que se imparten, etc. 

 É unha obriga, que o Departamento pretende plenamente,   que cando os/as  

alumnos/as rematen a ESO teñan claro: 

  * que poden estudar 

  * onde poden estudar iso que queren estudar 

  * que itinerarios deben escoller para ir a onde queren ir 

* a que postos de traballo poden aspirar con cada Ciclo Formativo 
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                  *que materias deben cursar nos bacharelatos para poder ir á  carreira á 

que      queren ir. 

  * que materias  lles van esixir para poder facer certos Ciclos  

  * etc. 

 Tamén asume o departamento a obriga de informar aos/as alumnos/as sobre as 

posibilidades de acceder ao mundo do traballo: 

  * postos aos que se pode acceder dende a ESO 

  * oposicións as que pode presentarse 

* exames de ingreso aos que pode presentarse para entrar en escolas  militares, 

soldados  profesionais, forzas e corpos de seguridade do Estado, etc. 

*… 

 Así como, darlles unha mínima preparación para a "busca de emprego". Haberá 

algúns alumnos/as que ao remate da ESO (co título de Graduado en Secundaria ou 

non) quererán buscar traballo. Para eles é necesario coñecer unhas mínimas normas  

sobre cómo presentarse a unha entrevista, cómo facer un pequeno currículo, etc. 

 

9.1- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer o proceso de adaptación do alumnado a nova etapa educativa e prestar 
especial atención ao alumnado de novo ingreso no centro.   

 Coñecemento e organización do novo curso. 
 Valorar as características e necesidades de cada alumno/ e do grupo. 
  Fomento da integración e a convivencia do alumnado a nivel de grupo e de centro 

educativo.  
 Establecer e desenvolver as normas do grupo – clase.  
 Realizar un seguimento individualizado do proceso escolar dos alumnos/as para 

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

 Favorecer o desenvolvemento persoal do alumnado priorizando a educación en 
valores e actitudes positivas a través das propias vivencias dos mesmos.  

 Ensinar aos alumnos/as técnicas de mellora da aprendizaxe.  
 Proporcionar ao alumnado técnicas de estudo e traballo intelectual. 
 Fomentar o hábito lector e o gusto pola lectura.  
 Priorizar a educación en valores a través da vivencia dos mesmos. 
 Aprender a previr a violencia de xénero. 
 Afianzar a expresión dos sentimentos propios e o recoñecemento dos demais. 
 Favorecer a resolución de conflitos e a convivencia pacifica.  
  Realizar a orientación académica e profesional dos alumnos e alumnas.  
 Coordinar a intervención do equipo de profesores/as.  
 Potenciar  colaboración e a participación entre as familia e a escola. 
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9.2- CONTIDOS 
 

Presentación do novo curso  

 Coñecemento do centro por parte dos alumnos/as novos/as.  
 Coñecemento dos compañeiros/as e do profesorado.  
 Organización da clase.  
 Información sobre: calendario escolar, horario de titoría, actividades 

complementarias e extraescolares, etc.  
 Particularidades do nivel educativo a desenvolver. Expectativas como grupo.  
 … 

 

 Integración e convivencia 

 NOF( normas de convivencia).  
 Dereitos e deberes dos/as alumnos/as.  
 Funcións do/a delegado/a. Elección de delegado/a. 
 Elaboración dunhas normas propias de aula. 
 Habilidades sociais:  
 Habilidades conversacionais. 
 Habilidades de solución de problemas interpersoais. 
 Expresar emocións e sentimentos.  
 Aceptar e rexeitar críticas. 
 Como formular queixas. 
 Saber dicir non.  
 .. 

 

Desenvolvemento persoal 

 Emocións. 
 Autoconcepto e Autoestima  
 Actitudes e valores (ante a diversidade, ante as persoas maiores, etc.)  
 Temas transversais:  
 Educación para a saúde: drogas, alcoholismo,....  
 Educación moral e cívica. 
 Educación sexual 
 Igualdade entre os sexos  
 Educación ambiental  
 Educación do consumidor 
 Educación viaria.  
 … 

 

 Axuda ao estudo 

 Condicionantes previos.  
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 Actitude cara o estudio 
 Ambiente externo.  
 Hábitos, planificación  e organización do estudio. 
 A importancia da lectura.  
 Técnicas para traballar a información escrita. 
 Técnicas de estudo e de traballo intelectual. 
 Preparación e realización de exames  
 Reflexión e análise sobre os resultados acadados nas avaliacións. 
 … 

 

 Orientación académica  

 Coñecemento de si mesmo:  

 

 Actitudes  
 Capacidades  
 Rendemento  
 … 

 Información  

 

 Sistema educativo  

 Organización das materias: troncais, específicas e de libre configuración 

autonómica.  

 Itinerarios académicos en 4º da ESO: opción académicas e opción aplicadas. 

 Saídas ao remate da ESO.  

 ... 

 

9.3- ACTIVIDADES 
 

 

CO ALUMNADO 

 

INDIVIDUALMENTE 

RESPONSABLE 

Acollida dos alumnos e alumnas novos no centro Titor/a 

 

Coñecemento físico do Centro Titor/a 

Dpto. de orientación 

Traballo de benestar emocional Titor/ Orientadora 

Estudio do expediente dos alumnos e alumnas e recollida de 

información relevante. 

Titor/a 

Realización da avaliación inicial dos alumnos/as. Detección de Titor/a 



 
 
 
 

14 
 

necesidades educativas e tamén emocionais.  Dpto. de orientación 

Organización ao principio de curso das medidas de atención á 

diversidade que fosen precisas.  

Titor/a 

Xefa de estudos 

Profesorado 

Dpto. de orientación 

Entrevistas individuais cos alumnos e alumnas. Titor/a 

Realización da avaliación continua de cada alumno/a ao longo 

do curso, para detectar posibles necesidades educativas dos 

alumnos/as e  poñendo en marcha as medidas de atención á 

diversidade que se estimen oportunas. 

Titor/a 

Xefa de estudos 

Dpto. de Orientación 

Cumprimentar a documentación correspondente prescrita na 

normativa vixente respecto a cada alumno/a. 

Titor/a 

Xefa de estudos 

Dpto. de orientación 

Profesorado 

Control da asistencia dos alumnos/as Titor/a 

Preparación da 1ª Avaliación Titor/a 

Dpto. de orientación 

 

EN GRUPO 

RESPONSABLE 

Coñecemento físico do Centro Titor/a 

Dpto. de orientación 

Presentación do curso: materias, horarios, axenda escolar, etc Titor/a 

Profesorado 

Facilitar o coñecemento dos alumnos/as entre si e dos novos 

profesores/as. A Clase como grupo. Técnicas de dinámicas de 

grupo 

Titor/a 

Profesorado 

Titor/a 

Dpto. Orientación 

Traballo do benestar emocional Dpto. Orientación 

Titor/a 

Actividades para a integración e a convivencia:  

 NOF 

 Dereitos e deberes do alumnado. 

 Funcións do delegado/a. Elección de delegado/a. 

 Elaboración dunhas normas propias de aula.  

Titor/a 

 

  Habilidades sociais. Titor/a 
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 Diferenza entre estilo asertivo, agresivo e pasivo. 

 Habilidades conversacionais: iniciar, manter e rematar 

conversas. 

 Resolución de conflitos e toma de decisións. 

 Relación entre iguais. 

Profesores/as 

 

Actividades  de educación para a saúde e de hábitos de vida 

saudables: 

 Cambios físicos na adolescencia. 

 Relacións Sociais e nova “normalidade”. 

 Actividades para previr o consumo de drogas 

(tabaquismo, alcoholismo....) 

 A importancia da alimentación e os problemas 

relacionados coa alimentación. 

 Actividade física. 

 Educación sexual. 

Titor/a 

Dpto. de orientación 

Especialistas externos 

Desenvolvemento de actividades que potencien valores e 

actitudes: amizade, compañeirismo, respecto, tolerancia, 

sinceridade, solidariedade, xenerosidade, ... 

Titor/a 

Profesorado 

Desenvolvemento de habilidades básicas de interacción social: 

 Habilidades para expresar sentimentos. Expresar 

emocións. 

 Expresar sentimentos e emocións en diferentes 

situacións. 

 Manexo das emocións negativas. 

 Autoestima e imaxe persoal. 

  Asertividade 

 Empatía 

 Resilencia 

Titor/a 

Profesorado 

Dpto. de orientación 

Especialistas externos 

Técnicas de estudo e traballo intelectual:  

 Coñecer as condicións previas para o estudo: lugar, 

condicionantes, organización... 

 Planificación do tempo de estudo. 

 Desenvolver estratexias de aprendizaxe: subliñado, 

organización da informacións en esquemas, resumos, 

preparación de exames, tomar apuntamentos, realización 

Titor/a 
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de traballos, presentacións, oratoria ....  

Fomento do uso da biblioteca: animación á lectura, prestamos 

de libros para a casa, potenciar o usos da biblioteca como lugar 

de encontro e de intercambio de experiencias relacionadas coa 

lectura, etc 

Titor/a 

Profesorado. 

Xefa de estudos 

Dpto. de orientación 

Actividades que favorezan o uso responsable das novas 

tecnoloxías: redes sociais, whatsapp, facebook .... 

Titor/a 

Dpto. de orientación  

Especialistas externos 

Actividades que aborden temas transversais: 

 Educación ambiental. 

 Educación para a paz 

 Previr a violencia de xénero 

 Contribuír a eliminación de prexuízos e a discriminación 

por razóns de xénero. 

Titor/a 

Dpto. de orientación  

Especialistas externos 

Temas puntuais de interese e debate Titor/a 

Dpto. de orientación 

Cumprimentar a documentación correspondente prescrita na 

normativa vixente respecto ao grupo de alumnos e alumnas 

Titor/a 
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CO PROFESORADO 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE 

Planificación da acción titorial en cada curso académico Titor/a 

Dpto. de orientación 

Facilitar información relevante sobre as necesidades e 

características individuais ou do grupo a cada profesor/a que 

imparta clases a eses alumnos e alumnas.  

Titor/a 

Dpto. de orientación 

Formación na acción titorial  Profesorado 

EN GRUPO RESPONSABLE 

Reunión dos equipos docentes, a lo menos unha vez ao 

principio de curso e outra en cada trimestre, para facer a 

avaliación e seguimento do alumnado, ademais  de favorecer a 

detección de necesidades de atención á diversidade que poidan 

ir xurdindo. Atendendo ao recollido no Plan Xeral de Atención á 

Diversidade. 

Profesorado 

Xefa de estudos  

Dpto. de orientación 

Formación na acción titorial CCP 

COS PAIS E NAIS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE 

Entrevista persoal con cada familia a fin de obter 

información relevante sobre cada alumno/a.   

Titor/a 

Entrevista persoal da orientadora cos pais e nais daqueles 

alumnos/as de novo ingreso nos que se estime necesario. 

Orientadora 

Realización de entrevistas individuais cos pais e nais ao 

longo do curso, na hora de atención  ás familias, co fin de 

facer un seguimento continuo do alumnado, informando e 

asesorando sobre o seu fillo/a e fomentando a 

colaboración entre o centro e a familia.  

Titor/a 

Control e seguimento  das faltas de asistencia. 

Comunicación aos pais das faltas de asistencia.  

Titor/a 
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****Durante todo o curso e seguindo as instrucións sanitarias dadas pola Administración as 
reunións serán preferiblemente telemáticas, así como que a reunión grupal de comezo de curso 
non se levará acabo. Toda a información xeral será dada a coñecer pola páxina web do Centro ou 
por vía telefónica e/ou telemática. 
 

10.- ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 

o Aberta e flexible. 
o Favorecedora do cambio e dinámica. 
o Finalista, intencional e planificada. 
o Continua e sistemática. 
o Consensuada e participativa. 
o Adaptada á realidade do PEC. 

 
 Esta planificación será considerada a título orientativo, de maneira xenérica e  

flexible, podendo sufrir algunha que outra variación co fin dunha mellor adecuación á 

realidade para a que se pretende. 

Para acadar os obxectivos deste plan de acción titorial, distribúense as función e 

responsabilidades lexisladas tal como se especifican a continuación. 

 

Funcións da Xefatura de Estudos 

En relación ás funcións da Xefatura de Estudos na acción titorial, no Decreto 324/1996 

EN GRUPO RESPONSABLE 

Reunión dos pais e nais de cada grupo de alumnos/as ao 

principio de curso.  

Titor/a 

Reunión das familias de cada grupo de alumnos/as en cada 

trimestre. 

Titor/a 

Profesores/as 

Entrevistas cos pais e nais, de xeito individual, sobre o 

proceso de ensinanza - aprendizaxe dos seus fillos e fillas. 

Orientadora 
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sinálase o seguinte: 

 Artigo 31.c. Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter 

académico e de orientación ao profesorado e alumnado, en relación co proxecto 

educativo do instituto, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral 

anual. 

 Artigo 31.f. Coordinar e orientar a acción dos titores/as coas achegas do 

Departamento de Orientación e de acordo co Plan de Orientación Académica e 

Profesional. 

 Artigo 31.h. Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos 

procesos de avaliación, adaptacións curriculares, diversificación curricular e 

actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 

 Artigo 58. A Xefatura de Estudos, oída a Xefatura do Departamento de 

Orientación, propoñerá á Dirección do centro a designación dun titor/a por cada 

grupo de alumnos/as elixido/a entre o profesorado que imparta docencia a todo 

ou grupo. 

 Artigo 60. A Xefatura de Estudos coordinará o traballo do profesorado-titor e 

manterá as reunións periódicas necesarias para o bo funcionamento da acción 

titorial. 

 

Funcións do profesorado-titor 

  

Tendo en conta as funcións recollidas no artigo 59 do Decreto 324/1996, as 

funcións do profesorado-titor do IES MGB e as tarefas propostas para desenvolver 

ditas funcións son as seguintes: 

 

Relacionadas co alumnado 

 
Funcións Tarefas 

-Coñecer as características persoais do alumnado a través 
da análise do seu expediente persoal e doutros 
instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

-Revisar informes facilitados polo Departamento de 
Orientación (D. O.) e os informes de avaliación final 
do alumnado dispoñibles en secretaría. 
-Completar o cadro de Av. Inicial do grupo. 
-Revisar información das enquisas iniciais. 
-Realizar entrevistas individuais co alumnado 
despois de cada avaliación e cando se precise. 

-Proporcionarlle ao principio de curso ao alumnado a 
información acordada: calendario escolar, horarios, horas 
de atención a pais, actividades complementarias e 
extraescolares previstas, programas escolares, etc. 

-Informar o alumnado do grupo-clase de todo aquilo que lles 

afecte en relación coas actividades docentes e o 

rendemento académico. 

-Informar sobre normas, dereitos e deberes, 
actividades, acción titorial e demais aspectos 
relacionados coa vida do centro, empregando 
diferentes dinámicas proporcionadas polo D. O.  
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-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 oportunos seguimentos 
e apoios. 

-Coñecer e informar sobre as NEAE do alumnado 
do seu grupo-clase e sobre as medidas de atención 
á diversidade que recibe ou pode recibir, en 
coordinación co D. O. 
-Coñecer a situación persoal-familiar do alumno/a 
para favorecer o seu proceso de ensino-
aprendizaxe. 
-Propoñer respostas educativas, se procede, 
ou buscar apoio e asesoramento 
especializado, se procede. 

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

-Dinámicas de acollida, coñecemento e cohesión de 
grupo proporcionadas polo D. O.  

 

-Orientar o alumnado dunha maneira directa e inmediata no 
seu proceso formativo. 
-Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando 
e asesorando o alumnado sobre as súas posibilidades 
académicas e profesionais. 

-Colaborar e participar no deseño e implantación 
dos programas de orientación propostos polo D. O. 
-Asesorarse e coñecer, en xeral, as diferentes 
opcións académicas e profesionais que teñen os/as 
alumnos/as. 
-Facer o seguimento individualizado do proceso de 
toma de decisións do seu alumnado en 
colaboración co D. O. 

-Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e 

mediar, en colaboración co delegado/a do grupo-clase, 

ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo 

nos problemas que se presenten. 

-Crear espazos e tempos de comunicación, 
previamente planificados, para atender 
estas situacións. 

-Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo-clase. -Cubrir en Xade os informes inicial e final de 
cada alumno/a. 
-Cubrir informes de FPB,PMAR ou doutros 
ensinos, cando proceda. 

-Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do 
alumnado, e ter informadas as familias e a Xefatura de 
Estudos. 

-Revisar as faltas de asistencia e puntualidade 
no XADE. 
-Xustificar as faltas no XADE cando proceda. 
-Aplicar, cando proceda, os diferentes protocolos: 
absentismo escolar (Xunta de Galicia), perda do 
dereito á avaliación continua , xestión das faltas de 
asistencia e puntualidade. 

-Informar as familias e a Xefatura de Estudos 

segundo os protocolos establecidos. 

 

 

 

Relacionadas co resto do profesorado 
 

Funcións Tarefas 

-Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial 

(PAT) e nas actividades de orientación, baixo a 

coordinación da Xefatura de Estudos e en colaboración co 

Departamento de Orientación. 

-Informar das necesidades do grupo e do alumnado. 
-Deseñar as actividades necesarias para atender 
as necesidades que se presenten. 

-Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para 
alumnos/as do seu grupo-clase. 

-Informar e coordinar a elaboración das AC, se 
procede, en colaboración co D. O. 

-Informar o equipo docente do grupo-clase das 
características do alumnado, especialmente naqueles 
casos que presenten problemas específicos. 

-Informar, na sesión de avaliación inicial en especial, 
sobre as características do grupo-clase e sobre o 
alumnado. 
-Solicitar información do alumnado para o seu 
seguimento. 
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-Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. -Axustarse ao tempo establecido pola XE para 
a realización das diferentes avaliacións. 
-Preparar as sesións de avaliación, en colaboración co 
D. O., para tratar os temas necesarios do grupo e do 
alumnado. 
 -Analizar e valorar en que medida o alumnado 
alcanzou as competencias e os obxectivos para logo 
reflectilas no informe final de XADE. 

-Colaborar co Departamento de Orientación  nos termos 
que estableza a Xefatura de Estudos. 
-Colaborar co demais profesorado-titor, e co Departamento 
de Orientación, no marco do Proxecto Educativo (PE). 
-Exercer, de acordo co PE, a coordinación entre os 
membros do equipo docente. 

 
-Colaborar co D. O. e o Equipo directivo nas 
tarefas necesarias. 
-Facilitar a colaboración e coordinación entre 
o profesorado do grupo-clase. 

-Recompilar as tarefas académicas do alumnado con 
supresión do dereito de asistencia ao centro ou que non 
asiste por enfermidade ou hospitalización durante certo 
período, nos termos que estableza a Xefatura de Estudos. 

-Coordinarse coa familia, o profesorado e 
a institución, cando proceda. 
-Custodiar e entregar o material ao alumnado ou á 
familia. 

 

 

Relacionadas coas familias do alumnado 

 
Funcións Tarefas 

-Proporcionarlles ás familias, información de todo o 

referente a calendario escolar, horarios xerais, horas 

de titoría, actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

- Entregar a documentación pertinente 
preparada previamente na coordinación titorial. 

-Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que 
repercuten no rendemento académico de cada alumno/a. 

-Realizar as entrevistas necesarias coa familia e 
o alumnado asesorándose co D. O. cando sexa 
necesario. 

-Informar as familias de todo aquilo que lles afecte en 

relación coas actividades docentes e o rendemento 

académico, e das diferentes situacións conflitivas que 

poidan xurdir no grupo ou a nivel individual. 

-Entrevistas coa familia, alumno e D. O. se 
fose necesario. 

-Facilitar a cooperación entre o profesorado e as familias dos 
alumnos/as. 

-Facilitar as entrevistas das familias co profesorado. 

-Implicar as familias nas actividades de apoio á 
aprendizaxe e orientación dos seus fillos/as. 

-Informar sobre as medidas de atención á 
diversidade e facer seguimento en colaboración 
coa familia e o D. O. 
-Facer, cando proceda, unha adecuada utilización 
da axenda escolar. 

  
 

Funcións do Departamento de Orientación 

Pola súa banda, o labor do Departamento de Orientación con respecto á acción 

titorial queda recollido no artigo 58 do Decreto 324/1996 e no artigo 5 da Orde do 24 

de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, regulada 

polo Decreto 120/1998. 

Son as seguintes: 

 Realizar propostas de cara a deseñar, modificar e/ou desenvolver o PAT. 
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 Colaborar en todo momento co profesorado-titor no desenvolvemento das súas 

funcións e ofrecerlle soporte técnico. 

 Facilitarlle ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para adquirir 

habilidades básicas de vida e enfrontar os momentos escolares máis decisivos ou 

de maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa, a 

elección de optativas ou de itinerarios formativos, a transición á vida profesional e 

a resolución de conflitos de relación interpersoal. 

 Informar o alumnado dos recursos laborais e profesionais ao seu alcance e 

propoñer a realización de actividades de orientación que lle faciliten a toma de 

decisións sobre o seu futuro. 

 Cooperar cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas de orientación. 

 Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos/as, especialmente no relativo á motivación, á 

construción do autoconcepto e da autoestima e no proceso de toma de decisións. 

 Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións no 

ámbito das súas competencias. 

 Colaborar coa Xefatura de Estudos nos labores de coordinación da acción titorial. 

 Solicitar información do profesorado-titor do curso ou etapa anteriores e transferir 

esa información ao profesorado-titor do curso ou etapa seguinte. 

 Coordinarse e colaborar co centro adscrito, con outros centros, co Concello e con 

outras Institucións para desenvolver de xeito integrado e contextualizado a acción 

titorial. 

 
Responsabilidades de todo o profesorado na acción titorial 

Polo tanto, unha vez que o Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos 

elaboren a proposta do PAT, o documento presentarase e debaterase na CCP, 

incorporando as modificacións ou suxestións que se consideren oportunas e, 

finalmente, incorporarase á proposta de Proxecto Educativo para a súa aprobación 

no Claustro de profesores/as e avaliación no Consello Escolar. 

As funcións de todo o profesorado respecto á acción titorial son: 

 

 
Funcións Tarefas 

-Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial 
(PAT) e nas actividades de orientación, baixo a 
coordinación da Xefatura de Estudos e o Departamento de 
Orientación, e en colaboración co profesorado-titor. 

-Implicarse no proceso de toma de decisións do 
alumnado, informando, asesorando e 
colaborando nos programas de orientación que 
se realicen. 
-Recoller nas programacións didácticas as 
actuacións relacionadas co desenvolvemento deste 
plan. 
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-Supervisar, cando corresponda, a correcta 
utilización da axenda escolar. 

-Informar o profesorado-titor da evolución do rendemento 
académico do alumando do seu grupo-clase sempre que 
lle sexa requirida, ou cando se observe algunha 
necesidade no alumnado 

-Utilizar o modelo de comunicación de información 
estipulado polo centro. 
-Cubrir as enquisas demandadas polo titor/a. 

-Atender, resolver e informar dos incidentes co alumnado e 
as familias. 

-Atender, resolver e informar dos incidentes co 

alumnado e as . 

-Atender as familias do alumnado no horario destinada para 
tal fin. 

-Se procede, informar o titor/a do alumno/a das 
reunións coas familias. 

-Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do 
alumnado. 

-Introducir diariamente no XADE a información de 

faltas de asistencia ou puntualidade . 

-Elaborar, en colaboración co D. O., as adaptacións 
curriculares necesarias para o alumnado que o 
precise. 

-Cubrir e realizar a programación pertinente cando 
se precise. 

-Cubrir adecuadamente (marcando, se procede, o Reforzo 
Educativo ou a Adaptación Curricular, etc.) e con 
puntualidade, de acordo coas datas establecidas polo 
centro, as cualificacións no XADE, de xeito que o titor/a 
poida contar puntualmente coa información precisa para 
preparar a xunta de avaliación. 

-Asistir ás xuntas de avaliacións. 

-Coñecer criterios de promoción e titulación e 
achegar a información pertinente sobre a 
consecución de competencias e obxectivos . 

-Propoñer as medidas necesarias. 
-Informar de situacións detectadas. 

-Custodiar a información recibida sobre o alumnado e o 
grupo-clase de acordo coa Lei de protección de datos. 
En caso de ausencia por baixa médica ou calquera outro 
motivo, transmitir toda a información ao profesorado 
substituto. 

-Coidar a información recibida nas sesións de 
avaliación sobre o alumnado e transmitila en caso de 
baixa ou calquera outro motivo coa confidencialidade 
pertinente (Protocolo da Xunta de Galicia). 

-Colaborar e coordinarse co profesor/a titor/a no caso do 
alumnado que non pode asistir temporalmente a clase 
(sanción, enfermidade...) 

-Proporcionar ao profesorado-titor ou ao alumnado as 
tarefas académicas nos termos que estableza a 
Xefatura de Estudos. 

 
 

11.- METODOLOXÍA E LIÑAS BÁSICAS DA TRABALLO 
 

As actividades deste Plan de Acción Titorial serán concretadas, especificamente para 

cada grupo-nivel na propia programación de actividades estructuradas.  

 Así mesmo, o desenvolvemento deste plan realizarase dunha maneira flexible, 

priorizando sempre aquelas actuacións que permitan atender as necesidades máis 

inmediatas do alumnado e así favorecer e/ou manter un clima de clase que facilite o 

desenvolvemento da actividade educativa e orientadora.  
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 Deste xeito, as liñas metodolóxicas empregadas adecuaranse ás características do 

centro e de cada grupo-clase, tratando de crear un clima de cooperación cos titores e 

titoras, o equipo docente e o alumnado, sen esquecer a atención á diversidade. Ademais 

axustarase a cada situación persoal e será flexible a nivel metodolóxico.  

Con respecto ao desenvolvemento das actividades prestarase especial atención a 

que sexan claras e fáciles de entender,  para o cal, o profesor/a empregará unha linguaxe 

sinxela e precisa con instrucións breves e detallas, paso a paso, co obxectivo de 

favorecer a súa comprensión. Ademais serán adecuadas ás características do alumnado 

e aos contidos que se van traballar. Buscando que sexan variadas para, por un lado, 

evitar a sensación de cansazo no alumnado e polo outro, de cara a favorecer a motivación 

do alumnado. 

Así mesmo presentaran diferentes graos de dificultade para axustarse aos 

diferentes ritmos de aprendizaxe a fin de prestar unha adecuada atención á diversidade. 

 Nesta mesma liña sinalar que as actividades deben presentar un carácter lúdico, 

sobre todo aquelas que se leven a cabo na hora de titoría, favorecendo así tamén a 

socialización, motivación e participación do alumnado. 

 Ditas actividades realizaranse cunha metodoloxía activa e participativa por parte 

dos alumnos e alumnas, mediante técnicas tales como a dramatización, role-playing, 

debates, exposicións,...., onde o profesor/a titor/a desenvolverá unha tarefa de mediación 

das aprendizaxes, xa que o desenvolvemento das actividades debe permitir e favorecer a 

atención grupal e individual do alumnado, permitindo atender as necesidades e 

características dos alumnos e alumnas. Sempre respectando as normas socio-sanitarias 

establecidas polo COVID-19. 

 A partir de cada grupo de actividades, o profesor/a titor/a, en colaboración co resto 

dos profesores/as do grupo e co asesoramento do Departamento de Orientación poderá 

levar a cabo a posta en practica diversidade de actividades que permitan o 

desenvolvemento da función titorial. Ademais terase en conta a implicación das familias 

no proceso educativo e orientador dos seus fillos e fillas, xa que propiciarase as 

actuacións coordinadas entre o centro e as familias.  

 Nesta mesma liña, realizaranse entrevistas individuais coas familias para poder 

coordinarse e fomentar a participación delas no proceso educativo dos seus fillos e fillas.  

  Finalmente sinalar que o que se busca é potenciar unha metodoloxía grupal, 

enmarcada no modelo de programas no que se intenta enmarcar o traballo do 

Departamento de Orientación, o cal non exclúe que en determinados momentos 

realicemos actuacións de asesoramento individualizado cando as circunstancias así o 

aconsellen ou determinen, dirixidas tanto o alumnado como o profesorado e as familias.  
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LIÑAS BÁSICAS DE ACCIÓN 

 

a) Ensinar a pensar. Por ensinar a pensar enténdese a intervención educativa 

encamiñada ao desenvolvemento do pensamento e das capacidades intelectuais do 

alumnado (atendendo sempre a concepción actual de intelixancias múltiples). Nesta 

formulación aprender a aprender é unha parte tan importante do proceso de ensino-

aprendizaxe como o poden ser os contidos das diferentes áreas e/ou materias. A 

transmisión de contidos e ensinar a pensar son aspectos complementarios no proceso 

educativo. 

b) Ensinar a ser persoa. A orientación educativa e, como parte dela, a acción titorial, 

constitúen o marco que garante a axuda educativa dirixida a favorecer no alumnado a 

formación da súa identidade persoal, o seu autocoñecemento e a construción dun 

autoconcepto positivo e benestar emocional. 

c) Ensinar a convivir e a comportarse. Ensinar a convivir contribúe á socialización. 

Nas etapas educativas de EI e EP presenta especial relevancia a interiorización das 

regras básicas da convivencia social en positivo, pacífica e democrática. Mentres que na 

etapa de ESO procúrase a inserción activa, responsable e crítica na vida social. O 

profesorado-titor non só deberá anticiparse desenvolvendo liñas coherentes de 

prevención de indisciplina, senón levando a cabo actividades e programas dirixidos a 

mellorar o clima e dinámica de aula, así como a potenciación e adquisición de 

habilidades sociais. 

d) Ensinar a decidirse. Ser capaz de tomar decisións acerca dun mesmo, da propia 

vida, do propio futuro …, é unha das capacidades máis importantes. É algo que se 

aprende ao longo de toda a escolaridade, como parte dun proceso de aprendizaxe que 

debe comezar xa nos primeiros cursos. 

e) Ensinar a cooperar na construción do ben común. Ser capaz de levar a cabo 

iniciativas, propostas e proxectos de mellora do funcionamento do Centro, que 

repercutan beneficiosamente na convivencia escolar en positivo e na comunidade 

educativa. 

 

12.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO PAT  

Para atender as liñas básicas de traballo mencionadas no punto anterior, no IES 

do MGB  cabe destacar unha serie  de plans e programas: 

a) Actividades de acollida P.e: “Programa de Transición da EP a ESO” e “Programa 
de acollida e benestar emocional”, presentación, coñecemento e cohesión de 
grupos a comezo de curso. 

b) Actividades de aula para o desenvolvemento do benestar emocional do 
alumnado. P.e: “Programa de apoio emocional”. 

c) Reunións e entrevistas  individuais co alumnado e coas familias. 
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d) Actividades de coñecemento e participación na vida do IES. P.e: “Plan de 
asesoramento persoal”. 

e) Programas de orientación académica e profesional. P.e: “Construíndome”  

f) Medidas de atención á diversidade P.e:  “Concreción TEA”. 

g) Programas  externos .P.e:  “Proxecto Senda”. 

 

13.- RECURSOS 
 

13.1-HUMANOS 
 

A función titorial forma parte da función docente, polo tanto implica a participación 

de tódolos profesores/as pero principalmente dos titores/as , coa axuda do departamento 

de orientación e coa coordinación da xefa de estudos. 

 Así contaremos tanto con profesionais do centro educativo como o equipo directivo, 

profesorado, familias, DO e o propio alumnado, así como con profesionais externos que 

colaborarán na atención do alumnado en temas puntuais:  

 Outros Departamentos de Orientación da zona e de Educación Primeria. 

 Servizos Sociais do Concello e do Centro de Saúde. 

 Universidades (USC, UDC, Uvigo). 

 Garda Civil (Plan Director). 

 DGT. 

 Asociacións. 

 E outros que se estimen necesarios.  

 

13.2- ORGANIZATIVOS 
 

Os recursos organizativos teñen un peso especial no desenvolvemento do PAT, 

a través das reunións cos titores/as e do propio departamento, as sesións de avaliación, 

as reunións de CCP,… todas elas propician a coordinación e reflexión sobre este 

programa e onde o profesorado tomará, ademais, decisións sobre a necesidade de 

implementar a medidas a nivel individual nos casos que sexa preciso. Así mesmo o papel 

da orientadora é eminentemente de asesoramento activo e de axuda técnica.  

 Nesta mesma liña é moi importante as reunións coa xefa de estudos de cara a 

favorecer a implementación do programa en todas ás areas do curriculum e non 

soamente nas instrumentais ou na titoría.  
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 Sinalar, ademais, que a maior parte da función titorial desenvolverase nas propias 

aulas.  

 Así mesmo,  cóntase con espazos adicados a entrevistas cos pais/nais dos 

alumnos e alumnas así como espazos amplos coa suficiente capacidade para respectar 

as normas de seguridade e cumprir as instrucións socio.sanitarias impostas pola situación 

COVID-19 

 Neste curso e de maneira excepcional, haberá unha serie de condicionantes 

organizativos destacando entre eles: a movilidade do alumnado, procurando a mínima 

e/ou inexistente, mantendo os emprazamentos durante todo o curso. Así como tamén, a 

preferencia por manter as reunións de maneira telemática ou telefónica. Todo elo 

seguindo as instrucións sociosanitarias. 

13.3-MATERIAIS 
 

O Departamento de Orientación conta con material para o apoio á función titorial:  

 Materiais propios da titoría en grupo. 
 Materiais que figuran na web da Conselleria de Educación: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/411  
 Materiais informáticos e paxinas web que aportan materiais para o 

desenvolvemento da función titorial.  
 Bibliografía sobre como desenvolver a función titorial. 
 Bibliografía específica sobre temas específicos a tratar na titoría.  
 Materias elaborados polo propio departamento.  
 Proxectos concretos específicos. 
 … 

 

14.- AVALIACIÓN 
 

O fin primordial da avaliación é obter información con e desde todos os axentes 
implicados na actividade titorial (alumnado, titores/ as, orientador/a, equipo directivo...) 
con obxecto de que nun proceso de diálogo entre todos se poida  deducir que elementos 
e/ou factores non teñen un desenvolvemento óptimo e, por conseguinte, haberá que 
reaxustar ou modificar coas medidas oportunas para tender cara á devandita 
optimización. 
Este plan de avaliación ten as características seguintes: 
 
•  Procesual, porque non desexamos só medir os resultados en función dos obxectivos 
propostos, senón que é un medio para regular o proceso de planificación e intervención 
titorial e, deste xeito, reaxustalo en función das necesidades de cada momento. 
• Cualitativa, pois o que realmente interesa é que cada implicado emita un xuízo sobre o 
valor e a utilidade da acción titorial para mellorala en diante. 
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• Formativa, xa que a información obtida pode proporcionarnos unha retroalimentación 
sobre a efectividade da nosa intervención titorial e axudar na revisión e/ou modificación do  
P.A. T. 
• Continua, porque o plan de avaliación abarca desde a detección de necesidades, 
pasando pola planificación, o desenvolvemento do plan nas intervencións concretas cos 
grupos de  alum-nos/ as e os resultados finais. 
• Participativa, porque require a participación de todos os implicados, que son ao mesmo 
tempo avaliados e avaliadores. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Adecuación do PAT ás necesidades detectadas. 

 Grao de consecución dos obxectivos  formulados. 

 Relevancia dos contidos. 
 Grao de coordinación dos titores/ as entre si e destes co Departamento de 

Orientación. 
 Nivel de implicación, participación e satisfacción dos diferentes membros da 

comunidade educativa. 

 Grao de coordinación dos axentes da función titorial. 

 Adecuación dos contidos do PAT. 

 Adecuación da metodoloxía ás características contextuais.  

 Adecuación dos espazos e tempos para a acción titorial. 

 Adecuación e funcionalidade dos recursos empregados para levar a cabo a acción 

titorial. 

 

INSTRUMENTOS 

Cuantitativos: rexistros acumulativos, listas de control, estandarizadas,  etc.  

Cualitativos: Observación, entrevistas, cuestionarios, análise de producións, escalas de 

articulación, listasetc.  

 

15.- PROPOSTAS DE MELLORA.  
 

 Conseguir unha maior colaboración activa das familias.  

 Favorecer unha mellor coordinación de todo o profesorado.  

 Impulsar un proceso de creación de redes saludables de “apoio” e axuda formais e 
informais 

 
 

En A Estrada, 30 de setembro do 2020  

 

A xefa do Dpto. de Orientación  

 

Asdo. Pilar Méijome Blanco  
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15.- ANEXOS 
 

15.1 .- DESGLOSE  POR TRIMESTRES 

15.2 .- AXENDA ESCOLAR 

15.3.- DIARIO DE CONDUTA 

15.4.- PROGRAMA DE ASESORAMENTO PERSONALIZADO 

15.5.- PLAN DE TRANSICIÓN E ACOLLIDA AO INICIO DE CURSO 

15.6.- PLAN DE APOIO EMOCIONAL 

15.7.- ACTIVIDADES DE TITORÍA 
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                                      15.1 .- DESGLOSE  POR TRIMESTRES . ESQUEMA  DE ACTIVIDADES TITORIAIS  ESO 
 

                                                                                        PRIMEIRO TRIMESTRE 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 

 Recibir e acoller aos alumnos/as sobre todo, aos novos 
doutro Centro, facilitando o contacto e a  aceptación entre 
eles. 

 Facilitar a transición, sobre todo, do alumnado 
procedente de EP. 

 Explicar ao alumnado todo o referente á vida e 
funcionamento do Centro. 

 Informar ao alumnado sobre as NOF. 

 Obter maior información sobre os alumnos/as do grupo. 

 Coñecer a estrutura e dinámica do grupo e intervir si  
fose necesario 

 Facilitala integración  

 Cumprimentalas fichas de seguimento 

 Realizala Avaliación Inicial 

 Recadar información sobre Hábitos e Técnicas de estudo 

 Organización dunha axenda escolar 

 Instruír en técnicas de HHSS, planificación e 
organización do traballo,... 

 Ensinar a resolver situacións de conflito 

 Diario da conduta 

 Generar relacións interpersoais satisfactorias e sentido 
de responsabilidade  

 Traballar a asertividade 

 Informar e obter información dos pais 

 Participar nas sesións de avaliación dos alumnos do 
grupo  

 Coñecer o nivel de integración 
Avaliación 

 
 

 Xogos Cooperativos 

 Dinámica de grupos 

 Traballo cooperativo 

 T. de HHSS 

 T. De comportamento asertivo 

 Debates 

 Mesas redondas 

 Técnicas Psicolóxicas  

 Cumprimentación de cuestionarios persoais 

 T. de observación 

 Entrevistas 

 Reunións 

 T. de dinámica familiar 

 T. de modificación de Conduta 

 Entrevistas, encontros, convocatorias 

 Sesións de avaliación 

 Observación por parte do titor/a 

 Contrastala información obtida nas probas coa 
observación do titor  e os demais profesores 

 Organizar grupos de actividades tratando de integrar a 
tódolos alumnos 

 Sesión de avaliación 

 

 
 

 Inventarios 

 Listas de alumnos 

 PE  e PCC 

 Sociogramas 

 Cuestionarios 

 Fichas de autoreflexión 

 Test 

 Plantillas 

 Fichas técnicas 

 Fichas acumulativas 

 Informes personalizados 

 Escalas de observación 

 Programas de instrución (Comentario de texto, 
traballo de subraiado / síntese / ampliación /...). 

 Dossier informático. 

 Test sociométrico. 

 Escala de integración social 

 Programa de traballo de resolución de conflitos. 

 Ficha Psicopedagóxica 

 Guión da sesión de avaliación 
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                                              ESQUEMA  DE ACTIVIDADES TITORIAIS  ESO 
 
 

                                                                                        SEGUNDO TRIMESTRE 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 
 

 Informar sobre os resultados da avaliación e analizalos 

 Promover a   reflexión  parte dos/as alumnos/as  

 Coñecer o rendemento de cada alumno/a  

 Detectar e diagnosticar DAs 

 Programar e reorientala recuperación dos alumnos coma 
unha acción integrada nas actividades escolares. 

 Facilitar información aos alumnos/as sobre si mesmos 

 Propoñer e profundizar nas TTIs 

 Organización dunha axenda escolar 

 Atender á diversidade de intereses, motivacións e 
preferencias,... 

 Informar ao alumnado sobre a súa capacidade, intereses, 
preferencias,... 

 Traballar os procesos de toma de decisións 

 Explorar e intervir nos casos de alumnos/as con 
dificultades 

 Mellorar a convivencia 

 Diario da conduta 

 Coordinar a OV e OP 

 Reflexionar sobre os procesos de Aprendizaxe 

 Preavaliación 

 Avaliación  dos  procesos e resultados instrucionais 
 
 
 

 

 
 
 

 Sesión post-avaliativa para un enxuiciamento dos 
resultados 

 Cumprimentación de inventarios sobre Hábitos de Estudo 

 Observación sistemática dos alumnos a través de 
Escalas de Estimación 

 Observación sistemática 

 Análise dos datos obtidos 

 Aplicación de “ Test “ 

 Diagnóstico e Ditame de Escolarización 

 Sesións de autoreflexión 

 Programas de HHSS e de Comportamento Asertivo 

 Programas de habilidade cognitiva 

 T. De Lectura 

 T. De Estudio   

 T. De Planificación do Traballo. 

 Reunións de Coordinación Orientadora 

 Entrevistas 

 Sesións informativas 

 Aplicación de probas de distinta natureza 

 Reflexións sobre a relación aptitudes- rendemento 

 Iniciación e seguimento de casos puntuais 

 Avaliación 

 ... 

 

 
 
 

 Fichas informativas para o alumnado 

 Escalas de observación (intelixencia xeral, 
aptitudes verbais , aptitudes numéricas, memoria, 
atención, personalidade,...). 

 Curvas de Rendementos, de Capacidades,... 

 Fichas Psicopedagóxicas 

 Probas Pedagóxicas e diagnósticas 

 Materiais de reeducación / reforzo / 
recuperación,... 

 Materiais audiovisuais 

 Materiais de Titorías 

 Plan de OV e OP 

 Diagramas decisionais 

 Dossier informativo 

 Documentos teórico/prácticos de traballo 

 Probas  Psicopedagóxicas de distinta natureza 

 Documentos aptitudinais 

 Materiais Psicopedagóxicos 

 Guións pertinentes a cada caso 
... 
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                                              ESQUEMA  DE ACTIVIDADES TITORIAIS  ESO 
 
 

                                                                                        TERCEIRO TRIMESTRE 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 
 

 Informar sobre os resultados da Avaliación e analizalos. 

 Informar sobre as distintas posibilidades de 
opcionalidade que oferta o Centro 

 Coñecer os intereses,  aptitudes,... dos/as alumnos/as 

 Valorar as posibles discrepancias entre os intereses e 
aptitudes dos/as alumnos/as 

 Diario da conduta 

 Implementar traballos de forma más intensiva sobre TTI 

 Organización dunha axenda escolar 

 Iniciaciar o proceso de cristalización de preferencias, 
motivacións e intereses 

 Facilitar e instruir no proceso de toma de decisións 

 Atender á diversidade do alumnado  

 Informar dos resultados académicos ós pais 

 Valorar o traballo de maneira sumativa e final 

 Elaborar o Consello orientador 

 Elaborar a Memoria de actividades orientadoras e  
titoriais 

 

 
 

 Sesión de post-avaliación 

 Revisión de acordos 

 Comentario das optativas que se ofrecen 

 Sesións de observación 

 Cuestionarios de intereses, actitudes 

 Sesións informativas entrevistas, discusións,... 

 Sesións de titoría 

 Programas de asesoramento sobre TTI 

 Sesións de traballo en HHSS 

 Dramatizacións 

 Sesións informativas 

 Sesións de valoración 

 Procesos de toma de compromisos persoais 

 Exercicios de simulación sobre  Toma de Decisións 

 Sesións de instrución no proceso de Toma de Decisións 

 Actividades informativas 

 Sesións de tratamento de necesidades e temas de 
interese dos alumnos/as. 

 Entrevistas/Reunións/Encontros 

 Analizar cos alumnos, pais e titores, tódolos datos de que 
se dispón 

 Valoración do programa 

 Reunións 
 

 

 
 

 Guión da sesión 

 Escalas 

 Cuestionarios 

 Rexistros   

 Material de PAT 

 Guións base das actuacións 

 Documentos teóricos de Condutas Asertivas 

 Cadernos de Acción Titorial do alumnado 

 Deseños sobre procesos de Toma de Decisións 

 Información do/a alumno/a 

 Expediente do/a alumno/a 

 Informe Psicopedagóxico 

 Modelo de “Consello Orientador” 

 Programación de actos e memoria de final de 
curso 

 Memoria 

 … 

 



 

 
 
 
 

 

15.2 .- AXENDA ESCOLAR INDIVIDUALIZADA 

 

No artigo 9 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia, unha das finalidades da ESO é a de lograr no alumnado “...desenvolver e 
consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo...”. 

No artigo 10, apartado b), do mesmo Decreto, establécese como un obxectivo da 
ESO: “Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.” 

A axenda escolar podería ser un dos recursos que se pode utilizar para contribuír 
ao desenvolvemento destes obxectivos no alumnado, contemplados na nosa 
lexislación. 

  
Departamento de orientación 

 

Dende o D. O. véñense traballando de forma individual e na acción titorial as THE 
e a axenda como recurso para axudar, facilitar e acompañar o alumnado no seu 
desenvolvemento como persoa e como alumno/a. 

Consideramos que o desenvolvemento de hábitos de organización, autocontrol e 
autoxestión en relación ao estudo fomentan no alumnado condutas de autonomía e 
responsabilidade que lle axudan a crecer na valoración do esforzo facilitando unha 
actitude máis positiva e confiada cara á aprendizaxe. 

 
Alumnado a quen se dirixe 

Alumnado  da ESO e alumnado con seguimento dende titoría ou orientación que 
o precise. 

 
Obxectivos 

 Xeral: 

Para que un alumno/a acade un nivel axeitado de autonomía ten que ser quen de 
facer unha axeitada xestión do seu propio esforzo en relación ao estudo e aprendizaxe 
para atender así á necesidade propia da súa idade e adquirir un grao axeitado de 
desenvolvemento que reforce un nivel de autoestima que lle axude no proceso de 
construción do seu proxecto vital. Autonomía-Xestión-Esforzo-Necesidade- 
Desenvolvemento-Autoestima. 

 

Para o alumnado: 
- Acadar o nivel de desenvolvemento axeitado para a súa idade en relación á 

necesidade de autonomía – autoestima – satisfación: “ Se xa pode... Xa ten que...” 
- Utilizala como recurso de autocontrol e de construción de hábito de traballo. 
- Incorporala como recurso de autoxestión e organización. 
- Valorar o esforzo e a aprendizaxe como tarefa fundamental para construír o 

seu proxecto vital. 



 

 
 
 
 

 

 Para o profesorado: 

 
- Ter outro recurso de comunicación co titor/a e cos pais. 
- Utilizala como vía de coordinación docente. 
- Valorala como axuda e incorporación de THE na súa propia materia. 
 

 Para as familias 

 
- Valorar a axenda como obxecto para confiar nas posibilidades de autoxestión 

do alumno/a e como ferramenta da nova tarefa que teñen como pais nesta idade: 
supervisar, acompañar. 

- Ter outra vía de comunicación e coordinación co titor/a e o profesorado do 
centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

15.3 .- DIARIO DE CONDUTA/DE CONTINXENCIAS 
 

O “Diario de Conduta” e “Contrato de Continxencias” é un dos recursos internos 

que se pode utilizar de cara a unha contribución a un desenvolvemento 

equilibrado de competencias sociais e de recursos de convivencia positiva; 

mellorando tamén o funcionamento normal das aulas así como a 

prevención/reeducación de posibles condutas disruptivas. 

a) Departamento de Orientación 

Dende o departamento de Orientación vense traballando este tema, tendo en 

conta de maneira “ estrita” as directrices marcadas no Plan de Convivencia . 

Seguimos na convicción que o desenvolvemento de hábitos de autocontrol e 
autoxestión en relación ao desenvolvemento integral fomentan no alumnado 
condutas de autonomía e responsabilidade que lle axudan a crecer na valoración 
do esforzo facilitando unha actitude máis positiva e confiada cara á aprendizaxe. 
 
b) Alumnado ao que se dirixe 

Todo o alumnado da ESO e que o precise. 

c) Obxectivos 

-Propiciar a formación para a paz, a liberdade, a tolerancia, a solidaridade, o 

respecto, os dereitos humanos e as liberdades fundamentais da persoa. 

 -Formar en "valores" co fin de evitar as realidades socioculturais discriminatorias, 

fomentando a igualdade de oportunidades. 

 -Adquirir, desenvolver  e consolidar hábitos de disciplina e traballo en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz das tarefas do aprendizaxe 

e como medio de desenvolvemento persoal.  

-Fomentar as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia nos ámbitos escolar, 

familiar e social, os prexuízos de calquera  tipo, os comportamentos sexistas e 

adquirir habilidades para a prevención e resolución pacífica de conflitos. 

 - Fomentar que los alumnos/as  rexeiten puntos de vista etnocéntricos, 

analizando criticamente e de forma comparativa as crenzas, actitudes e valores 

básicos fundamentalmente das culturas presentes na aula, incluída a propia. 

Apreciar a diversidade  e o  multiculturalismo. 



 

 
 
 
 

 

 -Desenvolver  a autonomía e iniciativa persoal. Adquirir responsabilidade, 

perseveranza, autoestima, control emocional, asumir ricos  e demostrar a 

necesidade de satisfacción inmediata e aprender dos erros. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

-Saber gardar silencio en clase, respectando a quenda de palabra e saber 

escoitar aos demais, respectar as diferenzas e apreciar opinións distintas.  

-Utilizar as normas de cortesía habituais, fomentar hábitos nos que impere a 

corrección nas formas de dirigirse aos demáis e o respecto aplicándoo de maneira 

xeralizada coas súas familias e amigos e con toda a comunidade.  

- Desenvolver destrezas comunicativas nos adolescentes que lle sirvan para 

utilizar en calquera contexto. 

- Promover unha comunicación asertiva: saber expresar as  súas necesidades, as 

súas queixas e as  súas emocións sen facer dano aos demais.  

- Saber respectar as pertenzas dos demais, así como os obxectos comúns do 

instituto, do Centro,…  

- Desenvolver estratexias pacíficas de resolución de conflitos propiciando un bo 

clima de traballo e de convivencia na clase. Será proceso continuo, que se tratará 

de instaurar de modo permanente.  

-Evitar e previr condutas agresivas. As accións non se limitan a intervención e 

compensación de dificultades xa existentes, senón que contemplan a súa 

prevención para diminuír  o risco da aparición.  

-Promover a responsabilidade persoal e a reflexión na construción da súa propia 

personalidade, coñecer  as consecuencias das condutas persoais para poder 

controlarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

CONTRATOS DE CONDUTA PARA O CONTROL E XESTIÓN DA CLASE 

 

Baseado nos materiais de Joan Vaello Orts e a súa obra: "Cómo dar clase aos que non 

queren" (2007). Barcelona: Grao. 

 

 Unha semana para cambiar: 
 

Sr.Profesor/a: Rogo firme na casilla correspondente a súa clase, si o/a alumno/a  mantivo 

unha actitude positiva en puntualidade, traballo e comportamento. En caso contrario anótalo 

tamén (non asistiu, non se comportou, non traballou). 

Alumno: 

Semana: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª Hora      

2ª Hora      

3ª Hora      

4ª Hora      

5ª Hora      

6ª Hora      

7ª Hora      

8ª Hora      

Consecuencias do cumprimento: Consecuencias del incumprimento: 

O/A 
alumno/a: 

O/A 
titor/a: 

O pai ou a nai:  



 

 
 
 
 

 

 Contrato de conduta ou traballo: 
 

Contrato de conduta - rendemento 

Eu ........................................................................alumno/a do grupo ...................................... 

Comprométome a: .................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

E  a presentar este compromiso ao final de cada clase ao profesor/a: .............................................. 

Que firmará si o cumprín (en caso contrario anotará o motivo de non firmar). 

Se non cumpro este compromiso, derivarán as seguintes consecuencias: 

a) 

b) 
 
c) 

Ao cumprir 5 días entregarase este compromiso, coas firmas, a: DO/ país/nais/ titor/a  

profesor/a. 

Firma do/a alumno/a 

Día 1º Día 2º Dia 3º Día 4º Día 5º 

Firma Firma Firma Firma Firma 

     

Observacións Observacións Observacións Observacións Observacións 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

CONTRATO DE CONDUTA 

(Recollido de Mónica diz) 

Que se establece entre .................................................................................. (alumno) 

 e ...................................................................................................................... 

 

 
O presente acordo obriga a cada unha das partes a cumprir os apartados que se especifican a 

continuación. 

1. Comprométese a mellorar o seu comportamento no centro escolar. A 

realizar as tarefas escolares na clase e as encomendadas na casa durante 

a semana. 

2. O/A profesor/a  proporcionaralle certos beneficios a cambio de puntos 

que pode gañar se cumpre as seguintes normas: 

- ......... 
- ……. 
- …….. 

Cada semana que cumpra estas normas e non haxa queixas de comportamento 

por parte dos seus profesores e compañeiros recibirá ……….. ou …………… 

puntos. 

3. Perderá os puntos (e outros privilexios) se realiza as seguintes condutas: 

- .......... 

- …….. 

- …….. 

Cada semana que haxa queixas por parte dos seus profesores e compañeiros por 

ter estes comportamentos perderá 50 ou 100 puntos. 

 
4. Os puntos pódense canxear do xeito seguinte: 

- RECIBIR UN ELOXIO PÚBLICO POR PARTE DO PROFESOR/A  DIANTE  DOS 
COMPAÑEIROS/AS DA CLASE ………………………………….................................... 50 
puntos 

- SENTARSE   CON   QUEN   ELIXA   DURANTE UNHA SEMANA ………………………. 
100 puntos 

 
5. Este acordo remata dentro de…………………….. (posteriormente renovarase). 

 
 

DATA: ASINADO: 



 

 
 
 
 

 

REXISTRO DO ACORDO DE CONDUTA: 

Escribirase cada semana: 

+50 ou + 100 (puntos gañados) 

-50 ou – 100 (puntos perdidos) 

 
 

Mes de 

……………

…… 

Permiso para 

levantarse 

Permiso para 

falar 

Non Interrumpir Traer os deberes 

feitos 

Non hai 

queixas dos 

compañeiros 

LUNS  

MARTES  

MÉRCORES  

XOVES  

VENRES  

TOTAL DE 

PUNTOS 
GAÑADOS 

 

PREMIOS POLOS 

QUE CANXEA OS 
PUNTOS 

 

 
 

DATA: ASINADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

15.4.- PROGRAMA DE ASESORAMENTO PERSONALIZADO 
 
 

PLAN DE ASESORAMENTO INDIVIDUALIZADO 

Como parte integrante do Proxecto de Acción Titorial é preciso deseñar un programa que 
permita levar a cabo o asesoramento individualizado dos alumnos da titoría, e desta forma 
garantir ao máximo a eficacia das actividades titoriais e a súa continuidade ao longo dos cursos 
da E. S. O. 
 

A acción titorial ten con respecto aos alumnos dúas vertentes esenciais: unha colectiva 
de orientación e apoio en grupo e outra personalizada de apoio individual ou en pequeno grupo 
(dous a cinco alumnos). 

 
XUSTIFICACIÓN DO ASESORAMENTO PERSOAL 

Os nosos alumnos, na adolescencia, están en plena formación da súa personalidade, iso 
provócalles frecuentes conflitos consigo mesmos e cos demais, cos seus desexos e coas 
esixencias da súa contorna, isto fai que resulte imprescindible precisar dun tempo dedicado a 
atender esas necesidades de asesoramento persoal. A todo isto, e nestes momentos, hai que 
sumarlle os momentos e circunstancias de exceso de estrés e ansiedade que poida xerar a  
situación do COVID-19 que se está a vivir. 

 É evidente que unha atención individualizada do profesorado favorece nos alumnos 
unha actitude de participación máis responsable na organización e dinámica interna do grupo e 
a formación de compromisos de colaboración co traballo, ao mesmo tempo que axuda á 
resolución dos conflitos tanto individuais como grupais. 

Así mesmo a E. S. O. é unha etapa na que a integración de alumnos con necesidades 
educativas recoñécese como un dereito do alumno, polo que é esencial contar cunha asesoría 
individualizada que atenda as demandas deste alumnado e das súas familias. 
           Doutra banda a etapa educativa que cursan dadas as súas dificultades internas e o seu 
carácter de terminal, con respecto á obrigatoriedade, require do alumno un esforzo nos seus 
estudos e para tomar a decisión vocacional que obriga, en moitos casos, a prestar unha 
atención individualizada aos alumnos. 

O proceso de asesoramento individualizado é unha relación de axuda que o se realiza 
co/a alumno/a ante un problema deste. Dita axuda pode ter a súa orixe nunha demanda do/a 
alumno/a ou da súa familia, ou nunha decisión do propio profesor/a. 
            O seu fin será axudar ao alumnado a atopar por si mesmo o medio para solucionar o 
seu problema, a través dun compromiso de traballo en mellora da súa autoestima, no 
desenvolvemento de condutas adaptativas e no incremento  
da súa eficacia persoal, ata alcanzar unha actitude permanente de crecemento autodirixido e 
de mellora persoal en equilibrio. 
 

OBXECTIVOS DO HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL OU EN PEQUENO GRUPO. 
 
- Estudo de situacións individuais que poden afectar á convivencia do grupo, cando xurdan de 
comportamentos individuais. 
- Recomendacións individuais ou en pequeno grupo que se acorden nas sesións de avaliación. 
- Estímulo da participación individual e da autoestima de alumnos con dificultades de 
integración social no grupo - clase. 
- Discusión de normas de convivencia que resulten máis complexas ou de máis difícil 
cumprimento. 
 
REQUISITOS DUN PROCESO DE TUTORÍA INDIVIDUAL. 
 
1. Revisar os datos dos que se dispón do/a alumno/a (cuestionario inicial, datos académicos...), 



 

 
 
 
 

 

clarificar o obxecto do proceso de asesoramento e prever un plan de actuación (obxectivos, 
actividades, tempos...) 
2. Preparar o lugar e os materiais que se van a utilizar. Utilizar un sistema de rexistro do 
proceso de axuda (actividades, conclusións, acordos, data próxima reunión). 
3. Planificación e sistematización. A intervención ha de contar cun proceso de planificación, que 
a grandes liñas podemos resumir en: Fase de análise do problema, fase de toma de 
compromisos e realización dos mesmos que inclúe un control continuo da mesma, fase de 
conclusión e afianzamento dos logros alcanzados. 
4. Dotado de avaliación. Proceso continuado ao longo de toda a intervención cuxos obxectivos 

son: 1. identificar e cuantificar as condutas que integran o problema; 2. describir as variables 

que a controlan; 3. realizar o seguimento dos obxectivos propostos e das actividades 

realizadas. 

A avaliación non se terminará co cese do tratamento senón que ha de incluír un seguimento 

posterior coa intención de garantir a pervivencia do logrado. 

6. Intervención coa familia. É aconsellable informar á familia do que se está facendo coa 

intención de pedir as súas colaboración no proceso de axuda. 

7. Duración. Un proceso de asesoramento persoal pode ter unha duración moi variable, desde 

unhas poucas sesións (por ausencia de necesidades de atención significativas) ata un número 

extenso de sesións; pero dadas as posibilidades que temos suscitamos tres modelos de 

procesos: o asesoramento puntual a petición do alumno, o asesoramento sistemático con todos 

os alumnos (dous a tres sesións) e os programas previstos para seis a dez sesións. 

ESTRATEXIAS ACONSELLADAS PARA AUMENTAR O PODER DE REFERENCIA. 

 

.- Durante a fase de acolleita: Estimular a manifestación persoal de emocións, sentimentos, 

opinións por parte do/a alumno/a, manifestar unha actitude de comprensión empática, clarificar 

e describir o problema e os seus patróns de comportamento (a través da reflexión conxunta 

co/a alumno/a). En definitiva establecer unha relación orientadora – alumno/a de confianza e 

respecto mutuo que permita coñecer o problema e enfrontarse a el. 

.-Durante o proceso de axuda: Alentar compromisos construtivos (por pequenos que sexan) do 

suxeito, establecer compromisos realizables e animarlle na súa execución, reforzar de xeito non 

amenazadora o compromiso, reducir a súa tendencia á defensividade (negación a modificar 

condutas) e ao abandono do esforzo, control continuo sobre as actividades realizadas e os 

resultados alcanzados, promover o autocontrol e a autoavaliación persoal. 

.- Mantemento da axuda: Deixar aberta a posibilidade de contacto e facer unha desconexión 

gradual (realizando entrevistas breves e ocasionais co/a alumno/a). 

ESTRATEXIAS DE POSIBLE USO DURANTE O PROCESO DE ASESORAMIENTO. 

ESTRATEXIA UTILIDADE. 
A escoita atenta. Usando o silencio, xestos, 

palabras (que non supoñan unha pregunta). 

Promover a expresión do/a alumno/a. 
Darlle a entender que lle escoitamos e 
aceptamos. 

Mostra interese: loubanza, 
recoñecementos, reforzo, aceptación de 
opinións... 

Reforzar a súa confianza, ampliar a súa 
participación, animarlle a toma de 
compromisos. 

Expresións espello:  

1) Repetición do dito por o/a alumno/a sen 

carga emotiva: parafraseo, resumen.  

Reforzar a súa confianza, ampliar a súa 

participación, animarlle a  toma de 

compromisos. 



 

 
 
 
 

 

2) Reflexo do sentimento, emoción 

subxacente.  

3) Interpretación do comportamento do 

suxeito, expresión de consecuencias, 

emisión de hipóteses. 

4) Compartir opinións, experiencias. 
Preguntas de resposta cerrada ou aberta 
dirixidas ao alumno/a. 

Clarificar explicacións, facerlle 
reflexionar, levarlle heurística mente a 
unha conclusión. 

Usar a reflexión para reducir a 
defensividade, a tendencia ao abandono, 
reestruturar ideas previas 
condicionantes e mecanismos de defensa. 

Evitar a formación de actitudes ou 
condutas que supoñan unha barreira ao 
desenvolvemento do proceso 
de axuda. 

Suxerir alternativas de actuación, aportar 
consello e asesoramento. 

Abrir o problema a novas perspectivas de 
reflexión, animarlle a toma de 
compromisos. 

Formalizar compromisos de actuación. 
Elaborar, valorar alternativas, tomar 
decisións. 

Iniciar un proceso por pequenos pasos 
de cara a solución do problema. 

Facilitar a elaboración dun plan de 
actuación. 
Axudar a descubrir posibilidades e a evitar 
dificultades. 

Afianzar o compromiso, facilitar a súa 
viabilidade, orientar ao alumno/a no 
desenvolvemento do seu compromiso 

Asumir responsabilidades compartidas 
(pais, profesores, alumno/a) no plan de 
actuación. 

Afianzar o compromiso, facilitar a súa 
aplicación e orientar no desenvolvemento 
do seu compromiso 

Colaborar no seguimento do plan de 
actuación. 

Facilitar a  súa revisión e axustalo, si se 
necesita. 

Facilitar ocasións  e medios que permitan a 
autoavaliación e nova elaboración del plan 
de actuación. 

Facilitar a súa revisión e axustalo, si se 
necesita, promover no alumno un desexo 
de mellora permanente autodirixido. 

 . 

 
 

 

ORIENTACIÓNS PARA AS SESIÓNS 
 
1. Revisar a documentación do/a alumno/a do Cuestionario Inicial, das súas notas e informes 
entregados polo departamento de orientación... 
2. Examinar a Ficha para a Titoría Individualizada para a determinación das necesidades do/a 
alumno/a  e a definición das condutas sobre as que se vai a actuar . 
3. Recoller as valoracións do resto do equipo educativo. 
4. Planificar as actividades que se van a realizar. Número de sesións, datas aproximadas, 
actividades previstas... 
 
1ª Sesión. 
 
1. Presentación  e explicación ao alumno/a do sentido e razóns da entrevista. 
2. Conversación co alumno/a para comunicarlle a preocupación do profesor polas condutas 
que se elixiron para a intervención, intentando que o/a alumno/a chegue a aceptar a 
necesidade de iniciar un proceso de cambio en devanditas condutas. 
3. Solicitude de colaboración de cara o alumno/a para conseguir esa mellora desexada. 
4. Formulación dun primeiro compromiso co alumno/a, indicando concretamente en que vai 
consistir o seu compromiso e a data no que o imos a revisar. 
5. Si considérase pertinente, entregar ao alumno/a a convocatoria dunha reunión coa súa 
familia para buscar o apoio da mesma para o control e motivación do/a alumno/a. 



 

 
 
 
 

 

 
2ª Sesión e seguintes. 
 
1. Seguimento do cumprimento do compromiso coa familia, ou no seu caso inicio dun 
programa de mellora. É dicir: valoración dos progresos do/a alumno/a, revisión do compromiso, 
nova formulación do compromiso e próxima data de entrevista (si trátase dun programa de 
mellora sistemático, hai que incluír a actividade propia do mesmo). 
 
É conveniente que as entrevistas de asesoramento ao alumnado (individuais ou en pequeno 
grupo) sexan notificadas ás súas familias, ben a través doutra entrevista, ben cunha chamada 
telefónica ou por carta. 
 

ÍNDICE DE ANEXOS. 

 
1. Rexistro Acumulativo de Incidentes Críticos. 
Documento de seguimento da conduta dos alumnos. Útil en casos de alumnos que pola súa 
conduta problemática entendemos que podamos necesitalos nunha entrevista cos seus pais. 

 
2.     Carta de aviso ao alumno e á súa familia da convocatoria para unha entrevista dentro do 
horario de asesoría personalizada. 
É un documento a entregar previamente á realización de devandita entrevista, xa que o 
horario da mesma non é obrigatoria para todos os alumnos, aínda que si o sexa para os 
convocados, por iso é conveniente que os alumnos afectados e as súas familias estean 
informados da data, hora e contidos da entrevista. 

 
3     Carta de convocatoria para unha entrevista coa familia. 
Como consecuencia dunha entrevista personalizada co alumno pode ser necesario ter unha 
entrevista posterior coa familia para conseguir unha maior participación desta no proceso 
educativo do alumno. 

 
4.    Ficha para a titoría individualizada do alumno. (1ª parte) 
Pretende facilitar o traballo de detección de necesidades educativas do alumno por parte do 
titor. Consiste nunha lista de posibles trazos ou condutas que puidesen requirir unha 
intervención de asesoramento individualizado para que o titor seleccione aqueles que son 
máis significativos. 

 
5.    Ficha para a titoría individualizada do alumno. (2ª parte) 
Facilita o seguimento e a valoración do conseguido co alumno a través do proceso de 
asesoría realizado. Forma co rexistro de seguimento un todo. 

 
6.    Rexistro de seguimento para a asesoría personalizada. 
Documento para escribir un resumo do realizado en cada unha das sesións de titoría 
individualizada que se realizaron co alumno, posibilita o seu seguimento e planificación. 
Garante un mínimo de continuidade e organización das actividades de forma que poidan 
aportar un traballo progresivo, sen esquecementos nin lagoas. 

 
7.    Rexistro de contactos coa familia e de asesoría personalizada. 
Proporciona un rexistro que permite unha mellor organización das entrevistas (en datas) e a 
comprobación do realizado con cada alumno, contando coa información aportada polo rexistro 
de seguimento anterior.  

 
Os seus obxectivos son: 1. manter un mínimo de organización, 2. asegurar que se chega a 
todos os alumnos e familias, e 3. facilitar á xefatura de estudos o poder informar ás familias 
destas actividades, en caso de ser necesario (por iso permanecerán en xefatura de estudos 
nun cartafol aberto para isto). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

REXISTRO ACUMULATIVO DE ÍNCIDENTES CRÍTICOS. 

Alumno/a:  Curso:    

 

 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA LUGAR INCIDENTE OBSERVACIONES. 

    



 

 
 
 
 

 

 
 
CARTA DE AVISO AO ALUMNO E Á SÚA FAMILIA DA CONVOCATORIA PARA UNHA 
ENTREVISTA DENTRO DO HORARIO DE ASESORÍA PERSONALIZADA. 
 
 
A Estrada……………………….  de………………… de ………………….. 
 
Prezada familia ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………….. 

, a orientadora ten o gusto de comunicarlles que inmerso dentro das actividades correspondentes á 
acción titorial para o/a seu/súa fillo/a previsto ter con él/ela una entrevista o día………………….. 
ás……………. 

O motivo da entrevista  

 

 

A asistencia á entrevista é obrigatoria por parte do/a alumno/a. Lle rogamos, por elo, que teña en 

consideración que seu fillo ou filla deberá estar no instituto a esa hora para poder realizar a 

actividade mencionada. 

Atentamente 

……………………………………………………………………………… 

 A Orientadora 

 

 ..................................................................................... …………………………………………………………………... 

Por favor, devolvan esta parte inferior firmada como comprobante de que foron informados da 

entrevista. 

D.  pai ou nai do/a 

alumno/a    fun informado da 

próxima realización dunha entrevista da Orientadora  co meu fillo ou filla. 

A Estrada,  . 

  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

.CARTA DE CONVOCATORIA PARA UNHA ENTREVISTA COA FAMILIA. 

 

 

A Estrada……………………….  de………………… de ………………….. 

 

 

Prezada familia …………………………………………………………………… 

 
Desexaríamos poder ter con vostedes unha entrevista o día 

  _ . _______. ___ Ás_____  hs. 

 
 

O motivo de dita entrevista é: 

 

Lle rogamos encarecidamente que pasen polo instituto na data  e hora marcada. 

Atentamente 

……………………………………………………………………………… 

 A Orientadora 

 ..................................................................................... …………………………………………………………………... 

Por favor, devolvan esta parte inferior firmada como comprobante de que foron informados da 

entrevista. 

D.  pai ou nai do/a 

alumno/a    fun informado da 

próxima realización dunha entrevista coa Orientadora . 

A Estrada,  . 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Con esta ficha pretendese aportar un instrumento que facilite unha máis precisa definición das necesidades do/a 

alumno/a (primeira parte da ficha) e un mellor seguimento do proceso de asesoramento individualizado realizado 

con el (segunda parte). 

Para iso é preciso recordar entre os seguintes trazos os máis propios do/a alumno/a e detallalos na segunda parte 

desta ficha dentro da súa primeira columna, “Condutas sobre as que se vai a traballar”. 

 

ACTITUDES PERSOAIS, ANTE O GRUPO E ANTE As NORMAS: 
 
Expresa sentimentos negativos sobre si mesmo.  
Mostra frecuentes cambios no estado de ánimo. Manifesta condutas de tristeza. Déixase levar con facilidade polos 
demais. 
 Gústalle chamar a atención..  
Evita o achegamento social. Só se relaciona con algúns compañeiros caracterizados por ser...  
Ten problemas para ser aceptado polos seus compañeiros.  
Fáltalle habilidade para relacionarse ben.  
A miúdo exprésase con “tacos” sen vir a conto. 
 Manifesta condutas agresivas.  
Ten frecuentes rifas e ataques de rabia. Intimida física ou verbalmente aos demais.  
Adopta o papel de líder. 
Outros: ...................................................... 
Acepta e cumpre as normas sen cuestionalas.  
Acepta as normas pero non as cumpre.  
Cuestiona as normas e á autoridade.  
Móstrase rebelde ante as imposicións.  
Non cumpre os castigos.  
Outros: .......................................................... 

ACTITUDES FRONTE Ao ADULTO (pais ou profesores) 
 
Non se mostra aberto a analizar o seu problemática co adulto.  
Non se relaciona de forma adecuada.  
Evita aos adultos.  
Escoita con atención.  
Escoita pero perde a atención con rapidez.  
Provoca a confrontación verbal.  
Ten unha actitude de desafío permanente. 
 Pide consello e axuda. Pide aprobación. 
 Móstrase excesivamente dependente.  
Tende a mentir para o seu provecho persoal. 
 Outros: ......................................................................... 
 
HÁBITOS PERSOAIS. 
 
Presenta necesidades de mellora nos seus hábitos de saúde: durmir, comer, consumo de sustancias...; nos seus 
hábitos de relación social (postura, fala, xestos, vestir, aseo. ); nos de uso do tempo libre (exceso de TV., carencias 
de actividades enriquecedoras, proximidade a grupos de risco, condutas de risco). Outros: .................................... 
 
HABITOS DE CONDUTA EN CLASE. 
 
Non está plenamente integrado na clase.  
Interrompe, fala, móvese en exceso.  
Peléxase cos compañeiros, agrédeos.  
Ten frecuentes faltas ou atrasos.  

FICHA PARA A TITORÍA INDIVIDUALIZADA DO/A ALUMNO/A. (1ª parte) 



 

 
 
 
 

 

Mostra condutas inapropiadas: chama a atención, provoca, maltrata os materiais da clase ou dos compañeiros, lévase 
cousas que non lle pertencen...  
Outros: ............................................... 
 
HÁBITOS DE TRABALLO E ESTUDO. 
 
Non ordena os seus materiais.  
Non é puntual.  
Non asiches con regularidade.  
Non se concentra con facilidade.  
Non prepara con regularidade as súas tarefas escolares.  
Non distribúe correctamente o seu tempo de traballo persoal. 
 Non realiza adecuadamente o seu traballo.  
Non participa en clase aínda que se lle invite a iso.  
Outros: ........................................................................................ 
 
PERSONALIDADE, CARACTERÍSTICAS PSICOLÓXICAS. 
 
Obsérvase timidez, retraimento na súa comunicación, illamento, sentimento de ser rexeitado ou maltratado, etc.  
É excesivamente reservado ou desconfiado ao expresar as súas ideas, a compartir os seus xogos e cousas. 
 Existe unha ausencia de espontaneidade ou franqueza na súa comunicación. Obsérvanse “ausencias mentais”, vive 
o seu mundo interior.  
Cústalle iniciar conversacións.  
Mostra cambios de humor sen xustificación manifesta.  
Ten “estallidos” de agresividade.  
Ten “estallidos” de euforia excesiva.  
Fronte aos problemas perde o control, se impacienta e mostra nerviosismo ou se frustra con facilidade. 
 Adopta unha actitude pasiva ante as dificultades.  
É difícil animalo a encarar as súas dificultades.  
Presenta trazos de inmadurez ou ten problemas no desenvolvemento da súa personalidade. 
 Outros: ......................... 
 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR. 
 
Precisa apoio para aceptar e encarar a súa situación familiar (familia disgregada, desatenta, 
con dificultades económicas. ). 
Mantén relacións tensas cos seus pais. Mantén relacións tensas cos seus irmáns. 
 Obsérvanse celos de irmáns.  
Os pais perderon o control da educación. 
 Os pais non se responsabilizan do seguimento.  
Os pais extreman a atención e obsérvase sobreprotección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALUMN_:......................................................................................................................... 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONDUTAS SOBRE AS 
QUE SE VAI A 

TRABALLAR. 

VALORACIÓN 

1º TRIMESTRE 

VALORACIÓN 

2º TRIMESTRE 

VALORACIÓN 

3º TRIMESTRE 
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NOME:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA RESUMEN DO TRATADO 
CONCLUSIONS PARA A 

PRÓXIMA SESIÓN 

   

REXISTRO DO SEGUIMENTO PARA A ASESORIA PERSONALIZADA. 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

REXISTROS: 

1.- DE CONTACTOS COAS FAMILIAS, 

2.- DE ASESORAMENTO PERSONALIZADO CO ALUMNADO. 

 

 

 

CURSO     DATAS E ACTIVIDADE REALIZADA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

15-5.- PLAN DE TRANSICIÓN E ACOLLIDA A INICIO DE CURSO 
 

 

INTRODUCIÓN 

 

O paso da EP a ESO supón un cambio de Etapa que require dedicación e coordinación 

por parte de todas as instancias implicadas: o centro adscrito, o departamento de orientación 

do Centro EP, familias do futuro alumnado do centro  e todas as partes implicadas do Instituto ( 

Dirección, Xefatura de Estudos, departamento de orientación, departamentos didácticos,..) 

Deixar este paso tan importante en mans do destino pode xerar situacións e 
problemáticas que se poden arrastrar durante toda a escolarización. É bo que o noso Centro 
como receptor prepare xunto co centro remitente un proceso de tránsito, que favoreza unha 
boa acollida e predispoña positivamente ao alumnado e as familias de cara ao noso IES. 
 

Por todo elo coa elaboración deste Plan preténdese sistematizar da mellor maneira 

posible dita transición, para que tanto alumnado como familias, así como o propio IES, 

colaboren e axuden a xerar un clima positivo de acollida e convivencia en positivo no noso 

Centro escolar. 

 

OS OBXECTIVOS XERAIS  

 

 Asegurar a continuidade educativa e a transición nas distintas Etapas Educativas 

mediante procedementos e canles oportunos. 

 Favorecer  a acollida e o benestar emocional de todo o alumnado. 

 Traballar na prevención do fracaso escolar e minimizar os posibles efectos adversos na 

transición da Etapa. 

 Garantir o proceso axeitado de identificación e valoración de Necesidades Educativas. 

 Coordinar a Orientación Educativa e Profesional sobre a oferta que o sistema educativo 

presenta na zona. 

 Responder ás necesidades de Orientación que poidan presentar as familias. 

 Mellorar a interacción entre os distintos integrantes da Comunidade Educativa e entre 

esta e o seu entorno. 

 

Os obxectivos xerais en relación cos dous Centros a plantexar neste Plan serían: 



 

 
 
 
 

 

 Favorecer o tránsito da EP a ESO en todos os campos do alumnado: persoal, social, 

académico,.. 

 Establecer de maneira áxil o intercambio de información entre Etapas. 

 Coordinar os procesos de Ensino-Aprendizaxe especificamente no que se refire a 

coordinación vertical entre Etapas e sobre todo nas áreas instrumentais. 

 Potenciar o desenvolvemento  emocional como complemento indispensable o desarrollo 

cognitivo . 

 Dar continuidade ás Medidas de Acción titorial desenvolvidas en ambos os dous centros 

establecendo unha coordinación vertical e horizontal. 

 Recoller e catalogar as MADs que se están aplicando nos dous Centros. 

 Fomentar o intercambio de recursos, materiais e experiencias entre os centros. 

 Establecer criterios de actuación comúns no desenvolvemento das actividades de 

prevención e detección de DAs, do abandono do sistema Educativo e a inadaptación 

escolar en coordinación con outros servizos. 

 Establecer unha estrutura estable de comunicación entre os/as profesionais da 

Orientación. 

 

PROGRAMA DE ACOLLIDA AO INICIO DO CURSO.  

 

As xornadas de acollida aos Nenos/as comezan o día da primeira visita ao noso IES e 

son previas a calquera outra actividade lectiva (ao final do curso anterior á incorporación) 

Este programa supón varias actividades diferentes 

Primeira fase  

 

É importante transmitir aos rapaces e rapazas tranquilidade e seguridade no tránsito á 

educación secundaria. O cambio pode xerarlles  incertidume e, nalgúns casos, certo nivel de 

ansiedade. Sobre todo e dadas as circunstancias especiais deste curso.  

Así, convén que coñezan o novo Centro, así como os seus responsables, características da 

etapa, espazos, etc. Para elo existen unha serie de “tarefas de acollida” como: Mobilidade con 

seguridade polo Centro, coñecemento dos diferentes espazos e normas,…P.e: como facer uso 

da cafetería nas horas de lecer. 

 

OBXECTIVOS: 

 

 Mostrar ao alumnado de novo ingreso o  espazo físico (aulas, biblioteca, ximnasio, etc.) 

do centro para facilitarlle a súa situación e orientación no mesmo, así como as rutinas e 

normas de convivencia e uso das instalacións. 

 Coñecer os/as profesores/as do novo Centro e sobre todo o Equipo Directivo e 

Orientación. 

 

Segunda fase 



 

 
 
 
 

 

 

Toma de contacto co Centro e incorporación á dinámica xeral do mesmo por medio de 

dinámicas de grupo insertadas no propio PAT. 

 OBXECTIVOS:  

• Dar a todos/as os/as  alumnos e alumnas unha acollida cálida que favoreza o inicio de curso 

cunha actitude positiva de cara  o  Centro e de cara o traballo.  

• Presentarse o/a  titor/a,  dar a benvida ao  alumnado e ofrecerlles a súa colaboración como 

titor/a  para aquelas necesidades que se lles presenten, explicándolles as súas  función e 

horario de atención á titoría. 

 • Darlles a coñecer a súa aula, o seu  horario e a lista de materiais que precisarán no curso.  

• Informar ao alumnado das características da E.S.O.  

• Facer  tomar conciencia ao alumnado das normas de disciplina do centro e do beneficio que 

para a convivencia supón o que todos  as cumpramos.  

• Motivalos a colaborar na boa marcha do curso.  

 

PROCESO: 

 

- A idea central é facerlle ver a necesidade de ter un bo clima de traballo para 

desenvolver as funcións propias de “ensinar” e de “aprender”. Para elo é necesario 

que exista un ambiente distendido, cercano e acolledor, orientado ao traballo escolar. 

- Presentación da persoa titora: nome, materias que imparte y aqueles datos que 

considere importantes. 

- Presentación del alumnado. 

- Presentar unha folla informativa sobre a titoría. 

- Horario do grupo e profesorado de las distintas materias. 
- O coidado da aula e das instalacións del IES en xeral. Limpeza.  Uso del servicio 

WC… 

- Sobre a figura da persoa  titora: como facilitadora de tarefas e referente para o/a 
alumno/a no Instituto. 

- Sobre la Hora de Titoría Semanal: Lugar e tempo de intercambio sobre a marcha do 

grupo. Realización de Talleres. Resolución de Conflitos, Prevención de condutas 

aditivas,… 

 

ACTIVIDADES DE ACOLLIDA  E BENESTAR EMOCIONAL AO INICIO DO CURSO.  

 

Todas estas actividades están recollidas no “Plan de apoio emocional” e no “Plan de acollida”. 

Estas poden complementarse dependendo da evolución  das propias sesións de titoría.
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ANEXOS PARA A PERSOA TITORA 

 

GUION DAS ACTIVIDADES CO/A  TITOR/ A. 

 

- Benvida ao alumnado, presentación do/a  titor/a  e explicacións arredor da titoría.  

- Entrega  da lista de materiais a conseguir.  

- Entrega dunha fotocopia do seu horario e explicacións sobre o  mesmo.  

- Copiar na pizarra a lista de materiais (se a hai) que teñen que comprar e recordarlles que cada 

profesor/a engadirá a esa lista os materiais que considere necesarios. 

 

Exemplos de criterios a incluir nas FOLLAS INFORMATIVAS SOBRE A TITORIA 

 * OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE. 

 • Informarlles dos contidos e actividades da titoría.  

• Motivalos para participar nas actividades de titoría.  

I   RESUMEN DE CONTIDOS A PRESENTAR AO ALUMNADO DO PAPEL DO TITOR/A. 

 Son funcións do titor/a: 

A. Coordinar o equipo de profesores.  

B. Coordinar as ACs necesarias. 

C. Coñecer as características persoais de cada alumno/a. 

D. Realizar o seguimento académico do alumnado.  

E. Encargarse da relación familia - centro educativo. 

F. Contribuír a mellorar a convivencia do grupo e a resolver os seus conflitos.  

G. Asesorarlles sobre as súas dificultades e necesidades nos seus estudos. 

II  HORARIO DA TITORÍA  

* Una hora semanal de actividades en grupo para:  

 a.   Responder ás demandas e conflitos do grupo. 

 b. Facer actividades de mellora da convivencia , de rendemento e de desenvolvemento integral do 

alumnado .  

* Una hora semanal de asesoría individual (titoría presencial) cos/as alumnos/as  e  o/a seu  titor/a.  

* Unha horas semanais para atender aos pais/nais/titores legais. 
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III  FOLLA INFORMATIVA SOBRE ESTUDOS DA ESO CARACTERÍSTICAS DA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBRIGATORIA.  

* Obrigatoria ata los 16: o que implica a asistencia obrigada para poder aprobar.  

* Ensino xeral e comprensivo: Abarca todas as áreas do saber (sen división por materias). Ademais de 

áreas comúns hai materias optativas. As optativas que elixan non van a impedirlles facer o bacharelato 

ou o ciclo formativo que queiran si obteñen o Graduado en Educación Secundaria.  

* A finalidade da ESO. é, moi resumidamente: Aportar una formación cultural básica, adquirir una 

capacidade de traballo e aprendizaxe autónomo (destrezas e procedementos), preparar para poder 

cursar estudos posteriores, formar en actitudes, coñecementos e destrezas que lles facilite súa 

integración na vida social e laboral. 

 * Avaliación integrada: nas avaliacións son os equipos de profesores/as os que determinan si un 

alumno ou alumna pode promocionar ou  non. Hai exames en septembro.  

* Titulación que otorga: Graduado en Educación Secundaria, sen el non se pode pasar a ciclos 

formativos, nin a bacharelato (queda a posibilidade a maiores de 17 de facer unha proba de acceso a 

ciclos formativos).  

* A ESO son estudos de preparación de cara os Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 

Medio e para os Bacharelatos (despois destos últimos pódese pasar á Universidade ou a los Ciclos 

Profesionais Superiores. Dos ciclos medios aos superiores non se pode pasar sen haber cursado un 

bacharelato). 

* BACHARELATOS DO NOSO INSTITUTO: Bach. de Ciencias Naturais e da Saude, Bach. de 

Humanidades e Ciencias Sociais, Bach. De Artes (as dúas vías). 

IV  NORMAS BÁSICAS DE CARA ÁS GARDAS 

 

 FOLLA INFORMATIVA SOBRE O REGULAMENTO DA DISCIPLINA. NOF 

* OBXECTIVOS  

• Informar ao alumnado sobre as normas e costumes de disciplina do centro.  

• Contribuir á toma de conciencia por parte do alumnado da necesidade de colaborar no mantemento 

dun clima de traballo e dun ambiente de convivencia grato.  

• Favorecer a toma de compromisos de colaboración por parte do alumnado coa convivencia e mellora 

do centro. 

 V RESUMEN DE CONTIDOS A PRESENTAR AO ALUMNADO EXPLICACIÓN DAS NORMAS MÁIS 

SOBRESÍNTES DO REGLAMENTO DE DISCIPLINA. 
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 * Respecto dos materiais e mobiliario das aulas. Coidado e orde nos  corredores. 

 * Respecto de cara o profesorado, os compañeiros e todas as persoas do centro.  

* Asistencia e puntualidade.  

* Cumprimento das tarefas e deberes. Etc. 

 PETICIÓN DE COLABORACIÓN. Pedir o máximo de colaboración por parte dos/as  alumnos/as para 

que:  

* Podamos facer máis grata a nosa estancia no centro.  

* Para que as aulas e o  seu mobiliario non se deterioren tan rapidamente.  

* Todos podamos sentirnos acollidos e respectados polos demais.  

 
 
15.6. PLAN DE APOIO EMOCIONAL 
 
 
 INTRODUCIÓN 
 

Dende o Departamento de Orientación pensamos que a consonancia persoal do alumnado, pasa pola 

posibilidade de levar a cabo actuacións que permitan a volta á “nova normalidade educativa”, cun sentido de 

estrutura, naturalidade e rutina para eles, para as familias, os docentes e non docentes. Con este plan 

pretendemos  un entorno escolar afectivo e anímico onde restablecer prácticas e hábitos de acollida, 

estabilidade e confianza. 

Toda esta intervención é un conxunto de actuacións “vivas”, xa que son diversas en función da situación,  dos 

destinatarios, protagonistas,… Toda ela se  contempla como unha proposta e cada profesor/a titor/a pode facer 

aportacións e axustes. 

XUSTIFICACIÓN 
 

Este plan de intervención, busca axudar a minimizar as posibles consecuencias negativas ,  que puideran xurdir 

en todos os membros da nosa Comunidade Educativa, tras a etapa de confinamento xerada polo COVID-19  

entre os meses de marzo e xuño do curso 2019-2020. Proporcionando así, respostas tolerantes e flexibles que 

respondan ás necesidades e capacidades emocionais, cognoscitivas e sociais do noso alumnado así como do 

resto da Comunidade Educativa; en coordinación con outros servizos externos e interinstitucionais (Servizos 

Sociais, Servizos Sanitarios,…). 

ENFOQUE PREVENTIVO 
 

Baseado fundamentalmente en actuacións destinadas a evitar, eliminar ou minimizar os efectos negativos que a 

situación COVID-19 puidera haber provocado na Comunidade Educativa do noso IES. 
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Establécense tres momentos importantes: 

 PREVENCIÓN PRIMARIA.  O cal implicaría o consenso e a educación no cumprimento das medidas 

sanitarias de protección da saúde. Levando consigo: 

 

  O desenvolvemento de actitudes e hábitos de coidado e protección persoal por parte de toda a 

Comunidade Educativa. 

 Actividades de acollida e reencontros que favorezan a expresión de emocións das vivencias 

durante o confinamento e a posteriores. 

 

 PREVENCIÓN SECUNDARIA. A partires dunha Avaliación Inicial da situación, (implementación das 

actividades anteriores e coñecemento de indicadores de risco) deseñaranse actividades que permitan 

atender aos membros da Comunidade Educativa que maior afectación mostren e máis sostida estea no 

tempo. 

 

 PREVENCIÓN TERCIARIA. Enfocada aos membros da Comunidade Educativa que xa desenvolveran 

algún tipo de sintomatoloxía de maior gravidade. Isto, implica a análise dos casos, dos recursos (internos 

e externos), das necesidades, …; coordinalos e facer un seguimento da súa evolución. Sempre cunha 

actitude respectuosa coa súa privacidade e sensibilidade respecto do apoio e orientación que poidan 

necesitar. 

 

***  Toda a programación requirirá ter en conta e respectar os tempos de resposta psico-emocional . 

 ANÁLISE DA SITUACIÓN, DE NECESIDADES. 
 

A situación sobrevida polo COVID-19, e a especial circunstancia das medidas de confinamento prolongado, 

obrigan a realizar unha previsión do estado da comunidade educativa á volta ao IES. Isto suporá realizar unha 

análise das consecuencias e das necesidades no Centro; labor complicada en tanto que non existen 

precedentes anteriores. 

Haberá gran variedade de situacións sobre a vivencia do confinamento e as súas consecuencias, influenciadas 

por múltiples factores persoais e familiares. Dependendo de como se viviu o confinamento, así será a súa 

adaptación.  

 

Este Departamento prevé as posibles necesidades: 

Ámbito emocional. 

 Pode producirse un impacto  psico-emocional en maior ou menor  grado na Comunidade Educativa 

(alumnos, familias, profesorado e outros profesionais do centro) derivado das consecuencias do COVID-

19 e do propio confinamento: 

a. Desconcerto e incerteza ante a ameaza da evolución da pandemia. 
b. Reaccións  desaxustadas de medo e inseguridade ante a posibilidade de contaxio propio e de familiares. 
c. Aparición de tensión “post-corentena”  (ansiedade, ira, frustración, tristeza, medos, etc.) que pode prolongarse 
durante un período de varios meses. 
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d. Ansiedade, medo, incerteza, etc. polas consecuencias académicas e sobre o seu futuro. 
e. Agravamento de trastornos ou patoloxías psicolóxicas previas. 
f. Aparición de indicadores de condutas de risco (adicción a vídeo-xogos e redes sociais, falta de control da 

privacidade persoal e sexual, etc.), perda de hábitos e rutinas, alteracións do soño e da alimentación, etc. 
 

 Duelos interrompidos ou complicados por enfermidade e morte de familiares 

ou persoas próximas, e outras perdas relacionadas coa situación vital (condicións de traballo). 

 

Ámbito socio-familiar. 

 

A. Ao sector da poboación en situación de vulnerabilidade xa existente, que agrava a súa situación, súmase un 

gran número de familias afectadas por unha profunda crise económica. Esta situación ten repercusións 

emocionais no alumnado e as súas familias. 

B. Consecuencias do confinamento nas dinámicas e relacións familiares: aumento da tensión nas relacións 

familiares, conflitos, regresións, condicións de infravivenda, separacións e divorcios, violencia de xénero, etc. 

C. Consecuencias nas relacións sociais no alumnado: 

 Repercusións emocionais do distanciamento físico. 

 Os alumnos están afastados de persoas de referencia na súa vida.Na maioría de casos avós/resto de 

familia, noutros casos dos seus propios pais, por precaución, por exemplo, ao tratarse de profesionais 

socio-sanitarios en contacto directo coa enfermidade. 

D. Vivencia de perdas significativas e/ou mortes na contorna familiar. 

E. Perda de hábitos e rutinas provocados polo confinamento. 

F. A desconexión co medio natural e a redución da mobilidade repercute na saúde e no estado emocional dos 

nenos e adolescentes .  

 

Ámbito educativo. 

 

A. Profesorado e alumnado sen formación e non habituado para a educación a distancia e  online. 

 Perda de elementos básicos de comunicación con respecto á comunicación presencial. 

 Alumnado en desvantaxe no acceso igualitario á información e o coñecemento por non dispoñer de 

conexión a internet e dispositivos tecnolóxicos. 

B. Dificultade dos profesionais especialistas de atención á diversidade para dar a resposta personalizada e 

directa que nalgúns casos necesita o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

C. Dificultades dos docentes para flexibilizar, desenvolver e conectar o currículo coa realidade que está a vivir o 

alumnado. 

D. Incerteza relacionada coa seguridade sanitaria no centro escolar. 

 

 DESTINATARIOS. 
 

O alcance das actuacións previstas neste Plan será o de todos/as os compoñentes da Comunidade Educativa 

do IES MGB. 

OBXECTIVOS 
 
OBXECTIVO XERAL 
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Disminuir e mitigar o impacto emocional producido pola crise do COVID-19 , facilitando e favorecendo a 

incorporación ao entorno escolar. 

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

ÁREA EMOCIONAL 

- Facilitar a expresión das emocións vividas, tanto no período previo á incorporación ao IES como despois 

(ao longo da andadura do curso académico). 

- Axudar a regular as emocións no novo contexto da “normalidade”. 

- Aproveitar e fortalecer capacidades resilientes. 

- Desenvolver pensamentos positivos e búsqueda de solucións intelixentes que minoren o malestar e 

desenvolvan resiliencia e capacidades de adaptación (crecemento post-traumático). 

ÁREA SOCIOFAMILIAR 

- Colaborar no desenvolvemento de competencias emocionais. 

- Fortalecer o papel da familia no soporte emocional. 

- Acompañar ás familias. 

- Detectar ao alumnado en situación de desvantaxe socio-económica e planificar actuacións que axuden a 

compensar necesidades. 

- Orientar, informar e derivar ás familias en situacións máis vulnerables a Servizos Sociais, USM,.. 

ÁREA EDUCATIVA 

- Desenvolver e potenciar capacidades emocionais e resilientes. 

- Axudar e orientar á Comunidade Educativa do IES na aplicación didáctica de medidas sanitarias que 

fagan do Centro un espazo seguro e acolledor. 

- Verificar as carencias que se puideran producir para dar resposta axustada ao alumnado con 

necesidades de apoio educativo. 

- Desenvolver competencias no profesorado para conectar o currículo coas habilidades de vida. 

- Dotar de recursos organizativos e competencias ao profesorado para posibilitar unha reconstrución 

positiva desta situación. 

 METODOLOXÍA 
 
FASES 
A curto prazo 

- Detección da situación e as necesidades do alumnado na súa incorporación. 

- Informar ás familias da posta en marcha de actuacións relacionadas coa seguridade e da saúde. 

A medio prazo 

- Realización de actividades de acollida co alumnado. 

- Seguimento e desenvolvemento de actividades concretas co alumnado 

A longo prazo 
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- Seguimento do alumnado en risco, e derivación a recursos sanitarios ou sociais se fose necesario. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 

- Prevención. Todo este plan está orientado dende un enfoque preventivo dirixido, tanto de evitar coma de 

eliminar ou minimizar os efectos negativos que a situación de pandemia e confinamento puideran 

provocar á Comunidade do IES. 

- Seguridade e protección. As actividades realizaranse seguindo as directrices sanitarias e institucionais, 

transmitindo sensación de benestar no IES. 

- Normalización. Adaptándose o máis pronto posible á nova realidade. 

- Modelo bio-psico-social. Atendendo por completo ao alumnado, partindo dun coñecemento integral da 

súa situación e do entorno.  

- Traballo en rede. As actuacións faranse de maneira progresiva, implicando a toda a Comunidade 

Educativa de maneira coordinada ( USM; Servicios Sociais, EOE,…) 

- Flexibilidade. Procurando reaxustar a resposta ás necesidades que se vaian dando e/ou detectando. 

O feito de que participen os distintos membros da Comunidade Educativa, esixe proceder de acordo a uns 

mínimos principios e actitudes de tipo ético: confidencialidade, escoita, acompañamento empático, información 

honesta e sinceira,.. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 
 

- Mirada atenta á diversidade de vivencias e de emocións que está xerando esta situación na Comunidade 

Educativa. 

- Concepción globalizada e construtivista da aprendizaxe que permita un abordaxe transversal de contidos, 

conectando co currículo e coas aprendizaxes vitais e retos globais. 

- Creación de entornos afectivos da aprendizaxe, dando seguridade para expresar emocións, sentimentos 

e vivencias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

É difícil establecer unha temporalización establecida e predeterminada formalmente, dadas as características da 

propia situación e intervención (aberta, dinámica e oscilante). Si ben é certo, as etapas de prevención “primaria” 

e “secundaria” serán punto de partida e polo tanto serán implementadas nas primeiras semanas de clase. 

RECURSOS 
 

Serán todos aqueles medios empregados para apoiar, complementar, acompañar ou avaliar o proceso de 

intervención ao que nos diriximos ou orientamos e apelando sempre á motivación, creatividade e colaboración 

do alumnado. Alguns dos máis específicos serán: emocionarios, banco de recursos, dilemas morais, “caixas de 

emocións”,… Complementándose con estratexías tales como exercicios de autocoñecemento, de alfabetización 

emocional, visualización de videos, “tertulias debate”,… 

 CONTIDOS 
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Partes do marco da competencia emocional: 
 

 Competencias intrapersoais (dirixidas á propia persoa). 
 

- Conciencia emocional: o que sentimos, poñerlle etiquetas ás emocións (vocabulario emocional), 
identificación das emocións dos demais, conciencia do propio estado emocional e comprensión das 
emocións. 

- Regulación emocional: permite responder axeitadamente ás distintas situacións emocionalmente 
intensas (estrés, fustración, enfado,…). 

- Autonomía emocional: permite ter confianza nun mesmo, ter autoestima, pensar positivamente, 
automotivación, tomar decisións de maneira axeitada e responsabilizarse. 
 

 Competencias interpersoais (dirixidas ao resto de persoas) 
 

- Habilidades socioemocionais: permite desenvolver a capacidade de manexar as situacións sociais co 

conxunto de emocións positivas e negativas (escoita activa e dinámica, constructivismo nas críticas, 
asertividade, mantemento de boas relacións sociais,…) 

- Habilidades de vida e benestar. Habilidades de organización do tempo, traballo, tarefas, de habilidades 
na vida familiar, escolar e social,… 

 
Segundo a clasificación anterior repártense cinco bloques temáticos, que aínda que se presenten por 
separado, deben contemplarse de maneira holística. 

 
AVALIACIÓN 
 

A avaliación do Plan irase realizando ao longo do proceso de aplicación do mesmo. A información así obtida 

permitirá facer axustes e modificacións, tanto no seu desenvolvemento como ao final do curso, co fin de 

melloralo. 

Este plan de avaliación ten as características seguintes: 

•  Procesual, porque non desexamos só medir os resultados en función dos obxectivos propostos, senón que é 

un medio para regular o proceso de planificación e intervención e, deste xeito, reaxustalo en función das 

necesidades de cada momento. 

• Cualitativo, pois o que realmente interesa é que cada implicado emita un xuízo sobre o valor e a utilidade da 

intervención para mellorala en diante. 

• Formativo, xa que a información obtida pode proporcionarnos unha retroalimentación sobre a efectividade da 

nosa intervención e axudar na revisión e/ou modificación do  mesmo. 

• Continuo, porque o plan de avaliación abarca desde a detección de necesidades, pasando pola planificación, o 

desenvolvemento do plan nas intervencións concretas cos grupos de  alumnos/ as e os resultados finais. 

• Participativo, porque require a participación de todos os implicados, que son ao mesmo tempo avaliados e 

avaliadores. 

COMO SE AVALIARÁ. 

A través das reunións do propio Departamento, das reunións cos titores, opinión e valoración das persoas 
implicadas, resposta dos alumnos ás actividades, recollida de información a través de cuestionarios deseñados 
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a tal efecto ou tamén a través de entrevistas abertas. 
 

 CANDO SE AVALIARÁ 
Destacaranse tres momentos principais: 
 

 Avaliación inicial, constituída pola avaliación de necesidades. 
 Avaliación formativa, ó longo de todo o curso, despois de determinadas actividades realizadas, o que 

permitirá tomar decisións no transcurso do proceso. 
 Avaliación final, ao remate e consistirá nunha reflexión e análise xeral de todo o plan, o os seus resultados 

plasmaranse  na memoria anual de xeito que sirvan de base para, o vindeiro curso, manter aspectos do 
Plan actual, así como de modificar aqueles que se considere preciso. 

 

RECURSOS 
Instrumentos de diferente tipo tanto cuantitativo como cualitativo: cuestionarios, listas de control, enquisas, 
plantillas, guións, entrevistas, protocolos,… 
 
INDICADORES 

 Integración do Plan na cultura e práctica docente do centro 

 Coherencia do Programa co  P.E. C. e co resto de elementos do  P. C. 

 Grao de implicación dos distintos órganos e membros da comunidade educativa. 

 Pertinencia e utilidade das actividades propostas. 

 Eficacia das actuacións. 

 Coherencia coa realidade. 

 Complementariedade con outros programas do centro. 

 Grao de aceptación por parte do profesorado, alumnado e familias. 

 Grao de apoio por parte do profesorado, alumnado e familia. 

 Adecuación das decisións tomadas, referentes á organización e á asignación de recursos. 

PROPOSTAS DE MELLORA 
 

- Avanzar cara unha educación emocional como eixe transversal que mellore a convivencia, o rendemento 

académico do alumnado e optimice o benestar te toda a Comunidade Educativa. 

CONCLUSIÓN 
 

Dende a concepción actual das intelixencias múltiples, ensinar intelixencia emocional , tórnase unha tarefa 

necesaria para desenvolver as capacidades do alumnado. Educar nesta rama é vital para un axeitado e san 

desenvolvemento  psicoevolutivo dos adolescentes. 

Dende o Departamento de Orientación creemos firmemente que este plan de intervención serve para o comezo 

(e continuación), na andaina do traballo coas emocións. Tornándose estas como fundamentais, para lograr o 

éxito escolar do nos alumnado; supoñendo un compromiso no tratamento dunha educación integral. 
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15.7 ACTIVIDADES DE TITORÍA 

 
 

 

ACTIVIDADES DE TITORÍA 
 

MGB 



11 

 
 
 
 

 

ÍNDICE 
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ACTIVIDADES 
 

1º E 
2º 
ESO 

 

3º 

ESO 

 

4º 

ESO 

 

 
I 

ACOLLIDA E 
COMEZO DE 

CURSO 

1 ¿Qué esperas deste curso? 
 

X 
 

X 
 

X 

2 Os teus dereitos e deberes 
 

X 
 

X 
 

X 

3 A pelota quente 
X X  

4 O nome quilométrico 
X   

5 Folio en catro partes 
X X X 

6 O teu nome é… 
 

X 
 

X 
 

II 

ENCONTRO DE 
PAIS/NAIS 

     

 

 
III 

COÑECEMENTO 
DO ALUMNADO 

1 ¿Preocúpache como te ven os 
demais? 

X X X 

2 Entrevista y presentación 
X X X 

3 Autobiografía 
X X X 

4 O rumor 
 

X 
 

X 
 

X 

 

 
IV 

AUTOESTIMA 

1 O escudo de armas 
 

X 
  

2 Axente 006 
X X X 

3 Escala de autoestima 
X X X 

4 ¿ Cómo cres que é a túa 
autoestima? 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 
 
 
 

 

V 

HABILIDADES 

PARA O ESTUDO 

1 ¿ Sucédeche algo parecido? 
 

X 
 

X 
 

X 

2 Así estudo 
X X X 

3 Comprensión lectora: amplía o teu 
vocabulario 

X X X 

4 Técnica de Giani Rodari 
X X X 

5 En poucas palabras 
X X X 

6 Velocidade lectora 
X X X 

7 O resumo 
X X X 
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8 O esquema 

X X X 

9 Análise da estrutura dos textos I 
X X X 

10 Análise da estrutura dos textos II 
 

X 
 

X 
 

X 

11 O método deestudo 
 

X 
 

X 
 

X 

 

 
VI 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA E 
PROFESIONAL 

1 Cuestionario O.V. 
X X X 

2 “Lola precisa axuda” 
X X X 

3 Busca e compara 
 X X 

4 Proxecto SENDA 
 X  

5 Programa EU ELIXO 
  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACOLLIDA E COMEZO DE CURSO 

 

O Departamento de Orientación do IES MGB organiza os primeiros días de clase actividades de 
acollida do alumnado para presentar a organización do curso, os/as profesores/as e as actividades previstas. 

Partindo desta situación e,dada a importancia dos primeiros días de clase para establecer un 
ambiente de grupo, convén que a acción titorial se ocupe de plantexar actividades para que o alumnado 
teña ocasión de coñecerse entre si (sobre todo nos primeiros cursos): os nomes, aficións, intereses,…. Este 
aspecto de coñecemento mutuo é moi importante porque é necesario para que se vaia constituíndo un 
grupo ben cohesionado na clase. 

 
No que respecta a metodoloxía, recomendase empezar por unha ficha individual para obter unha 

primeira información que logo a poida ser compartida en pequeno grupo.É mellor facelo desta maneira que 
en gran grupo, porque dicir algo dun mesmo á clase soe xerar máis ansiedade e os/as alumnos/as poden 
mostrar máis reticencia. 
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1) QUÉ ESPERAS DE ESTE CURSO 
 

A acollida dos/as alumnos/as e a presentación do curso na primeira semana de clase é decisiva para 
intentar crear un clima de confianza e respeto no grupo. A actitude do/a profesor/a ha de ser firme para 
marcar os límites de comportamento na aula,pero tamén pode axudar moito: 

- Coñecer as expectativas e interese que ten o alumnado fronte o novo curso. 
- Dar unha información ben seleccionada sobre o mesmo. 
- Estimular a búsqueda de información sobre os seus dereitos e deberes. 

 
 

Suxerencias de aplicación 
 

Pódese presentar a actividade da seguinte maneira: “Recordas cómo te sentías antes de empezar o 
curso ¿verdade que tiñas certa curiosidade por coñecer aos novos/as compañeiros/as, por saber cómo serías 
os novos/as profesores/as, polas actividades que se organizarían? Proponse un exercicio para ver que 
pensades do novo curso. 

 
a) Traballo individual 

 
Entregase aos alumnos/as a ficha do/a alumno/a para que respondan por escrito o primeiro apartado de 
expectativas sobre o novo curso. 

 
b) Traballo en pequeño grupo 
Distribuese a clase en pequenos grupos e pídeselles que poñan en común as respostas individuais, que as 
comenten e clasifiquen nos apartados sinalados de expectativas ante o curso e dificultades do curso. 

 
c) En gran grupo 

 Dirixa a posta en común e o comentario das respostas dos grupos (hai que animar a todos/as 
os/as alumnos/as a que participen e hai que ir anotando as conclusións na pizarra). 

 Hai que plantexar aos alumnos/as si están informados dos dereitos e deberes, comentando 
coa clase e informando que na próxima sesión de titoría se vai a traballar a búsqueda de 
información sobre os mesmos (Ficha de “Os teu dereitos e deberes”). 
d) Información sobre o novo curso. 
O Titor/a ha de confeccionar unha folla informativa sobre o novo curso seguindo uns apartados 
previamente escollidos. (Un posible exemplo “ Ficha Informativa”) 
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¿QUÉ ESPERAS DESTE CURSO? 
 

Seguro que o día antes de comezar o curso estabas pensando no Instituto, nos teus novos compañeiros e 
compañeiras, nos profesores/as que cha tocarían,… 

 

A) Responde por escrito (traballo individual) 

 No curso: ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Na clase, sobre todo cos compañeiros/as: ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 Con respectos aos profesores/as: ………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Traballo en pequeno grupo 
 

I. Distribuídos en grupos de catro, comentade entre vos as respostas e clasificádeas en dous apartados. 

 

Expectativas sobre o curso 
¿ Qué vos interesaba ou ilusionaba máis? 

Dificultades do curso 
¿Qué vos preocupaba máis? 

 
C) En gran grupo (toda a clase). 

 
1.- Poñede en común as respostas e opinións dos grupos e comentádeas. O/A Titor/a pode ilas anotando na 
pizarra. 

 
2.- ¿Coñecedes os dereitos que tedes como alumnos/as do Instituto? ¿Sabedes qué normas vos protexen no 
Centro, si tedes algún problema cos/as compañeiros/as ,cos/as profesores/as, ….? 

 
3.- ¿Coñecedes os deberes que tedes como alumnos/as , con respecto aos profesores/as, aos 
compañeiros/as, ao estudo, á convivencia,…? 

Actividade 1 Ficha do/a alumno/a 
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FICHA INFORMATIVA SOBRE O ALUMNO/A 

 

 
 

 ASIGNATURAS/PROFESORES/AS 

Materia Profesor/a 

  

 

 HORARIO 

Sesión/Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 MATERIAL ESCOLAR 

 
 

 AVALIACIÓNS 
 1ª 2ª 3ª Final 

Data     

Actividade 1 Ficha informativa 

Centro: …………………………………………...………………. Curso: ……………………. 
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2) OS TEUS DEREITOS E DEBERES 
 

Esta actividade recolle dúas opcións complementarias para tratar o tema dos Dereitos e Deberes do 
alumnado. Na primeira delas, incídese no coñecemento dos mesmos e nas posibilidades que lles ofrecen para 

participar no Centro. Mentres que na segunda pretendese lograr que, xunto ao respecto dos seus dereitos por 
parte dos Profesores/as, se produza pola súa parte un compromiso para asumir unha normas de aula e con 
elas,e uns deberes no Centro. 

 
Obxectivos 

 

1.- Que o alumnado coñeza os seus Dereitos e Deberes que teñen no Instituto e facelo nunha linguaxe 
próxima, reflexionando sobre diferentes situacións que se poidan plantexar. 2.- Fomentar a súa participación 
no Centro, motivando a resposta de actividades de distinto tipo: deportivas ,extraescolares,… 
3.- Establecer por escrito un acordo sobre os Dereitos e Deberes que supoña un compromiso,e que sexa 
aceptado por todos/as. 

 
Suxerencias de aplicación. 

 
Primeira opción: Comentario de clase e consulta das NOF. 

 
O/a Titor/a pode entregar os Dereitos e despois os Deberes ao alumnado e ir comentandos. Para elo é 
convinte que previamente preparara algúns exemplos de problemas ou situacións controvertidas que poidan 
darse ao logo do curso. Pe: ¿Qué Dereitos teñen os alumnos/as respecto da avaliación? ¿Cando algún falta 
inxustificadamente,…? Son algúns exemplos que se poden dar, segundo a experiencia pasada polo/a titor/a e 
as circustancias do Centro. 

 
Material complementario: Exemplar das NOF para a súa consulta. Segunda opción: 

Asemblea de clase e contrato de grupo. 

Proponse organizar unha asamblea de clase onde se fagan aportacións e se acaden acordos. 
Comprometéndose así a respectalo nun contrato de grupo. 

 
Posibles pasos a seguir : 

 

1) Empezarase por prepara o grupo para realizar a asemblea e plantexaremos as normas para o 
debate. ( Pedir quenda de intervención ao titor/a e esperar que llo conceda, escoitar ao 
compañeiro/a, que estea distraído non poderá intervir,….) 
2) Plantexamento: O/A titor/a pode partir dalgunhas situacións para sensibilizar ao alumnado . 
3) Realizar o debate. E importante que haxa un secretario para tomar e dar as quendas de palabra e 
que o/a titor/a dirixa a actividade. 
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3) “ A PELOTA QUENTE” 

RESUMO DA ACTIVIDADE 

OBXECTIVOS 

 Aprender os nomes. Iniciar un pequeno coñecemento do grupo. 
 Descubrir algunhas das características persoais dos/as compañeiros/as. 
 Potenciaras relacións da amizade entre o alumnado do grupo. 

 
DESENVOLVEMENTO 

 
Consiste en presentarse indicando, ademais do nome, uns datos básicos por medio dunha pelota que 

se vai lanzando entre os/as participantes do grupo. 
En círculo, sentados ou de pé. O/a Titor/a explica que a persoa que reciba a pelota ten que darse a 

coñecer, dicindo: 
 

 O nome co que lle gusta que lle chamen. 

 O seu lugar de procedencia. 

 Algúns gustos. 

 Algúns desexos. 

 
MATERIAL 

 
Unha pelota ou outro obxecto para lanzar. 
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4) ACTIVIDADE “O NOME QUILOMÉTRICO” 

 
 

RESUMO DA ACTIVIDADE 

OBXECTIVOS 

 Aprender os nomes . Iniciar un pequeno coñecemento do grupo. 
 Descubrir algunhas características persoais dos/as compañeiros. 
 Potenciar as relacións de amizade entre o alumnado do grupo. 

 
DESENVOLVEMENTO 

 
Sentados en círculo, un compoñente do grupo comeza dicindo o seu nome (o que quere que lle 

chamen). O seguinte a súa esquerda (seguindo o movemento das agullas do reloxo) debe dicir: 

 

1. O nome do seu compañeiro/a anterior. 
2. O seu propio nome. 

 
O terceiro compoñente,por orde, dirá o nome do primeiro, do segundo e o seu. E así, sucesivamente, 

ata chegar o/a titor/a que será o último e o encargado de repetir todos o nomes seguidos. 



21 

 
 
 
 

 

 
 

5) “FOLIO EN CATRO PARTES” 

 
 
 

RESUMO DA ACTIVIDADE 

OBXECTIVOS 

 Descubrir algunhas das características persoais dos/as compañeiros/as. 

 
DESENVOLVEMENTO 

 
Cada persoa participante toma un folio. Doblao en catros partes e rechea, con letra grande e clara,  en 

cada un dos apartados a resposta as seguintes propostas: 

 

 A miña comida favorita. 
 As miñas vacacións ideais. 
 O meu inolvidable libro ou película. 
 O meu animal de compañía preferido. 

 
AVALIACIÓN 

 
Damos un tempo para que completen o que se lle pide e a continuación movémonos pola aula 

mostrando o que escribimos. 
Podemos facer que se vaian levantando por filas e se despracen polos pasillos entre as mesas 

con orde e tranquilidade deixando que as persoas que están sentadas vaian lendo o que se foi 
escribindo. Cando se chega ao final do percorrido voltamos a tomar o nos sitio evitando que haxa 
demasiadas persoas de pé nun mesmo momento. 

Esta pode considerarse como unha das primeiras actividades na que se necesita levantarse do seu sitio 
e moverse pola aula. Teremos ben presente cómo se realiza este proceso que en si mesmo xa é 
verdadeiramente construtivo. Ben pronto descubriremos se están preparados para este tipo de actividades ou 
se necesitamos traballar máis os obxectivos que nos propoñemos ao levar dinámicas na aula. 

Se este deambular en silencio observando o que escribiron o resto dos compañeiros/as tanscorre con 
normalidade descubriremos información e posibles coincidencias coa xente coa que imos a compartir curso. 

Unha vez vistos todos os folios sentámonos e falamos as dubidas que tivemos ao ter que elixir un só 
elemento. Tamén nos agardará comentar coincidencias e sorpresas. Un tempo para fomentar a participación, 
a escoita e a comunicación. 

 
MATERIAL 

 
Folios e bolígrafos. 
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6) ACTIVIDADE “ O TEU NOME É” 
 

OBXECTIVOS 
 

 Coñecer o nome de todos os/as alumnos/as da clase 

 Descubrir algunhas das características persoais dos/as compañeiros/as 

 Potenciar as relacións de amizade entre o alumnado do grupo. 
 

DESENVOLVEMENTO: 
 

1. O titor/a explica a actividade “ Entrevista a un compañeiro”. 
2. A continuación cada alumno/a terá a oportunidade de entrevistar durante 10 minutos a dous 
compañeiros/as de clase , seguindo a folla de traballo que se lle entrega. 
3. Ao final das mesmas realizase un debate para que os/as alumnos/as expliquen cómo se 
sentiron durante a actividade e o que lles pareceu interesante. 
4. As diferentes entrevistas exporanse na clase para que todos/as poidan coñecer os datos dos 
demais compañeiros/as. O titor/a deixará que o alumnado se mova libremente pola clase para 
poder ler todas as entrevistas. 
. 4. Las distintas entrevistas se expoñeran na clase para que todos poida coñecer os datos dos demais 
compañeiros/as. O/A Titor/a deixará que o alumnado se mova libremente pola clase para poder ler todas as 
entrevistas. 

 
MATERIAL: Folla de traballo 

 

Entrevista ao compañeiro/a 

Conta tres acontecementos que che foron moi agradables 

 

¿Cales son as características que máis aprecias nun compañeiro/a? 

 

Si tiveras posibilidades económicas, ¿qué cousas che gustaría facer? 

 

¿Cáles son os teus deportes favoritos? 

 

¿ En qué che gustaría traballar no futuro? ¿Por qué? 

 

Entrevistado: 

Entrevistador: 
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II PRIMEIRO ENCONTRO CON PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS 
 
 

RESUMEN DA ACTIVIDADE 

OBXECTIVOS: 

Coñecer datos sobre o/a titor/a, horario, normas de convivencia e o grupo no que se integra o/a 
seu/súa fillo/a. 

Informar sobre as funcións do/a titor/a, o plan de acción titorial e o horario de atención a pais e nais. 

Solicitar a colaboración dos pais/nais co Centro. 

 
DESENVOLVEMENTO: 

 

1. O/a Titor/a e os pais/nais preséntanse, comentase o horario do grupo e as características 
do grupo, así como as normas internas de funcionamento, os dereitos e deberes do/a 
alumno/a, o proceso para o control da asistencia, as sancións previstas para o 
incumprimento das normas... 
2. Descríbense, brevemente, as funcións do/a titor/a, o plan de titoría que se desenvolva co 

alumnado e o horario de atención a pais e nais. 
3. Seguidamente exprésanse algunhas ideas sobre a posible colaboración: seguimento de 
horario de estudio, normas de disciplina na casa, valoración polos pais/nais da educación dos 
fillos/as e do estudo,... 
4. Preguntas por parte dos padres/nais. 

 
 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DA SESIÓN 
 

1. Presentación dos asistentes a la reunión. O/a titor/a invita a cada un dos pais/nais que 
se presenten rogándolles que indiquen, ademais do nome, número de fillos no Centro, 
cursos académicos no mesmo e grao de satisfacción pola elección deste Centro (respectando 
todas as opinións, pero sen permitir ningún tipo de discusión). Finalmente presentase o 
Titor/a: nome da asignatura que imparte, anos que leva no centro....... e en xeral todo aquilo 
que facilite a apertura e distensión do grupo. 

 

2. Información por parte do/a titor/a sobre: 
 

* Características de la educación secundaria Obrigatoria 

- Horario escolar do grupo, profesores/as e avaliacións. 
- Horas de titorías de pais/nais. 
- Características do grupo. 
- Metodoloxía e traballo no Centro. 

Insistir en : 
planificación diaria do traballo Asistencia e 
actitude positiva en clase. 
Control e xustificación das faltas de asistencia Atención 
ás asignaturas pendentes 
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3. Criterios de Promoción e Avaliación 
Avaliación: É continua, integradora, formativa e sumativa. Realiza o Equipo Educativo. Avalíanse os 

conceptos, os procedementos e as actitudes 
Promoción: a decisión de promoción adoptase de forma colexiada por todos os profesores/as que 

forman o Equipo Educativo. 

 

4. Departamento de Orientación 
 

- ¿Quén o compón? 
- Para qué serve : 

Orientación académica 
Consello Orientador 
Información de optativas 
Opcións académicas e profesionais 
Dificultades en xeral 

- Informar do horario de atención individualizada aos pais/nais por parte da Orientadora. 
 

5. Outros asuntos que considere o/a titor/a 
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III COÑECEMENTO DO ALUMNADO 
 

Unha vez establecido o primeiro contacto o seguinte paso consiste en facer posible que os/as 
alumnos/as compartan algunha información sobre si mesmos. Isto aumenta a mutua confianza porque axuda 
a que sepan o que poden esperar dos demais. E tamén se dan conta de que teñen moito en común e se 
sintan mais a gusto. 

 
A maioría dos exercicios desta parte supoñen o establecemento dunha confianza. Se o/a alumno/a 

comproba que, cando comparte algunha información de si mesmo/a con outros/as compañeiros/as, a súa 
reacción resulta favorable e manifestarase mais tal e como é. Estas actividades han de poñerse en 
práctica trancorridas unhas semanas de clase . E tamén que se teña en conta que o ambiente da clase debe 
de ser de respecto e aceptación. 
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1) ¿PREOCUPACHE COMO TE VEN OS DEMÁIS? 
 
 

Todos estamos interesados en coñecer si somos apreciados ou rexeitados por los demais; pero esa 
preocupación polo que pensan sobre nosoutros pode chegar a converterse nunha obsesión que inflúa na 
nosa conduta e faga que no seamos espontáneos e sinceros. ¿Tes a suficiente seguridade en ti mesmo para 
ser espontáneo e sincero? Compróbao. 

 

1. ¿Por qué razón elixes a túa roupa? 
A. Sempre elixo a máis cómoda. 
B. Só me poño a que me senta ben. 
C. Nin me preocupa, visto a que me compran. 

 

2. ¿Qué che molesta máis dos grans na cara? 
A. Que resultan feos. 
B. Só me preocupa si me doen e teño que medicarme. 
C. Dáme igual, xa se irán. 

 
3. Se te critican, ¿cál é a túa resposta? 
A. Escoitas a crítica e intentas corrixir a túa conduta. 
B. Non fago caso á crítica. 
C. Deféndome, xustifico ou ataco con outra crítica. 

 

4. Soes preguntar aos demais o que opinan de ti. 
A. Non nunca, e se me critican. 
B. Dáme igual o que opinen. 
C. Sí, mais dunha vez o fixen. 

 

5. ¿Disimulas os teus defectos para que os demais non se dean conta? 
A. Non, han de aceptarme tal como son. 
B. Sí, sempre. 

C. Con certos defectos sí que o fago. 
 

6. ¿Es absolutamente sincero? 
A. Sí, sempre intento selo. 
B. Depende de con quén o para qué. 
C. A túa intención é selo aínda que , as veces, ha que disimular para evitar algo peor. 

 

7. ¿Necesitas, para estar a gusto, saberte apreciado polos demais? 
A. Agrádache sabelo, pero non o necesitas. 
B. Sí, do contrario síntome infeliz. 
C. Nada en absoluto. 

 

8. A Pinocho medráballe a nariz cada vez que mentía, si a ti che pasara o mesmo, ¿a tua nariz 
sería? 
A. Bastante mais longa do que é agora. 
B. Seguro mais pequena do que é agora. 
C. Ben, más o menos igual. 
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CADRO DE VALORACIÓN  1 2 3 4 5 6 7 8 
A 3 1 2 1 3 3 2 2 
B 1 2 3 3 1 2 1 3 
C 2 3 1 2 2 1 3 1 

 
 

Puntuación entre 8 e 15. tendes a ser sincero e lo que opinen os demais de ti non che preocupa en exceso, 
non condiciona t a túa forma de actuar ou pensar. Puntuación entre 16 e 21. A túa preocupación polo que 
opinen os demais de ti é a ordinaria. Depende na maioría das ocasións da persoa que opine. Puntuación entre 
22 y 24. Mais ben pasas en exceso dos demais. Pode que sexas un pasota ou, polo contrario, que te 
escondas en unha máscara de seguridade externa para non mostrar a túa sensibilidade ante as opinións 
alleas. 
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2) ENTREVISTA E PRESENTACIÓN 
 

Esta actividade está especialmente indicada cando o alumnado non se coñece entre si porque non 
coincidiron na mesma clase en cursos anteriores, ou proveñen de diferentes centros. Aínda que pode resultar 

moi útil cando, apesares de haber compartido a escolaridade, coñécense relativamente. 

 
Obxectivos 
1.- Conseguir que o alumnado comparta algunha información sobre si mesmos e que se plantexen o que 
poden esperar dos demais. 
2.- Mellorar as relacións de grupo a través do coñecemento dos/as compañeiros/as, así coma que incrementen a 

súa confianza e aceptación mutua. 

 
Suxerencias de aplicación. 

 
Primeira parte: Distribuir a clase por parellas. 

 

O/A titor/a pode optar por unha das seguintes opcións: 

a) Permitir que os/as alumnos/as elixan a outro/a compañeiro/a ao que lle gustaría 
coñecer mellor: é unha maneira de distribuir o alumnado, aínda que hai que levar 
coidado cos que non resulten elixidos por ningún, neste caso o/a titor/a debe ter 
prevista esta situación e ofrecer unha proposta de agrupamento dos últimos 
alumnos/as. 

b) Elixir un método aleatorio (por exemplo, un número par da lista con un impar por orde) 
tamén é unha boa alternativa porque soluciona o problema anterior e da a todos/as 
os/as alumnos/as o mesmo valor. Aínda así, haberá que permitir algún cambio porque 
poden coincidir dos alumnos/as que xa se coñezan ben. 

 
Segunda parte: Entrevista 

 

O/A titor/a entrega a ficha do alumno/a e explica que deben entrevistar ao compañeiro/a e viceversa, 
intentando coñecer cousas novas sobre el ou ela, gustos e aficións. 

O/A titor/a levará coidado en que non xurdan preguntas que resulten comprometidas ou que revelen 
detalles moi persoais ou íntimos, que puideran resultar contraproducentes porque farían que a outra persoa 
optara por protexerse e é o contrario do que se pretende; crear confianza. Precisamente por iso a ficha do/a 
alumno/a inclúe un guión de posibles preguntas para comentar. 

 
Terceira parte: Reunión en pequenos grupos 

 

Seguindo un criterio de proximidade na ubicación na aula as parellas uniranse e formarán pequenos 
grupos e por quendas irán presentando o/a compañeiro/a que lle correspondera e comentarán ao grupo o que 
aprenderon del ou dela. 

 

Cuarta parte: En gran grupo 
 

O/A titor/a plantexará aos alumnos/as se lle gustou a actividade e en para que lles serviu e 
animaraos a que se relacionen e colaboren con todos/as os/as compañeiros/as. 



29 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

A clase funcionará mellor se vos coñecedes entre vos e tedes confianza.Este exercicio ten dúas 
partes : unha entrevista cun compañeiro/a ao que vos gustaría coñecer mellor e despois un comentario en 
pequenos grupos. 

Pensa nun compañeiro/a da clase co que che gustaría entrevistarte. Pide permiso ao titor/a para 
xuntarte xunto a el. 

 

  Por parellas: Falade uns minutos intentando coñecervos mellor. Podedes empezar por 
comentar algunhas das cuestións, como se indica no seguinte cuadro: 

 

 
 

 

 En pequeno grupo: Pasados dez minutos, formade grupos de catro. Presentade ao voso/a 
compañeiro/a e comentade o que descobréstedes del ou dela. 

Ficha do/a alumno: Actividade ENTREVISTA E PRESENTACIÓN 

 
 

Tratase de coñecer cinco cousas novas do voso/a compañeiro/a ALGUNHAS PREGUNTAS 

QUE PODEDES FACER 

 ¿ Onde vives?(localidade, barrio,…) 

 ¿ A qué clases ias o curso anterior? 

 ¿ Onde pasaches as últimas vacacións? 

 ¿Fixeches algunha viaxe que che gustara especialmente? 

 ¿ Calesson os teus deportes favoritos? ¿Practicas algún deles? 

 Tamén podedes comentar aficcións,tempo libre,…. 
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3) AUTOBIOGRAFÍA 
 

Esta actividade está especialmente indicada para profundizar no coñecemento individual do 
alumnado e pode ofrecer oportunidades moi valiosas para a súa orientación. 
Pode aplicarse de maneira estruturada ou non estruturada. Obxectivos 

1.- Coñecer mellor o/a alumno/a e o seu medio familiar e social, a súa historia persoal, os seus valores e 
expectativas . 
2.- Facilitarlle un bo instrumento de autovaloración, de comprensión de si mesmo e das súas 
aspiracións. 

 
Suxerencias de aplicación 

 

A autobiografía consiste nun relato sobre os aspectos que o/a alumno/a considere que poden 
axudar ao titor/a a coñecerlle mellor:recordos, acontecementos, intereses, preferencias,… que teñen un 
valor especial para el ou ela. 

 
Na súa aplicación o/a titor/a ten que optar por presentar unha das dúas versións alternativas 

estruturada e non estruturada. 
 

 Na autobiografía estruturada danse unhas instrucións explícitas da apoio á 
redacción e cobre de maneira secuenciada os aspectos máis importantes da 
vida do alumno/a (por exemplo, antes de ir á escola, os anos de escolaridade, a 
vida fóra da escola, o futuro,…) Na ficha do alumno/a titulase “ Redacción 
guiada: A miña autobiografía”. 

 Na biografía non estruturada pídeselle ao alumno/a que escriba acerca de si 
mesmo/a ou da súa vida e proxectos. Nas instrucións só se dan algunhas 
suxerencias xerais, pero non se ofrecen pautas nin epígrafes concretos. Na 
ficha do/a alumno/a titulase “ Redacción libre: A miña autobiografía”. 

 
Por outra banda, o/a titor/a ,ao prepar a a actividade, debe seguir algúns aspectos: 

 

11 Na súa presentación. 
 

Lle suxeriremos que inicie a actividade lendo este párrafo de introdución. 
 

“ Como profesor/a titor/a poderei atender mellor a clase e axudarvos 

persoalmente si sei algo mais sobre vos. Propóñovos facer unha 

biografía na que me podedes contar aqueles aspectos que vós 

consideredes que me poden axudar. Ao principio da ficha do/a alumno/a 

tendes algunhas suxerencias para redactar a autobiografía. Só eu o/a 

titor/a as lerei e comprométome a non revelar detalles a outras persoas”. 

 

12 No momento mais oportuno para a súa realización. 
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Convén propoñer esta actividade unha vez transcorridas algunhas semanas de curso, 
para que xa se establecera unha confianza entre titor/a e o alumnado. 

 
 

13 Na súa lectura. 
 

O/A titor/a , ao ler as redaccións, ademais de coñecer certos aspectos importantes do/a 
alumno/a e a súa situación escolar , familiar ou social, pode atopar algún problema , 
que deberá manexar con tacto e con un coidado especial. Ademais valorará se pode 
intervir ou é mellor telo en conta pero non actuar directamente (porque cae fóra da súa 
función). 
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REDACCIÓN GUIADA : A MIÑA AUTOBIOGRAFÍA 
 

Redacta a túa autobiografía axudándote do seguinte esquema. 

 
1. A miña familia e eu 

 

- ¿ De onde é a miña familia? 
- A miña familia 
- A miña apariencia 
- … 

 
2. Antes de ir á escola 

 

- Onde vivía 
- Os meus/miñas amigos/as 
- O que mais me gustaba deses anos. 
- … 

 
3. Os anos de escolaridade 

 

- O que me gustaba dos primeiros anos de escolaridade 
- … 

 
4. A vida fóra dos Instituto 

 

- Amigos/as 
- Aficións e actividades que me gustan agora. 
- … 

 
5. O meu futuro 

 

- A qué me gustaría adicarme. 
- Cómo vexo a miña vida futura. 
- … 

ACTIVIDADE AUTOBIOGRAFÍA : 1ª ALTERNATIVA 
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REDACCIÓN LIBRE : A MIÑA AUTOBIOGRAFÍA 
 
 

Inicia a túa autobiografía no tempo mais alonxado posible da túa vida. Explica as 

cousas que resultaron importantes para ti, tristes ou alegres. Por favor, comentas as túas 

aspiracións, esperanzas e plans de futuro, o que desexarías facer . 

Non hai límites de lonxitude ou tempo para escribir esta autobiografía. 

ACTIVIDADE AUTOBIOGRAFÍA : 2 ª ALTERNATIVA 
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4) O RUMOR 
 

RESUMEN DA ACTIVIDADE 

 
OBXECTIVOS 
Mostrar as dificultades da comunicación. 

Analizar a influencia das preguntas e o diálogo . Mostrar a importancia da actitude de 
escoita na comunicación. 

 
Orientacións metodolóxicas 

 

1. Preparación do exercicio 
Sinálanse dous grupos de 5 alumnos/as cada un, que se sitúan nun espazo aparte, diferente da 
clase. 

 O/A Titor/a indica previamente a este grupo cál vai a ser a súa tarefa. 
Previamente tamén, selecciona un grupo de alumnos/as que farán de observadores 
durante o exercicio. 

 Reúneos e entrégalles un exemplar da folla de observación nunha dirección 
ou en dúas direccións segundo o compañeiro/a a qué deban observar, e 
explícalles brevemente como realizar a observación. 

 Cada observador fíxase unicamente en un dos seus compañeiros/as. Durante 
el exercicio sitúanse na clase entre os demais compañeiros/as. 

O resto da clase permanece dentro da aula. Para este exercicio será convinte dispor a sala de 
modo que observadores e o resto da clase, estean en círculo tendo diante a mesa do profesor. 

Pídeselle a todos que permanezan moi atentos. Se lles explica brevemente en qué consistirá o 
exercicio, e que deben fixarse en cómo cada un dos cinco membros do grupo repiten con 
exactitude o deforman a historia que van a oír. 
É moi importante que todos permanezan en absoluto silencio durante a experiencia, y sen facer 
ningún tipo de xestos, muecas, risas, sonrisos, etc. Deben comportarse como si a clase estivera 
valeira, para non influir nos seus compañeiros/as. 

 
MATERIAL NECESARIO 

Follas de observación. 

Follas de TABOAS RESUMEN. 

 

 

Desenvolvemento do exercicio 

1ª fase: exercicio de comunicación sen feed-back (sen preguntas) Tratase 

de estudar cómo o feito de que non se poidan facer preguntas inflúe na 

comunicación na transmisión da información. 

Por tanto, nesta primeira fase do exercicio, o que oe a historia non pode preguntar 

nada. Esta indicación debe darse con claridade aos 5 que participan nela. 

1. O/A titor/a fai pasar á clase ao primeiro/a alumno/a. Cóntalle a 
historia do granxeiro; debe ser fiel e exacto: para elo, o mellor é 
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que lla lea tal cal. 

2. Pasa logo o segundo. O primeiro lle conta a historia. Logo, 
sentase na clase. 

3. Pasa logo o terceiro. O segundo lle conta a historia. 
 E así ata que pasan os cinco. 
 Os observadores toman nota cada un do/a compañeiro/a de que se ha 

encargado (1.ou, 2.ou, 3.ou etc.). 
O resto dos membros da clase apunta todas as deformacións que se observan no 
paso dunha historia a outra. 

 
 

2ª. fase: exercicio de comunicación con feed-back (con preguntas) 

Nesta segunda fase poden facerse preguntas ao informador. Tratase de 

estudar cómo inflúen as preguntas na comunicación e na la transmisión da 

información. 

Debe darse esta indicación aos cinco alumnos/as que participan no exercicio. 

1. O/A Titor/a fai pasar ao primeiro/a dos cinco alumnos/as. Le a 
historia; responde a súas preguntas. 

2. Pasa logo o segundo alumno/a. O/A primeiro/a lle explica a 
historia a súa maneira, e responde as súas preguntas. 

3. Pasa o terceiro/a alumno/a. O/A segundo/a lle conta a historia a súa maneira. 

 

 E así ata que pasan os cinco. 

 

Os/as observadores/as e o resto da clase compórtanse de idéntica maneira que na 
primeira fase. 

 
 

3ª fase: comentario dos resultados 

1. Os/As observadores/as poñen na pizarra os seus resultados, 
seguindo o cadro que aparece nas TÁBOAS RESUMEN. 
2. Diálogo xeral na clase: 
a) Sobre cómo inflúe na comunicación a posibilidade o non de facer preguntas. 

¿Qué pensan os que participaron na experiencia? ¿cómo se sentiron? 

¿Qué opinan os/as observadores/as e o resto da clase? ¿qué cousas 

significativas notaron? 

b) ¿Qué aplicación ten todo isto para a nosa clase? 
 ¿Qué efectos produce o feito de que non se pregunte por medo ao 

profesor/a ou por medo a que os demais se rían de un? 
3. A ter en conta... 

 Debe entrenarse previamente aos observadores/as. 
 Así mesmo, deben alixirse para observadores alumnos/as un pouco 

avispados e que sexan capaces de facelo ben. 
 O/A Titor/a deberá asegurarse de que os membros dos grupos da 

experiencia non se comunican entre si e ignoran a historia 
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 antes de que a oian na clase. 
 É moi importante que na clase estea en absoluto silencio que todo o 

mundo sexa fiel a non facer xestos de ningún tipo. 

 
 He aquí algunhas ideas que poden servir ao titor/a para o diálogo 

final, en torno ás transformacións que sen sufrir habitualmente as 
mensaxes que se transmiten oralmente: 

 

 
Normalmente dáse unha deformación da mensaxe que é tanto maior canto 

mais numeroso é o grupo ou mais numerosos son os participantes. As tres 

deformacións más frecuentes soen ser: 

 

a) Redución da mensaxe 

 O receptor tende a reducir a cantidade de información recibida. A 
mensaxe perde riqueza de detalles, faise mais corto, mais resumido. 

b) Agudización 
 O receptor resalta algúns puntos de especial importancia para el. 

e) Interpretación 
 O receptor interpreta a mensaxe dende os seus propios sentimentos e 

valores, modificando e as veces tergiversando a intención do emisor e 
o contido da mensaxe. 

 

4. A historia do granxeiro 
Un granxeiro no oeste de Extremadura colocou un tellado delgado sobre a súa 

palleira. Pouco despois un vento furacanado fixo voar e cando o granxeiro o atopou a 

vinte kilómetros, estaba dobrado e encollido con imposible reparación. 

Un amigo e un avogado indicáronlle que a Compañía Ford de Automóviles lle pagaría 

un bo prezo pola chatarra e o granxeiro decidiu enviar o tellado á Compañía para ver 

cánto podería sacar del. Embalouno nunha gran caixa de madeira e envioullo a Avilés, 

Asturias, poñendo claramente o remite para que a Compañía Ford soubera ónde 

enviar o cheque. 

Pasadas doce semanas, o granxeiro non había oído nada da Compañía Ford. 

Finalmente cando estaba a punto de escribirlles para averiguar o que pasaba, recibiu 

un sobre deles. Dicía así: «Non sabemos qué chocou contra o seu coche pero 

terémolo arreglado para o quince do seguinte mes». 
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Historia orixinal 1 2 3 4 5 

1 Granxeiro . . . . . 

2 Oeste de Extremadura . . . . . 

3 Tellado delgado sobre a 
súa palleira 

. . . . . 

4 Vento furacanado fixo voar . . . . . 

5 Vinte kilómetros . . . . . 

6 Dobrado e encollido . . . . . 

7 Amigo e Avogado . . . . . 

8 Compañía Ford de Automóviles . . . . . 

9 Bo prezo . . . . . 

10 Enviar o tellado . . . . . 

11 Cánto podería sacar por el . . . . . 

12 Gran caixa de madeira . . . . . 

1 3 Avilés, Asturias . . . . . 

14 Remite . . . . . 

15 Enviar o cheque . . . . . 

16 Pasadas 12 semanas . . . . . 

1 7 A punto de escribirlles . . . . . 

18 Recibiu un sobre . . . . . 

19 Que chocou contra o seu coche . . . . . 

20 Quince do seguinte mes . . . . . 
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IV AUTOESTIMA 

 
 

O ámbito escolar constitúe un contexto e especial relevancia no desenvolvemento do autoconcepto e da 
autoestima. O concepto que o/a alumno/a se foi forxando da súa capacidade e a súa propia valía persoal, a 
percepción que ten sobre os seus propios méritos e actitudes, constrúese a partir da experiencia e interacción 
coas persoas que lle rodean, especialmente as mais significativas para el. É de esperar que, xunto cos seus 
compañeiros/as o profesorado sexa una delas. 

 
 

O desenvolvemento de actividades de autoestima contribúe a crear un clima de aula, permitindo a 
integración escolar do alumnado que ten dificultades nas relacións sociais cos seus compañeiros/as. 

 
Por razóns de espazo só se inclúen unha poucas actividades nesta proposta. Si o/a profesor/a titor/a 

desexa incluír outras, recomendase o seu paso polo departamento de Orientación para maior asesoramento. 
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1) O MEU ESCUDO DE ARMAS 
 

Nesta actividade, (adaptada de Brunet e Negro), proponse aos alumnos/as debuxar un 
escudo onde se representen as súas cualidades persoais mais positivas e as súas 
actividades preferidas. Despois, organizase unha exposición na clase e un comentario en 

gran grupo. 

 
 

Obxectivos 
 

1) Axudar ao alumno/a a expresar os aspectos de 
personalidade que considere mais positivos. 

2) Fometar a autoestima e a comunicación entre o 
alumnado. 

 
Suxerencias de aplicación 

 

 Primeiro paso : Traballo persoal 
 

Cada alumno/a ten que debuxar o seu escudo de armas, o seu escudo persoal. Nel ha 
de representar aqueles aspectos da súa personalidade que considere máis positivos. 
Pódense representar aspectos coma: 

 

- O mellor que cada un conseguíu. 
- A cualidade da que mais satisfeito está. 
- A aficción que mais valora. 
- O que lle gustaría conseguir no futuro 
- … 

 

 Segundo paso: posta en común en gran grupo. 
 

O/A titor/a dará un tempo para que os/as alumnos/as poidan ver os traballos 
expostos. 
A continuación ábrese un diálogo para comentar o que lles pareceu o exercicio e qué 
aspectos lle chamaron mais a atención dos escudos dos/as compañeiros/as. 
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2) AXENTE 006 
 

Este exercicio (adaptado de Vopel), plantexa aos alumnos/as unha situación que lles 
axuda a coñecerse mellor a si mesmos/as e aos seus compañeiros/as. Teñen que 
imaxinar que desapareceron e que un axente 006 os está buscando. Para darlle 

pistas teñen que responder a unhas cuestións, que inician unha interesante e 
divertida dinámica de grupo. 

 
Obxectivos 

 

1. Axudar ao alumnado a que describan distintos aspectos da súa 
personalidade para que os seus compañeiros/as lles coñezan mellor. 

2. Fomentar unhas boas relacións no grupo clase e a 
comunicación entre os seus membros. 

 
Suxerencias de aplicación 

 

 Traballo individual 
 

Presentación do exercicio: “ Propóñovos un xogo que estimulará o voso 

espírito de aventura e vos dará a posibilidade de describirvos a vos 

masmos e de manifestar as vosas preferencias” 

Repartir aos alumnos/as o documento “ Axente 006” , lerlle as instrucións e pedir 
que o cubran. 

 

 Traballo en pequenos grupos 
 

A continuación explícaselle a seguinte tarefa. “ Dividídevos en grupos 

de catro, lede por quedas as respostas aos compañeiros/as. 

Dispoñedes de vinte minutos para comentar cos demais 

compoñentes do grupo as vosas respostas. Falade do que vos 

gustou, o que vos sorprendeu ,…” 

 

 Profundización (en gran grupo) 
Cuestións finais 
- ¿Gustouvos este xogo de interacción? 
- ¿ Qué pregunta vos resultou máis difícil? 
- ¿ Descobrestedes algo novo en vos mesmos? 
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Este xogo estimulará o voso espírito de aventura e daravos ocasión para describirvos a 
vos mesmos e de manifestar as vosas preferencias. 

 
“ Imaxínate que estás na lista de desaparecidos dende fai tres meses e 

que a policía te está buscando. O axente 006 recibiu o encargo de dar 

contigo.” 

“ Respondendo ás preguntas que seguen poderás axudar ao axente 
006 que, desta maneira , terá unha pista que seguir.” 

 

1. ¿ Por qué desapareciches? 

 

 

2. ¿ Qué aspecto tes? (Altura, peso, idade, ..., impresión xeral, modo 

de andar, falar,…..). 

 

 
 

3. ¿Qué hábitos teus poden axudar ao axente a identificarte? 

 

 
 

4. ¿ Cales son os lugares mais probables onde te esconderías? 

 

 

5. ¿ Con quén manterías contacto durante a túa 
ocultación?Describe e explica por qué elixiches esas persoas. 

 
 

 

6. ¿ Onde irías a comer e durmir? 

 

 

7. Cando volvas á casa, ¿ cales serían os motivos ? 

 

Traballo en pequeno grupo 
 

- Reunídevos en grupos de catro e lede por quendas as respostas. 
Comentade tamén o que vos gustou do xogo. 

ACTIVIDADE AXENTE 006 
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3) ESCALA DE AUTOESTIMA- AUTOESTIMA 

 

1. TEMPO DE APLICACIÓN: 1hora 

 
2. BREVE EXPLICACIÓN PARA A REALIZACIÓN: Contesta 

“SÍ” ou “Non” poñendo una (X) na casiña correspondente. Para elo 

deberás ter en conta cómo crees que es ti, cómo crees que te ve túa 

familia, profesorado, amigos/as e cómo desexarías ser respecto a eses 

atributos indicados. 

 
 

 PERSOAL FAMILIAR ESCOLAR SOCIAL  

 

ATRIBUTOS 

 
ASPECTOS 

Cómo 
pensas que 

es ti 

Cómo crees 
que te ve o 
profesorado 

Cómo 
crees que 
te ven os 

teus 
amigos/as 

Cómo crees 
que te ve a 
túa familia 

Cómo 
desexarías 

ser 

 Si No Si No Si No Si No Si No 
INTELIXENTE  

 

 

 
 

Aspecto 
físico o de 
conduta 

          

ESTUDIOSO/A           

GORDO/A           

CON DIÑEIRO           

DESCUIDADO/A           

PEREZOSO/A           

CURIOSO/A           

ASEADO/A           

TORPE           

GUAPO/A           

SIMPÁTICO/A  

 

 
Relación 
interper 

soal 

          

AMABLE           

MANDÓN/A           

ABURRIDO/A           

EGOÍSTA           

TÍMIDO           

DECIDIDO/A           

AGRESIVO/A           

PARTICIPATIVO/           

COOPERATIVO/A           

XUSTO/A  

 

 

 
Principios e 

valores 

          

SINCEIRO/A           

HONRADO/A           

RACISTA           

MENTIROSO/A           

RELIXIOSO           

INXUSTO/A           

VIOLENTO/A           

CONSERVADOR/           

SEXISTA           

TOTAL           
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SUMA TODOS OS “SÍ” E “NON” NAS CASIÑAS CORRESPONDIENTES 

 
Si reflexionaches sobre os aspectos a avaliar nas distintas áreas 

(persoal, familiar, escolar e social) e has respondido con sinceridade ás 

preguntas formuladas, podes coñecer por ti mesmo o teu grao de autoestima e 

as áreas deficitarias onde sería importante mellorar. 

 
 

¿Cómo coñecer o meu grao de autoestima? 

 
E primeiro lugar, suma todas as respostas “SÍ” y “Non” das distintas áreas 

e coloca o número total de cada unha delas nas casiñas correspondentes da 

ESCALA DA AUTOESTIMA (cadro de la páxina anterior). 

A continuación, selecciona o número total de respostas “SÍ” de las 

distintas áreas e colócalas na casiña correspondente do seguinte cadro resumen. 

 

 
 

Áreas 

A.PERSONAL 

(Cómo pensas 
que es ti) 

A.FAMILIAR 

(Cómo 
pensas que 
te ve a túa 

familia) 

A.SOCIAL 

(Cómo 
pensas que 
te ven os 

teus 
amigos/as) 

A.ESCOLAR 

(Cómo pensas 
que te ve el 

profesorado) 

CÓMO 
DESEARÍAS 

SER 

RESPOSTAS SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

TOTAL 
     

DIFERENZA 
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4) ¿CÓMO CRES QUE É A TÚA AUTOESTIMA? 
 

1.-TEMPO DE APLICACIÓN: 45 minutos 

 

 

 
2.-BREVE EXPLICACIÓN PARA A REALIZACIÓN: O/A alumno/a comezará contestando a 

unhas preguntas que nos permitirá coñecer qué coñecementos previos ten sobre el tema. A 

continuación, lerá a explicación e realizará unha actividade de reflexión. 

 

 

 
FICHA: ¿CÓMO CREES QUE É A TÚA AUTOESTIMA? 

 

Hoxe imos falar da autoestima e a relación que garda coas habilidades sociais, pero 

antes vamos a comprobar o que sabes sobre o tema: 

1. ¿Qué entendes por autoestima? 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. ¿Pensas que a autoestima está relacionada coa forma en que nos 

comportamos? ¿por qué? 

 
 
 

 
 

 
3. ¿Cómo pensas que pode ser a autoestima? 
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4. ¿Cómo crees que é a túa autoestima? 

 
 

 
Alta Baixa 

 

5. ¿Cómo pensas que podes mellorar a túa autoestima? 

 
 

 
 

 
 
 

A continuación, lee esta explicación sobre a autoestima e realiza a actividade. 
 

A autoestima é aquilo que sentimos, pensamos e manifestamos acerca de nos 

mesmos. É dicir, é a maneira en que nos valoramos ou estimamos, e esta valoración 

procede de sentimentos, pensamentos e comportamentos respecto a cómo nos vemos 

a nos mesmos e cómo nos ven os demais. 

Exemplo: A nosa autoestima é o reflexo de cómo nos ven as persoas significativas do 

noso entorno. Si un profesor/a nos di que somos intelixentes e traballadores, nos como 

resultado nos veremos intelixentes e traballadores e actuaremos como tales. O mesmo 

ocurrirá á inversa. 

La autoestima pode ser: 

 

- Baixa: reflexa un comportamento pasivo e falta de habilidades sociais. Unha persoa 

ten baixa autoestima cando existen diferenzas importantes entre o concepto que ten 

de si mesma e aquilo que desexaría ser en termos realistas. Exemplo: se considera 

ou se ve tímido/a e o seu ideal sería ser popular e ter moitos amigos/as. Non se 

atopa consigo mesmo e por tanto ten unha baixaautoestima. 

- Desproporcionada: manifestase a través dun comportamento agresivo e dificultades 

nas habilidades sociais. Unha persoa ten unha autoestima desproporcionada cando 

existe unha gran diferenza entre o concepto que ten de si mesma, e aquilo que 
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desxearía o l legustaría ser en termos realistas. Exemplo: se ve ou se considera rexeitado por 

os seus compañeiros/as e o seu ideal sería ser popular por encima de todo, para elo intentaría 

conseguir ser aceptado, manifestando una conduta agresiva. 

- Alta: mostrase a través dun comportamento asertivo, con boas habilidades sociais. 

Podemos establecer que nunha persoa coa autoestima alta, coincide o concepto 

que ten de si mesma, con aquilo que desexaría ser, de maneira sincera. 

 
 

 
 Reflexiona: ¿Cómo cres que é a túa autoestima? Elixe unha das tres opcións y di por qué: 

 
 

 
Opción a: Autoestima baixa. ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opción b: Autoestima alta. ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opción c: Autoestima desproporcionada. ¿Por qué? 
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V HABILIADES PARA O ESTUDO 
 

Estas actividades de mellora de habilidades para o e estudo non pretender indicar aos alumnos/as como teñen 
que estudar, xa que o enfoque elixido para o seu desenvolvemento considera que non hai un modelo ideal, 
senón mais ben varios camiños segundo a personalidade de cada un. O propósito é que os/as estudantes 
reflexionen sobre a súa maneira de levar a cabo as tarefas de estudo, que atopen ideas para mellorala e que 
propoñan uns cambios realistas. 
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1) ¿ SUCÉDECHE ALGO PARECIDO? 
 

1- Actividade motivadora: 
 

Elixir 4 alumnos/as voluntarios/as, o resto dos compañeiros formarán grupos pequenos, (de 4 ou 
6). Os voluntarios/as contarán, un a un: 

- como estudan na casa un día normal de clase? 
- como é o seu lugar de estudo? 
- como estudan os días anteriores a un control ou exame importante?. 

 
Os grupos de alumnos//as irán tomando nota de todo aquilo que consideran que o seu compañeiro fai ben ou 
mal. 

Unha vez rematados os relatos, déixanse 5 ou 10 minutos para que cada grupo discuta e conclúa o que 
lle parece correcto ou incorrecto da forma de estudar de cada un. A continuación, cada portavoz le en voz alta 
as conclusións do grupo e o titor vai tomando nota na pizarra. 

 

 
 

 

2- “Sucédeche algo parecido?” (Ficha de traballo): 
 

Entregamos unha copia do texto a cada alumno/a. Lectura do texto na clase e coloquio en torno ás 
seguintes cuestións: 

 

1- Sucédeche a ti algo parecido? 
2- Que problemas se plantexan no texto? 
3- Como podería resolver o seu problema ese estudante? 

 
Como conclusión poderíamos comentar a importancia da planificación do tempo para non perdelo 

inutilmente. 
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“Vaia tarde, meu!... finalmente irei mañá sen rematar as tarefas. 

Tamén pensaba ir á biblioteca para comezar o traballo de ciencias sociais e non me deu 
tempo. Para colmo de males o adestramento de remo foi fatal… só pensaba en todo o traballo 
que debería facer hoxe!. 

Non o entendo, non saín a divertirme en toda a tarde, 

definitivamente creo que “nos poñen demasiado traballo”. Tomarei unha decisión: direino na próxima asemblea 
de delegados e delegadas!. 

Con todo, Xosé sempre chega con todo feito, adestra como o mellor e por riba dí que dorme máis horas ca 
min…que cara, meu!. 

Imos ver… saín de clase ás 5 da tarde e fun directamente á casa para merendar. O adestramento era ás 7 así que 
pensei en estudar dende as 5,45 ata as 6,45, mais durante a merenda estiven de cháchara até as 6. 

Ben, como aínda tiña tres cuartos de hora fun para o meu cuarto e sentei á mesa; levanteime varias veces para: coller 
os libros que deixara na cociña, chamar por teléfono 

a Xosé para que me ditara os exercicios de matemáticas (non tomei apuntes en clase), pedinlle ao meu irmán un boli 
vermello, lembreille á miña nai que necesitaba o chandal para mañá (por certo, miña nai estaba mirando a TV e poñían o 
último vídeo de Bisbal, así que quedei un momentiño até que rematou). Cando volvín sentar á mesa eran ás 6,40… tiña o 
tempo xusto para chegar a remo!... Fun correndo. Esperaba estar de volta ás 7,30 e estudar. Ao remate do adestramento 
estivemos falando un rato con David e con Fredi da competición do outro día. 

Cando cheguei á casa eran as 8 (que tarde!, pensei). Fun rapidamente para o cuarto a traballar. 

Abrín os libros…que tiña que facer para mañá?: a biblioteca descartada (non importa, irei o venres!, dixen); 
exercicios de matemáticas, traballo de sociais, control de ciencias, tradución de inglés… non sabía por onde empezar; 
lembrei o disco de Bisbal que me deixara un compañeiro e decidín escoitalo mentres facía os exercicios de inglés e mate 
(é o máis difícil para min!); comecei a traballar. 

Chamou Carlos ao móbil e falei uns minutos con el. Seguín traballando. 

Eran xa as 9, levantei a beber e dinme conta que non fixera nada e… tiña tanto por facer!!. Regresei ao cuarto e 
estudei freneticamente durante 45 minutos. Despois á ducha e a cear. 

En resumo: toda a tarde estudando e non me deu tempo nin a repasar para o control. 

Agora son as 11 da noite, estou esgotado e non sei que facer. Case todos os días me 
ocorre o mesmo!. 

 
 
 

 
TODA A TARDE ESTUDANDO PARA NADA!... 

Falarei con Xosé…” 

 

 

Comenta cos teus compañeiros e compañeiras as seguintes cuestións:  

 Sucédeche a ti algo parecido? 

Que problemas se plantexan no texto? 

Como podería resolver o seu problema ese estudante? 
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2) ASÍ ESTUDO 

RESUMEN DA ACTIVIDADE 

 

 

OBXECTIVOS: 

 
 Revisar os aspectos esenciais que require a actividade intelectual. 

 Determinar as condicións ambientais necesarias para o estudo. 

 Realizar propostas concretas para a planificación do estudo. 
 Valorar os aspectos motivacionais como elemento imprescindible para a mellora do 

rendemento académico. 
 

DESENVOLVEMENTO: 

 

1. O/A titor/a comenta os obxectivos da actividade. 

2. A continuación entregase a folla de traballo co cuestionario. O/A titor/a, si o cre convinte, 
pode ir lendo cada ítem, aclarando dubidas. 

3. Realizase a corrección do cuestionario e cada alumno/a analiza os aspectos menos 
favorables, co fin de realizar un plan de acción. 

4. Cada alumno/a escribirá no seu caderno qué aspectos debe mellorar. 

5. Posta en común do grupo para aclarar conceptos e coñecer as estratexias que usan os 
alumnos e as alumnas para o estudo. 

6. Por último, o alumnado realizará una planificación semanal. 

 
MATERIAL: 

 
Follas de traballo 
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FOLLA DE TRABALLO CO CUESTIONARIO 

O estudo é unha tarefa moi complexa que require ter en conta multitude de aspectos. A continuación encontrarás 

moitos deles. 

Agora debes reflexionar sobre a forma en que actualmente realizas o estudo. Marca cunha “x” a 
casiña que mellor coincida contigo. 

 
 
 

CONDICIÓNS AMBIENTAIS Sempre A veces Nunca 

1. Estudas nunha habitación tranquila, sen ruídos.    

2. O estudo realizalo sempre no mesmo lugar.    

3. Na túa mesa de estudo cabe todo o material que necesitas.    

4. No lugar onde estudas ten unha boa temperatura, 
iluminación e ventilación. 

   

5. Utilizas una cadeira con respaldo y asento duros.    

 
 

MOTIVACIÓN Sempre A veces Nunca 

1. Gústache estudar para ampliar os teus coñecementos.    

2. O estudo resúltache moi gratificante.    

3. Resúltache fácil estar un bo rato estudando.    

4. O esforzo que realizo servirame para o meu futuro 
profesional. 

   

5. Interésame moito o que os profesores expoñen en clase.    

 
PLANIFICACIÓN Sempre A veces Nunca 

1. Tes establecido un horario fixo para el traballo na casa.    

2. Combinas o teu tempo de estudo e de descanso.    

3. Preparas os exames con suficiente tempo de antelación.    

4. Sempre cumpres o horario de estudo que estableces.    

5. Antes de iniciar a sesión de estudo planificas as tarefas a 
realizar. 

   

 
UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Sempre A veces Nunca 

1. Subraias as ideas más importantes a medida que estudas.    

2. Fas esquemas cando estudas.    

3. Fas resumes para fixar as ideas mais importantes.    

4. Faste preguntas para recordar o que acabas de estudar.    

5. Só memorizo algo cando o entendín.    

 

A continuación valora cada un dos aspectos tratados. 
 

Anota 2 puntos pola cruz marcada en “Sempre”. Anota 1 
punto pola cruz marcada en “A veces” Anota o puntos p 

la cruz marcada en “Nunca” 

 
Puntuación total en “CONDICIÓNSS AMBIENTAIS”:  

Puntuación total en “MOTIVACIÓN”:  

Puntuación total en “PLANIFICACIÓN”:  

Puntuación total en “TÉCNICAS”  
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¡ATENCIÓN! 

Aquelas puntuacións que quedan por debaixo de 5 son aspectos pouco favorables para o estudo. Conven 
que traballes sobre eles. O recomendable 

sería que anotases os aspectos sinalados na columna de “Nunca” de cada unha das táboas para 
corrixilos. 

Anota a continuación as actividades que realizas polas tardes e que teñen un horario fixo (deportes, 
música, clases de reforzo, etc...) 

 

 
A continuación completa o seguinte cadro tendo en conta las actividades anteriormente citadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HORARIO DE ESTUDIO SEMANAL Nº 

horas 

LUNES De a    De a    De a     

MARTES De a    De a    De a     

MIÉRCOLES De a    De a    De a     

JUEVES De a    De a    De a     

VIERNES De a    De a    De a     

SÁBADO De a    De a    De a     

DOMINGO De a    De a    De a     

 

 

Existen actividades que teñen que ser preparadas nunha semana concreta. É convinte que 

destaques cada semana aquelas que non poden demorarse más. Fai unha lista coas que teñas 

para a próxima semana. Utiliza a túa AXENDA. 
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3) COMPRENSIÓN LECTORA: AMPLIA O TEU VOCABULARIO 

OBXECTIVOS: 

 Reflexionar sobre a importancia do uso un vocabulario amplo. 

 

 Coñecer o vocabulario dos/as alumnos/as. 
 

 Propoñer algunhas medidas que poden axudar a ampliar o vocabulario. 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS: 

 

 
Poderíase sinalar que cando nos atopamos con palabras que nos son descoñecidas 

detenémonos mais da conta; prodúcese un frenazo intentando recoñecer esa palabra. Da 

mesma maneira que cando estamos nun grupo de persoas coñecidas e entre elas se atopa 

unha que non coñecemos, seguro que a miramos mais detidamente, intentando recoñecela. 

 
 

 Proponse ao grupo unha práctica para probar a amplitude do seu vocabulario. 
 

“ A continuación vouvos a presentar unha lista de palabras das que tedes que contabilizar aquelas cuxo 
significado descoñecedes; para elo podedes subraiar aquelas das que non coñecedes o significado”. 

 
 Realizase a lectura ou se lles presenta a documento coas palabras . 

 

 Faise un pequeno sóndeo para comprobar o nivel do grupo, preguntando aos alumnos/as o 
número de palabras descoñecidas. 

 

 Por último dáse a interpretación de resultados. 

 
 

INTERPRETACIÓN DA PROBA: 

 
PALABRAS DESCOÑECIDAD INTERPRETACIÓN 

De 0 a 6 ( 10%) Moi Ben. Alto nivel de vocabulario que 

che facilitará a túa velocidade e 
comprensión lectora. 

De 7 a 9 (15%) Ben. Bo nivel, aínda que podes 
mellorar. 

De 10 a 15 ( 25%) Regular. Debes mellorar o teu nivel 
sen non queres que a túa velocidade e 
comprensión lectoras se resintan. 

De 16 a más (..... ) Baixa. É  imprescindible  que 

aumentes  o teu vocabulario para 
mellorar a túa velocidade e 
comprensión lectora. 
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LISTA DE PALABRAS: 

 
 
 

 

Agradecido petulancia esencia 
Confiscar discriminación entelado 
Artesanía célebre iracundo 
Metafórico resumen tirano 
Experimental algarabía fachada 
Omnipresencia obtuso reticente 
Encomiable entumecido abuso 
Lírico presunción escándalo 
Intrépido vano advenedizo 
Cortexar envidia ensimesmado 
Parcial seducir deficiencia 
Anómalo corpulento simbioses 
Interminable languidecer abiecto 
Concreto intransferible preconizar 
Deducir oriúndo concesión 
Denigrante previsión inconcibible 
Tránsfuga prestamista eficacia 
Intolerancia inviable intruso 
Potestade polifacético incursión 
Obstinado mequetrefe empedernido 
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CONSELLOS PARA AMPLIAR O TEU VOCABULARIO 

 
 

LEE MOITO: 
Esta é, sen dubida, unha boa maneira de ampliar o teu vocabulario. Lendo moito amplías o teu vocabulario e 

ampliando o teu vocabulario melloras a túa lectura, tanto en velocidade como en comprensión. 

Polo tanto, le moito, pero ademais ten en conta as seguintes suxerenzas. 

 
CONSULTA LOS DICCIONARIOS: 

Deberías facer unha marca na palabra descoñecida e seguir lendo, porque a maioría das veces descubrirás 

o significado polo contexto, sen acudir ao dicionario. No obstante una vez terminado o párrafo o texto convén que 

consultes no dicionario as palabras marcadas. 

En definitiva, debes facer amizade co dicionario. 

 
UTILIZA R OS TÉRMOS APRENDIDOS: 

É importante para chegar á comprensión total e real dunha palabra, utilizala en varios contextos. 

DOMINA AFIXOS E RAÍCES DO LATIN E GREGO: 
Xa sabes que moitas palabras do castelán proceden do latín e do grego, polo tanto pode axudarche moito 

coñecer o significado de afixos e raíces como: hiper, micro, morfo,...etc. 

UTILIZA FICHAS: 
Si queres ser sistemático/a, escribe cada palabra nunha ficha, co vocablo por un lado e o significado polo 

outro; arquiva as fichas por orden alfabético e vótalles un ollo de vez en cando. 

MANEJA SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS: 
Tamén podes acudir aos dicionarios de sinónimos e antónimos, elo che axudará a ampliar o teu vocabulario. 

RESOLVE CRUCIGRAMAS, AUTODEFINIDOS,.. 

Con eles, ademais de entreterte, enriquecerás en gran medida o teu vocabulario. 

COÑECE AS SIGLAS MAIS HABITUAIS: 
Desta maneira, non te verás frenado nas túas lecturas cada vez que atopes unha. Ten presente que cada 

vez proliferan mais. Exemplos: ONU, CEE, OTAN, ESO, ........................................................ Poderíase dicir, en 

plan de broma, que estamos no século das siglas. 
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4) TECNICA DE GIANI RODARI 

 
“A pedra no estanque” 

 

Rodari parte da idea de que: unha palabra lanzada na mente produce ondas superficiais e profundas, provocando 
asociacións, recordos,... 

Trátase de propor aos alumnos/as unha palabra e traballar cos contidos que lles suxiran. 

 
EXEMPLO: 

 

Elíxese a palabra “ BOTE” , esta palabra podería traballarse da seguinte forma: 
 

- Ver as asociacións mentais que lles suxire, narrar algunha historia. 
 

- Afinidade de sons que empezan por “bo”: bocadillo, boca, botella, bolsa...; que acaban en 
“ota”: pelota, cabezota, pinga,... 

 

 

- Afinidades semánticas: zapato, zapatilla, sandalia,... 

 
- Traballar con acrósticos: 
B _ Balón ........................... Bóla 

O _ Orangutáns. ............... Orugas 

T _ Teléfono ....................... Teteira 

A _ Arcas. ............................Améndoas 

 

 

Unha vez traballadas estas posibilidades, poden xurdir bos textos, xa que a súa imaxinación foi 
estimulada. 



57 

 
 
 
 

 

5) “EN POUCAS PALABRAS” 

Resumir consiste en expresar coas túas propias palabras as ideas importantes dun texto, para así 
entendelo mellor. Os resumos permitiranche converter un texto con moitas palabras noutro con menos que 
contén as ideas principais. 

Pasos a seguir na realización dun resumo: 
 

1º- Lectura atenta do texto 

2º- Subliñar as ideas fundamentais e realizar un esquema (en ocasións non son necesarios estes dous 
pasos) 

3º- Redactar (sen ollar o escrito) de forma breve e precisa o contido fundamental do texto. 

 
Agora vas resumir este texto: 

Le atentamente: 
 

 
 

 

 
Trata de respostar ás preguntas: quen?, onde?, cando?, que pasou?. Tendo en conta as respostas 

que pensaches, realiza o subliñado do texto. 

 
Le o subliñado. Ten sentido?. Se é así xa estás preparado para facer o resumo, pero non esquezas 

que só debe recoller as ideas fundamentais. 
 

Agora busca un texto dalgunha materia que teñas de estudar estes días. Intenta facer un resumo. Se 
o precisas, pide axuda aos teus profesores. 

 
Os naturalistas que se dedican a estudar os peixes nos seus medios naturais comprobaron que estes non 

só manifestan certa curiosidade polas persoas, nun primeiro contacto, mais tamén que aprenden a evitalas se o 
mergullador presentou actitudes agresivas ou de caza. 

Por medio de experiencias realizadas en acuarios, comprobouse que os peixes aprenden novos 
comportamentos ante situacións insólitas e para iso empregan o método da proba e o erro. A conduta adecuada 
prodúcese xeralmente ao chou mais, a partir desa casualidade, os peixes insisten e acábanse facendo donos da 
situación. 

Tamén se observou que os peixes dun grupo aprenden máis rápido que os individuos illados. 

(Adaptado de Os segredos da natureza. Animais Acuáticos) 
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6) VELOCIDADE LECTORA  

Hora de comezo: ................... ........................ .....................
.. 

Hora, Minutos, Segundos 
 
 

Ou marqués de Vegallana era en Vetusta o xefe do partido máis reaccionario entre os dinásticos; pero 
non tinga afección á política e máis servía de adorno que doutra cousa. Tiña un favorito que era o 
Xefe verdadeiro. Ou favorito actual era (¡oh escándalo do xogo natural dás institucións e da quenda 
do pacífico!), nin máis nin menos, Don Álvaro Mesía, o xefe do partido liberal dinástico. O reaccionario 
cría resolver os seus propios asuntos e en realidade obedecía ás inspiracións de Mesía. Pero este non 
abusaba do seu poder secreto. Coma un xogador de axedrez que xoga só e o mesmo interésase polos 
brancos que polos negros, Don Álvaro coidaba dous seus negocios conservadores o mesmo que dous 
liberais. Eran pans prestados. Si mandaban os do Marqués, don Álvaro repartía comisións e licenza 
de caza, e a miúdo algo máis suculento, coma se foran goberno os seus; pero cando viñan os liberais, 
o Marqués de Vegallana seguía sendo árbitro nas eleccións, grazas a Mesía e daba empregos e ata 
prebendas. Así era a quenda pacífica en Vetusta, a pesares dás aparencias de encarnizada discordia. 
Os soldados de fila, como se chamaban eles, apaleábanse nas aldeas, e os xefes entendíanse , 
eran uña e carne. Os máis listos algo sospeitaban, pero non se protestaba, procurábase sacar tallada 
dobre, aproveitando o segredo. 
Vegallana tinga unha gran paixón: a de ? tragarse leguas?,ou sexa dar paseos de moitos quilómetros. 

Aburríanlle as intrigas dá politiquilla. 

Era cacique honorario; ou cacique en funcións, a súa man dereita, Mesía. Don Álvaro era ou Marqués 

en política, o que a Paquito en amores , o seu mentor, a súa Ninfa Egeria. Pai e fillo considerábanse 
incapaces de pensar nas respectivas materias sen a axuda dá súa pitonisa. Aquí estaba o segredo dá 
política de Vegallana, coñecido por poucos. 

O máis ao saír dá Xunta do “Salón de Antigüidades”, soían exclamar. 

- ¡Que cabeza a deste Marqués! ¡Naceu para amaños electorais,para manexar pobos! 
- Non, e os anos non lle renden; sempre é o mesmo. 
E todo ou que encomiaban era obra do outro,de Mesía. 

Cando este quería castigar a algún dous seus, poñíalle enfronte dun candidato reaccionario a quen 
había de deixar o triunfo. O Marqués agradecía a Don Álvaro a súa abnegación, e pagáballe dicíndolle, 
por exemplo: 

- Escoite vostede; o meu correlixionario Fulano quere tal cousa, pero a min cárgame ese 
home; faga vostede que triúnfe o pretendente liberal. E entón Mesía premiaba os servizos 
dalgún servidor fidelísimo. 

¡ Quen lle diría a Ronzal que   debía verse deputado dá Comisión a unha destas sabias combinacións! 
O Marqués dicía que “a fatalidade levarao a militar nun partido reaccionario: o nacemento, os 
compromisos de clase; pero ou seu temperamento era liberal”. Tiña grandes “amizades persoais” nas 
aldeas, e repartía abrazos polo distrito en moitas leguas á redonda. Durante as eleccións, cando 
moitos, case todos, críano manexando a complicada máquina dás influencias, ou único servizo 
positivo e directo que prestaba era ou de axente electoral. Pedía un puñado de candidaturas a 
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Mesía e as repartía polas parroquias electorais que visitaba nos seus paseos de “Xudío errante”. 
 

“CLARÍN”, Leopoldo Ás, Rexéntaa. 

 
 
 

Final: ................... ........................ ....................... 

Hora, Minutos, Segundos 

 
 

Nº de palabras do texto:........................... 

 
 
 

 

MANEIRA DE CALCULAR A Velocidade LECTORA 
 
 

Nº de palabras do texto POR 60 = Nº de palabras por minuto ( p.p.m.) 
Segundos empregados 
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7) O RESUMO 

 
O resumo é o resultado de converter un texto con moitas palabras noutro con menos que contén 

a idea principal. 

Non se trata de voltar a escribir o texto, senón que hai que condensar o que nel aparece 

expresado, evitando recoller aspectos superficiais e sen importancia, tes que facelo o máis 

brevemente posible aínda que con claridade e precisión, recollendo os datos necesarios que permitan 

obter unha información correcta e completa. 

 
Se o resumo está ben feito non sobrepasará o 25% das palabras do texto orixinal. 

 
Todas as ideas importantes estarán perfectamente integradas, enlazadas e relacionadas. 

 
Aínda que non se trata de voltar a escribir o texto, a presentación dun resumo debe ser similar á 

do orixinal. Debe, polo tanto, posuír unha unidade e un sentido. Non se pode considerar o resumo 

como unha simple enumeración das ideas principais, estas aparecerán nel formando unha estrutura 

en párrafos, e non como guións, chaves ou asteriscos. 

Se fas resumos emprega as túas propias palabras, e non copies con exactitude as do texto que 

estás a resumir. 

 
A utilidade dos resumos para o estudo de certas materias é notoria, xa que facilitan a 

comprensión e a memorización da materia de aprendizaxe. 

 
Do mesmo xeito que os esquemas, os resumos podes realizalos en fichas, que debes conservar 

para logo poder consultalas en calquera momento. Se o prefires podes utilizar un caderno no que 

vaias facendo os teus resumos e esquemas, téndoos así sempre ordenados. A orde nos teus traballos 

aforrarache tempo e traballo á hora do repaso 
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8) O ESQUEMA 

 
O esquema é a expresión gráfica das ideas máis importantes dunha lección. Esta tarefa non 

poderás realizala con ter lido unha soa vez o texto, tes que lela e dominar o seu contido, só así poderás 

realizalo. 

 
O esquema representa o esqueleto da lección, sendo os seus elementos principais o 

título, os apartados e as principais ideas que aparecen. Cada idea ocupará unha liña e irá 

precedida dalgún signo distintivo (guión, asterisco, numero, letra, ...). 

 

É importante a brevidade, polo tanto procura que predominen os espazos en 

branco. 
 

En xeral, para facer un esquema 

debes: 

-Determinar a estrutura da 

unidade temática, separando os principais 

apartados e conceptos da mesma. 

 
-Ordenar a estrutura detec- tada, 

clasificando a materia por epígrafes e 
gardando unha sis- temática na numeración 
de ditos epígrafes e na distribución do 
espazo. 

 
-Describir brevemente cada un 

dos epígrafes, tomando o máis esencial do 

texto. 

 
 

 

Se es capaz de construír, seguir e comprender este armazón, podes realizar sen dificultades a 

seguinte tarefa que será o resumo. 

 
O esquema debe: 

. Ser breve e facilitar a comprensión. 

. Seguir unha orde lóxica na presentación das ideas. 

. Axudar á retención de datos. 

. Facilitar unha visión rápida, global e xerarquizada do tema. 

 

 
O esquema é moi doado de aprender, e resulta un instrumento moi útil para fa- cer o repaso do 

tema. Cando acometas esta tarefa é conveniente que te vaias facendo preguntas e contestándoas como se 

o profesor/a estivese diante. Algúns exemplos poden ser: 
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9) ANÁLISE DA ESTRUTURA DOS TEXTOS I 
 
 
 
 
 

 

 
EXEMPLO 

 
 

“O HOME DO PALEOLÍTICO” 

 

 

O home do paleolítico descoñecía a agricultura e a gandería. A caza, a pesca e a recolección dos 
froitos silvestres constituían a súa fonte de alimentación e toda a súa forma de vida estivo determinada 
por ese tipo de economía depredadora. 

A necesidade de cazar motivou que desenvolvese instrumentos útiles para ese mester, así, 
golpeando pedras silex fabrica pequenos coitelos, puntas de lanzas, arpóns, machadas, etc. Tamén fai 
útiles de caza con ósos e hastas de animais. 

Cando a caza escaseaba no lugar no que estaba, o home paleolítico debía marchar a outros 
lugares. Como consecuencia desta vida nómade as vivendas que usaba tiñan carácter ocasional: covas, 
abrigos, cabanas bastas feitas de paus e ramas, etc. 

A caza influíu tamén en obras de arte que realizaba; pintaba figuras de animais e escenas de caza 
porque cría que iso favorecía a súa captura. As covas eran consideradas como santuarios nos que se facían 
ritos para conseguir unha boa caza. 

 
 
 
 

 

Aínda que os textos teñan contidos distintos, xeralmente están organizados 
de xeito similar. 

 

 

Os catro parágrafos falan do PALEOLÏTICO e nos catro nomea a CAZA. 

As ideas globais que se expresan nos parágrafos son unha 

consecuencia de que o home do paleolítico dependa da caza e da pesca 
para poder subsistir. 
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Fabrica utensilios de 
caza. 

 

Pola 

necesidade 

de cazar. 

 

É nómada. 

Usa Vivendas  

ocasionais. 

Pinta animais e escenas de 
caza. 

 

Cando un texto está organizado deste xeito, dicimos que ten unha estrutura 

causal. As cousas que se din están causadas polo que se dixo ao principio. 

En textos organizados deste xeito é fácil atopar palabras ou expresións como 
as seguintes: “motiva”, “motivou”, “como consecuencia”, “influíu”, “deu lugar 

a”, etc. 
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GRÁFICAMENTE PODÉMOLO REPRESENTAR  

 

 
DALGÚN XEITO SIMILAR A ÉSTAS:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 
 
 
 

 

 

10) ANÁLISE DA ESTRUTURA DOS TEXTOS I I 

“PROBLEMAS DO MUNDO ACTUAL” 

O mundo actual atópase cun grave problema; cada vez prodúcense máis residuos que non se 
rexeneran de forma natural e contaminan o noso medio ambiente. 

 
Ata agora, o único que se fixo con estes residuos foi almacenalos en vertedoiros que se sitúan nos 

arredores das cidades, e que, dependendo do control que se exerce sobre eles, contaminan de diferente 
forma. 

 
Como actualmente non existe un tecnoloxía capaz de reciclar todos os residuos que xeramos, 

pódese solucionar parcialmente o problema de dúas formas: 
 

- Diminuír o volume de residuos en vertedoiros por medio da reciclaxe de obxectos 
fabricados con papel, cartón, plásticos, cristal, metal,etc. 

 

- Almacenar os residuos en vertedoiros controlados que non deixen escapar a 
contaminación. 

 
 

Estas actuacións provocarán a diminución do volume de residuos e do consumo de materias 
primas, asi como o control e diminución da contaminación. 

 
 
 
 
 

Nos parágrafos primeiro e segundo preséntase un problema: “ A gran 

cantidade de residuos que non se reciclan de forma natural e a 

contaminación que producen”.Os parágrafos seguintes ofrecen unha 

solución a ese problema: “ A reciclaxe e a almacenaxe controlada”. 

Escribe o PROBLEMA: 
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Escribe a SOLUCIÓN: 
 
 
 

 

 
Escribe o RESULTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cando un texto está organizado deste xeito, dicimos que ten unha estrutura de 
problema-solución. 

Inicialmente exponse un problema, preséntanse posibles solucións e ofrécese 

unha visión do resultado (aínda que esta visión non sempre se dá). 

Nos textos organizados deste xeito atopamos expresións do tipo: “existe un 
problema”, “o xeito de solucionar”, “como resultado final”, etc. 

Descubrir a estrutura que ten un texto facilita a comprensión e o seu recordo. 
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GRAFICAMENTE REPRESÉNTASE: 

 
 
 

PROBLEMA: 
 
 

 

 
SOLUCIÓN: 

 

 
RESULTADO: 

 
 
 

 

( A frecha que vai de solución a resultado indica que o resultado obtido é consecuencia da solución que se 
atopou) 
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11) O MÉTODO DE ESTUDO 
 

Pode suceder que un alumno/a estea aprobando todo, a pesar do método que emprega ou ata sen 

empregar método algún. Con todo debe darse conta que non todo estúdase de igual xeito ou que non 

sempre se pode dedicar o mesmo esforzo ou tempo a cada área. Tamén se dan casos 

(desgraciadamente máis dos que quixésemos) de alumnos/as que suspenden a pesar de dedicar 

moitas horas ao día de estudo. O que sucede é que non saben estudar. Nesta sesión imos intentar 

presentar un método racional que sirva a longo prazo, non só para solucionar o problema do momento 

ou o exame de mañá. 

 
 

OBXECTIVOS. 
 
 

1. Que cada alumno reflexione sobre a súa forma de estudar. 

2. Dar a coñecer un método de estudo e aplicalo a distintas materias e materias. 

 
 

ESQUEMA - GUÍA PARA O DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN. 

Hai que enlazar esta sesión cunha pequena análise sobre “A forma de estudar” Comezarase pois por 

preguntar a algúns alumnos: Quen planifica o seu estudo?, Quen utiliza técnicas de subliñado, 

esquema, resumos?, Quen estuda con antelación os exames?... 

Unha vez escoitados a algúns alumnos pasase o cuestionario adxunto. Este cuestionario é concreto e 

simple. 

Para rematar repártese a fotocopia onde aparece o método de estudo EPLERR e vaise aclarando, por 

parte do titor/a, cada unha das siglas ou apartados que o compón. 

Variante: Se consideramos que esta sesión levaríanos moito tempo poderiamos obviar o cuestionario 

e pasar a analizar directamente o método de estudo EPLERR. Documentos: 

- Cuestionario sobre método de estudo. 

- Método de estudo EPLERR. 
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ANÁLISE DO MÉTODO DE ESTUDO. 
 
 

REFLEXIONA SOBRE A FORMA DE ESTUDAR. 

 
 

Responde a estas cuestións: 

1. Por onde empezas?. 

 
 

 
2. Que pasos dás?. 

 

 

 
3. Empregas algún método concreto para estudar? 

 
 

 
- Indica os pasos que segues para estudar. 1º. 

2º. 

3º. 

4º. 

5º. 

6º. 

7º. 

 
 

 
5. Cal sería o método ideal desde o teu punto de vista? Describe as características e beneficios 

esperados. 
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MÉTODO DE ESTUDO EPLERR 

 
 

Un método descomponse en pequenas secuencias e etapas, que unha vez adaptadas ás características 

de cada suxeito formarán parte del. Existen moitos e variados métodos pero case todos teñen puntos 

comúns: empézase pola organización e planificación do estudo (aspecto básico e importante), séguese 

cunha lectura eficaz e todo o que leva; continúase co subliñado, esquema e resumo e termínase coa 

aprendizaxe, memorización e repaso. Se seguimos todos estes pasos xa temos un método de estudo. 

Vexamos o Método EPLERR.1 

Examina 

Pregunta Lee 

Esquematiza 

Recita Revisa 

 
1º EXAMINA todo o tema rÁpidamente para saber de que vai e como está organizado: título, contido, 

apartados, subapartados, etc. Mira tamén os gráficos, fotografías, mapas, diagramas, etc. e resumos 

que adoitan aparecer ao final do texto. Busca no dicionario o vocabulario que descoñezas para a súa 

mellor comprensión. 

 
2º PREGUNTA mentres les. Onde me leva este tema?. Como o relaciono co que sei?. Que é o máis 

importante?, etc. 

 
3º LE cada apartado de forma máis profunda e sistemática. Concéntrate nos puntos principais. Subliña 

o máis importante conforme les e entendes cada apartado. Subliña as ideas principais con cores. 

 

1 .- Hernández Pina F.:Aprendendo a aprender. Métodos e Técnicas de estudo para alumnos de 
educación primaria e secundaria. Grupo Distribuidor Editorial. Madrid.1990. 
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4º ESQUEMATIZA o subliñado. Fai unha representación gráfica e simbólica da lección, pois permite ter 

unha idea xeral de moitos contidos e axuda a repasar sen ter que volver ler todo o texto. 

 
5º RESUME ou recita mentalmente ou en voz alta o esquema xa que facilita a retroalimentación. É 

dicir, diste a tí mesmo os contidos que en linguaxe normal diario non usas. Convén que algunha vez 

expoñas por escrito o que sabes: axudarache a saber como traballas nun exame. 

 
6º REPASA ou revisa periodicamente os esquemas, notas, mapas conceptuais. É máis efectivo repasar 

poucas veces pero espaciadas que moitas pero seguidas. En cada repaso volve ao tema orixinal cando 

unha idea non quede suficientemente clara ou comprendida. 

Estes seis pasos que forman este método de estudo teñen a vantaxe de que che obrigan a estudar 

activamente, a non converter o traballo en meras lecturas que se suceden unhas tras outras. 



73 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

VI ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

 
A reforma educativa propón que a orientación se integre no currículo das diferentes áreas. Non 

obstante, consideramos que, de maneira complementaria, convén plantexar en titoría un programa de 
actividades para que os/as alumnos/as reflexionen sobre os estudos e profesións mais axeitados, que 
mellor se adapten as súas cualidades e intereses. 

Para elo, o/a titor/a con axuda do departamento de Orientación, pode encargarse de dous grupos 
de actividades: as de orientación, que profundizan no coñecemento das cualidades persoais, escolares 
e profesionais, e nas de información académica, que deben aportar ao alumno/a o coñecemento dos 
itinerarios formativos que están ao alcance ao rematar a etapa educativa. 



74 

 
 
 
 

 

1) CUESTIONARIO DE O.V. 

 
 

Ao rematar este curso e sobre todo ao final da ESO terás que tomar importantes decisións relativas a 

futuros estudos, de cara a prepararte par a exercer unha profesión o día de mañá. Interésanos coñecer a 

túa situación (dúbidas, inquedanzas, problemática...) neste terreo para axudarte a resolvela do xeito máis 

proveitoso para ti. Por iso pedímosche que contestes este cuestionario procurando que as túas respostas 

sexan sinceras. 

 
CENTRO .............................................. CURSO ................................ GRUPO.............. 
APELIDOS ........................................... NOME ............................. IDADE ................... 

 
1.- ¿Estás contento/a cos estudios que realizas? Si

 Non A medias 
2.- ¿Que significa para ti dedicarte ó estudio? 

 
 

3.- ¿Como che resulta o estudio? 
 

Doado 
Difícil 

Interesante 
Aburrido 

Útil 
Imposto 

Outros:............................................................................................... 

 
4.- Cando tes problemas á hora de estudar ¿a que pensas que se debe? 

 

Organízome mal Teño 
pouco interese Pouca 
constancia 

Non atopo as ideas esenciais 
Distráiome facilmente 

Non entendo as explicacións de clase 

Outros: ................................................................................................. 

 
5.- ¿Repetiches algún curso? 

Si ¿Cal? ¿Por que? 
Non 

 
6.- ¿Tes algunha materia avaliada negativamente do curso pasado? 

 

Si ¿Cal? 

Non 

7.- ¿Canto tempo dedicas diariamente ao estudo? (sen contar horas de clase) 

 
 

8.- ¿Como remataches o curso pasado? 
Moi satisfeito co traballo realizado Satisfeito 
co traballo realizado Pouco satisfeito co 
traballo realizado 
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9.- Referente as materias de estudo na ESO. 
 

a) De todas elas ¿cales son as túas preferidas? ¿Por que? 

 
 
 

 

 
b) ¿Cales son as que menos che gustan? ¿Por que? 

 
 

 
 

 

c) ¿ En que materias obtiveches mellores resultados? ¿Por que? 

 

 
 
 

d) ¿ En que materias tiveches resultados máis baixos? ¿Por que? 

 

 
 
 

 

10.- Ao poñerte a estudar ¿en que materias che custou máis concentrarte e cal é a que esixe maior 
esforzo pola túa parte? ¿Por que? 

 
 
 

 

11.-, Se tiveses que facer un traballo ou ampliar algún tema das materias que estás estudando ou que 
estudaras en cursos anteriores, ¿sobre cal delas preferirías realizalo?¿Por que? 

 
 
 

12.- ¿En que materias te consideras mellor preparado?. Cita tres 
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13.- ¿ En cales cres que a túa preparación é insuficiente? 

 

 
 

14.- ¿Recibiches a axuda dalgún profesor particular ou asistiches a clases de apoio nalgunha materia? En 

caso afirmativo cita cales. 

 
 
 

15.- ¿Estas decidido/a a seguir estudando? Cita tres razóns. 

 

 
 
 

16.- Despois da análise do teu rendemento escolar, ¿en que grupo de materias te sentes mellor 
preparado ou con mellores aptitudes para continuar estudios en anos posteriores? 

 
 

 

17.- ¿Decidiches o que vas facer ó rematar a ESO? 

 
 

18.- ¿Que é o que actualmente valoras para decidirte por unha profesión determinada? 
 

Vocación 
Cartos 
Satisfacción persoal 

Prestixio social 

Posibilidade de traballo 
Outras: 

 

 

19.- Escribe tres profesións que che interesen actualmente e indica se posúes información sobre os 

estudios que hai que facer para acceder a elas, cualidades que se requiren para exercelas, etc. 

 
 

Profesións Información 
 

a)............................................ 
b)........................................... 

Si Non 
Si Non 

Algo 
Algo 
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c) ......................................... Si Non Algo 
 
 
 

20.- ¿En que aspectos che gustaría recibir orientación académica e profesional? Cítaos 

 
 

 

21.- ¿Que informacións che interesan máis? (numéraas do 1 ó 10 por orde de interese para ti. 

 
a) Coñecer cales son os meus intereses, motivacións e expectativas profesionais 
b) Os estudios de Bacharelato 
c) Os estudios de Formación Profesional 
d) Os estudios universitarios 
e) Outros estudios. Cítaos: 
f) Os requisitos para acceder a cada tipo de estudios 
g) As posibles becas e axudas ó estudio 
h) Medios e recursos que che poden axudar a encontrar traballo 
i) As posibilidades de traballo das distintas carreiras. 
j) Outros. Cítaos 

 
22.- ¿Comentaches as túas preferencias en materia de estudos e profesións con alguén da túa 

familia?.................... En caso afirmativo, ¿con quen?............................................ 

¿Que opina sobre o tema?................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

 
23.- ¿Cal cres que é a postura dos teus pais con respecto ó teu futuro? 

 
Impóñenche os seus criterios 

      Deixan que decidas ti so/soa 
Colaboran e dialogan contigo 
Outros. Cítaos: 

 
 

24.- a) ¿Que acostumas facer nos teus ratos libres? 

 
 

b) ¿Que che gustaría facer nos teus ratos libres que non fagas? 

 
 

25.- ¿Eres comunicativo/a?................¿Tes moitos amigos/as?.................... 

26.- En liñas xerais, ¿prefires poucos amigos ou relacionarte cun grupo numeroso? 27.- ¿Gústache 

participar en actividades de grupo? ¿Por que? 
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28.- ¿Prefires dirixir ou ser dirixido dentro do grupo? 

¿Por que? 

 
 

29.- ¿Atopas algunha dificultade para integrarte no ambiente familiar’ ¿Por que? 

 
 

30.- ¿Falas cos teus pais dos temas que che interesan e preocupan? 
 

31.- ¿Estimúlante e motívante os teus pais nos estudios? ................................En caso afirmativo 
¿de que maneira? 

 
 

32.- ¿Fas, ao tempo que estudas, algún traballo remunerado? ...............................En caso afirmativo, 

¿en que consiste?............................................................................................................ 

¿cantas horas semanais lle dedicas? 

 
 

33.- ¿Cal é a profesión ou traballo que imaxinas que vas desempeñar cando remates os teus estudos? 

 
 

34.- ¿Cal cres que é a túa mellor cualidade? 

 
 

35.- ¿Cal cres que é o teu maior defecto? 

 
 

36.- ¿Considéraste máis, igual ou menos capacitado/a que o resto dos teus compañeiros/as ou amigos/as? 

 
 

37.- ¿Aconséllanche os teus pais algún tipo de estudos ou algunha profesión? En caso afirmativo di cal é. 

 
 

38.- ¿Para que cres que che serán útiles os estudos que estás a facer? 
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2) “ LOLA PRECISA AXUDA” 

Obxectivos 

 Conseguir no alumnado unha motivación e inquietude sobre o seu futuro académico-

profesional. 

 Tomar conciencia da necesidade de planificar as decisións máis importantes. 

 
 

 
 

Metodoloxía 
 
 

Traballo en grupo reducido (constituiranse grupos de 4 ou 5 alumnos/as, segundo o criterio que 
proceda: afinidade, intereses comúns…). 

Unha variante sería traballar individualmente o caso e posteriormente unha posta en común, 
favorecendo a participación e a boa dinámica de: quenda de palabra, tempo de intervencións, recollida de 
acordos,.. 
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LOLA PRECISA AXUDA 
 

Lola é unha alumna de 4º ESO. Sempre obtén boas notas, especialmente en Matemáticas e 
Ciencias. O seu titor maniféstalle que ten moita facilidade para resolver situación relacionadas cos 
números, planos, debuxo e organización espacial. Os seus pais queren que estude Arquitectura. A 
ela, que é partidaria da independencia máis que nada e traballar para ninguén, pensa crear o seu 
propio negocio complementando dúas das súas paixóns: a Informática e o Deseño Gráfico. Para o 
próximo curso debe decidir entre o Bacharelato Tecnolóxico, o Artístico ou unha Formación 
Profesional Específica no campo do deseño gráfico asistido por ordenador. 

 
Lola necesita que ti lle axudes para establecer a estratexia que máis lle interesa 

persoalmente, seguindo os seguintes pasos que debes encher de contido: 

1. Paso: definir o problema 

  ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Paso: establece un plano de acción 

…………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Paso: posibilidades 

………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Paso: alternativas 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

5. Paso:consecuencias de cada alternativa 

………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Paso: eliminar alternativas menos interesantes 

……………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Paso: decisión e posta en práctica das accións necesarias para levala a cabo 

   ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Ficha do/a alumno “ LOLA PRECISA AXUDA” 
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3) “ BUSCA E COMPARA” 
 

Obxectivos: 
 

 Fomentar a autoorientación do alumnado, a búsqueda autónoma de información. 
 Coñecer e manexar revistas de información académica e profesional. 

 
 

Descrición da actividade: 
Levamos á aula un montón de revistas “Entre Estudantes”. Por grupos ou individualmente, o 

alumnado deberá cubrir, polo menos, 1 ficha recollendo datos sobre unha carreira universitaria, un 
ciclo formativo e unha profesión (procurando que non se repitan) 

Con todas as fichas recollidas, o grupo deseñará unha forma de expoñelas na clase (mural, 
panel,...). 

 
 

Materiais: 

Revistas “Entre Estudantes” 

Fotocopias da ficha de recollida de datos. 
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CARREIRA: 

 

Vías/bacharelato de 
acceso preferente: 

 

 

 

Lugares onde se 
imparte: 

 

 

 

Saídas profesionais: 

 

 

 

 

Perfil do estudante: 

 

 

 

 

 

Observacións de 

interese: 

PROFESIÓN: 

 

 

Formación 

necesaria: 

 

 

 

 

 

Funcións: 

 

 

 

 

 

 

 

Observacións de 

interese: 

CICLO 

FORMATIVO: 

 

Familia Profesional: 

 

Lugares onde se 

imparte: 

 

 

 

 

Saídas profesionais: 

 

 

 

 

 

 

Observacións de 
interese: 



 
 
 
 

[Escribir texto] 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   IES MGB 

4) PROXECTO SENDA 3º ESO 
 

5) PROGRAMA EU ELIXO 4º ESO 
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