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1. INTRODUCCIÓN 
O proceso de ensinanza- aprendizaxe do alumnado ten que incluír dúas grandes vertentes 

integradas: a vertente formativa e a vertente instrutiva. 

A vertente formativa está relacionada co coñecemento, seguimento e orientación do 
alumnado e implica a todo o profesorado do centro, coordinados polo titor/a de cada grupo. 
A función titorial e a orientación dos alumnos/as forman parte da función docente e 
desenvolveranse ó longo de tódalas etapas e ciclos 
O Plan de Acción Titorial é a sistematización e organización da acción titorial, realizada polo 
profesorado, sobre todo polos titores, dentro dun programa conxunto que converta dita 
acción nun traballo planificado de antemán e coordinado no seu desenvolvemento e que terá 
como destinatarios os alumnos/as e as súas familias, tanto a nivel individual como en grupo. 

A acción do titor/a deberá chegar a: 
• Cada alumno, cada familia e cada profesor, xa que o titor/a deberá seguir o 
proceso individual do alumnado e coordinando as accións do profesorado e da 
familia para conseguir que ese alumno/a reciba a atención e a axuda que precisa.  

• O conxunto de alumnos que ten ó seu cargo, atendendo ó seu proceso de 
integración no grupo, a adquisición de estratexias de aprendizaxe, ó 
desenvolvemento de habilidades sociais, favorecendo o coñecemento 
interpersoal e o apoio e colaboración mutua. 

 
2. CONTEXTO 

No CPI de San Sadurniño impártense tres etapas educativas: Educación Infantil, 
Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria..  

O Plan de Acción Titorial terá aspectos xerais válidos para tódalas etapas e outros 
específicos de cada etapa. 
 

3. OBXECTIVOS XERAIS DO P.A.T. 
• Ensinar a pensar: que os alumnos/as cheguen a ser capaces de aprender a 
aprender, de ser conscientes das estratexias que emprega para aprender e da súa 
utilidade en cada ocasión. 

• Ensinar a ser persoa: axudar os alumnos/as a un desenvolvemento harmónico 
da súa identidade, ó logro dunha autoestima positiva e axustada . 

• Ensinar a convivir e comportarse: axudar ós alumnos/as a saber relacionarse cos 
demais dunha forma positiva. 

• Ensinar a decidirse: axudar ós alumnos/as a ter capacidade para obter 
información suficiente e relevante e unha actitude reflexiva para poder tomar 
decisións ante calquera situación que o requira. 
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4. AXENTES DA FUNCIÓN TITORIAL 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
Competencias dos xefes de estudio “ coordinar e orienta-la acción dos titores, coas achegas, se é o caso, 

do departamento de orientación e de acordo co Plan de Orientación Académica e Profesional e do Plan de 

Acción Titorial” ( Artigo 7º apartado c.5 do Decreto 7/99 do 7 de xaneiro que regula os C.P.I.) 

“Os xefes de estudio coordinarán e apoiarán o traballo dos titores e manterán as reunións periódicas 

necesarias para o bo funcionamento da acción titorial. “ (Artigo 32 do Decreto 7/99 do 7 de xaneiro que 

regula os C.P.I.) 

 
TITOR/A 

(Funcións dos titores Artigo 32 do Decreto 7/99 do 7 de xaneiro que regula os C.P.I.): 

A función titorial e a orientación dos alumnos/as, que forma parte da función docente, desenvolverase ó 

longo de tódalas etapas e ciclos. 

Cada grupo de alumnos terá un titor/a. 

Funcións do titor /a 
Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará cando menos, as seguintes 

funcións: 

1. Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de orientación, baixo a 
coordinación do xefe de estudios que proceda e en colaboración co departamento de orientación. 

2. Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais de alumnos ou titores legais ou 
ordinarios, así como as persoas ou institucións que ostenten a garda e protección do menor, información 

documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a calendario escolar, 

horarios, hora de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e 

criterios de avaliación do grupo. 

3. Coñece-las características persoais de cada alumno a través da análise do seu expediente persoal e 
doutros documentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

4. Coñece-los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento académico de cada 
alumno. 

5. Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar 
dificultades e necesidades especiais, co obxecto de busca-las respostas educativas adecuadas e solicita-los 

oportunos asesoramentos e apoios. 

6. Coordina-las adaptacións curriculares necesarias para os alumnos/as do seu grupo. 
7. Facilita-la integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nas actividades do centro. 
8. Orienta-lo alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 
9. Informa-lo equipo de profesores do grupo de alumnos das súas características, especialmente naqueles 
casos que presenten problemas específicos. 
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10. Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados para o mesmo 
grupo de alumnos. 

11. Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 
12. Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando ó alumnado sobre as súas 
posibilidades académicas e profesionais. 

13. Colaborar co departamento de orientación do centro nos termos que se establezan. 
14. Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos proxectos educativos e 
curricular do centro. 

15. Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co delegado do grupo, 
ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten. 

16. Informa-lo alumnado, os pais/nais ou representantes legais e o profesorado de todo aquilo que lles 
afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 

17. Facilita-la cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos alumnos ou representantes 
legais 

18. Exercer, de acordo co PCC, a coordinación entre os membros do equipo docente. 
19. Implica-las familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos. 
20. Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos. 
21. Controla-la falta de asistencia ou puntualidade do alumnado e ter informados os pais e nais ou 
representantes legais e o xefe de estudios que proceda. 

22. Atender, xunto co resto do profesorado, ós alumnos/as mentres estes permanezan no centro nos 
períodos de lecer. 

 
PROFESORES 

(Artigo 31 do Decreto 7/99 do 7 de xaneiro ) 
“ A función titorial e orientación dos alumnos/as, que forma parte da función docente, desenvolverase ó longo 

de tódalas etapas e ciclos”  

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

(Artigo 39 do Decreto 7/99 do 7 de xaneiro) : 
Funcións relacionadas coa acción titorial: 
- “Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica, as propostas 

do Plan de Orientación Académica e Profesional e do Plan de Acción Titorial, incidindo no 

desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado, coordina-lo profesorado e ofrecerlle soporte técnico 

para o desenvolvemento de ditos plans.”  

- “ Promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo 
dos seus fillos” 
O primeiro nivel de orientación corresponde á titoría. O departamento de orientación será o 

seu apoio para poder levar a cabo esta labor ( as veces mediante intervencións directas co/s 
alumnos/as, pais ou profesores e outras de forma indirecta ). 
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O Departamento de Orientación, a principio de curso, facilitará ós titores pautas e materiais 
específicos para o desenvolvemento da labor titorial . 

FAMILIA 
A circular 8/2009 di na instrución nº 7 “ relación coas familias” di o seguinte.  

A relación centro educativo-familias debe estar baseada nunha actitude de responsabilidade complementaria 

na tarefa de educar ao alumnado. En consecuencia: 

1- En calendario establecido por la Comisión de Coordinación Pedagóxica, os centros facilitarán 

orientacións ás familias do alumnado de ESO para lograr a súa colaboración no seguimento da 

realización das tarefas escolares e na modificación de condutas disruptivas. 

2- Os centros elaborarán e utilizarán instrumentos para o seguimento de comportamentos disruptivos e para 

o control da realización de tarefas escolares na aula e na casa. Os resultados de dito seguimento, no caso 

do alumnado que non responda adecuadamente ás accións programadas polo centro, serán comunicados 

semanalmente, por parte do profesorado titor, aos pais e nais do alumado, para o seu coñecemento e 

efectos. 

  
5- DECISIÓNS A NIVEL DE CENTRO 

 

A) CRITERIOS PARA A ASIGNACIÓN DE TITORÍAS 
(Artigo 31 do Decreto 7/99 do 7 de xaneiro) 

“Cada grupo de alumnos terá un titor. 

As titorías serán designadas polo director, por proposta dos xefes de estudios, oído o xefe do departamento de 

orientación, entre os profesores que impartan docencia a todo o grupo, procurando que a designación recaia no 

profesor con maior número de horas de docencia no grupo. “ 

 (Orde de 3 de outubro de 2000 ) 

Artigo 67. Para a designación de titores terase en conta: 

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

b) En primaria, a asignación de titorías ós especialistas farase sempre ós que teñan máis horas 
dispoñibles, procurando – ó mesmo tempo- que imparta o máximo de horas de docencia no grupo do 

que vai se titor. 

c) A titorías de grupos de primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria serán asignadas 
preferentemente ós mestres que impartan clase ós ditos grupos. 

d) Se é o caso, os titores dos grupos de diversificación da educación secundaria obrigatoria serán 
preferentemente profesores do departamento de orientación e coordinaranse co resto dos titores dos grupos 

os que pertencen os alumnos. 

Artigo 68. Unha vez asignado un titor a cada grupo, no caso de existiren profesores dispoñibles, serán 

nomeados titores de grupos de alumnos que precisen unha atención específica ( que promocionaron sen acada-

los obxectivos, repetidores, con materias pendentes, etc.) .  
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B) TEMPOS PARA A ACCIÓN TITORIAL 
(Artigo 65 da orde de 3 de outubro de 2000) 

• Na Educación Infantil e na Educación Primaria a función titorial levarase a cabo de forma integrada 
no proceso de ensino-aprendizaxe. 

• Na Educación Secundaria Obrigatoria, a demais, o profesor titor desenvolverá dita función de xeito 
máis específico na hora destinada para tal fin dentro do horario lectivo de cada grupo de alumnos”  

 

Atención a pais por parte do profesorado 

Educación Infantil e Educación primaria 
(Artigo 96 da orde de 3 de outubro de 2000 ) 
Dentro das cinco horas non lectivas de permanencia no centro dos profesores de 

Educación Infantil e Primaria, será dedicada a “ Entrevistas cos pais, nais ou titores. A esta función 
destinarase unha hora semanal da que terán adecuada información tódalas familias” 

Educación Secundaria Obrigatoria 
( Artigo 98 da orde de 3 de outubro de 2000) 
Dentro das horas complementarias fixas do profesorado de ESO deberá estar incluídas: 
Unha hora de atención ós pais, na que cada profesor atenderá as cuestións derivadas das súas funcións 

como titor, se fora o caso, ademais das posibles demandas de información que fagan os pais sobre a marcha dos 

seus respectivos fillos nas áreas ou materias que lles imparta.  

A dirección do centro adoptará as medidas que estime necesarias para que cada pai coñeza, desde o inicio 

do curso, as horas nas que poden ser atendidos polos profesores do seu fillo. 

Atención ós alumnos en ESO 
(Artigo 98 da orde de 3 de outubro de 2000) 
Dentro das horas complementarias fixas do profesorado de ESO deberá estar incluídas: 
“Unha hora de atención a tódolos alumnos ós que se lles imparte clase, independentemente do grupo a que 

pertenzan.  

Esta hora dedicaraa cada profeso/a a atende-los problemas relacionados coas áreas e materias que 

imparte. Cada profesor informará ós seus alumnos, a principio de curso, do día e hora que ten asignados no 

seu horario para atende-las cuestións relacionadas coa súa área ou materia. 

Reunións do Equipo Docente 
(Artigo 64 da orde de 3 de outubro de 2000) 
Independentemente das sesións de avaliación “ poderanse realiza-las reunións dos profesores de cada grupo co 

seu titor que o xefe de estudios ou o propio titor consideren necesarias e, en todo caso, aquelas que estean 

recollidas no Plan de Acción Titorial” 
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Reunións cos pais a nivel grupal 
Programaranse, a lo menos a principio de curso, reunións cos país/nais dos distintos 

grupos, tanto en Educación Infantil, como en Educación Primaria e Educación Secundaria 
Obrigatoria. 
 

Coordinación titores/departamento de orientación 
A xefatura de estudos de ESO organizará, a lo menos unha reunión mensual, dos titores/as 

co orientador/a do centro; a esta reunión asistirá tamén o/a xefe /a de estudos. Esta reunión 
terase en conta á hora de organizar os horarios xerais do profesorado de ESO de forma que 
poidan asistir ás reunións os titores do mesmo nivel.  

A coordinación dos titores/as de Infantil /Educación Primaria co departamento de 
orientación non terá un horario específico senón que se aterá á demanda efectuada polos 
titores/as. En todo caso, nas reunións do departamento ( quincenais para E. Infantil e 
Primaria, tratarase os temas que afecten a estes alumnos/as a través dos coordinadores/as de 
ciclo e tamén na reunión semanal que se organizará entre o/a xefe/a de estudos de Educación 
Infantil e Primaria co orientador/a. 

 

Horario de titoría en ESO 
Cando se programen os horarios de titoría dos alumnos de ESO procurarase que a 

disposición da hora de titoría facilite levar a cabo distintos programas propios da titoría que 
poden durar máis dunha sesión de clase, procurando o desenvolvemento destes programas, 
sobre todo se son impartidos por axentes externos ó centro, incida o menos posible no 
horario ordinario doutras materias. 

 
6. PLAN  DE ACCIÓN TITORIAL: EDUCACIÓN INFANTIL 

 
6.1- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Iniciar e potenciar as boas relación  familia-escola no proceso educativo. 
- Facilitar a cooperación entre o profesorado e os pais e implicar ás familias no 
apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos/as. 

- Favorecer o proceso de adaptación do alumnado o inicio da escolaridade ou 
cando se incorporen procedentes doutro centro. 

- Coordina-la intervención do equipo de profesores/as. 
- Valora-las características e necesidades de cada alumno/a. 
- Realizar un seguimento individualizado do proceso escolar dos alumnos/a 
para detectar dificultades e necesidades especiais co obxecto de busca-las 
respostas educativas adecuadas e solicita-los oportunos asesoramentos e 
apoios. 
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6.2- CONTIDOS 

6.2.1- ADAPTACIÓN Á ESCOLA 
6.2.2- INTEGRACIÓN E CONVIVENCIA 

- Coñecemento do alumnado.  

- Normas  
- Hábitos e rutinas 
- Habilidades básicas de relación social. 

6.2.3- DESENVOLVEMENTO PERSOAL 
- Actitudes e valores (ante a diversidade, ante as persoas maiores, etc.) 
- Educación para a saúde: Hábitos de hixiene, limpeza e autocoidado. 

- Igualdade entre os sexos 
6.2.4- AXUDA Ó ESTUDIO 
- Prevención e detección de déficits aptitudinais e posibles alteracións da linguaxe 
oral. 

- Organización da aula. 
- Elaboración e selección de materiais 

6.2.5- RELACIÓNS COLEXIO-FAMILIA 

- Entrevistas 
- Reunións grupais 

6.2.6- FORMACIÓN NA ACCIÓN TITORIAL 

 

 

6.3- ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS ALUMNOS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Acollida de cada alumno/a da 

forma o máis personalizada 

posible facilitándolle o 

período de adaptación 

segundo as súas 

características. 

Titor/a 

Facilitar 

progresivamente ós 

alumnos/as o 

coñecemento da súa 

aula, dos servizos, 

zonas de recreo e do 

resto do centro 

Titor/a 

Cumprimentar a 

documentación dos alumnos Titor/a 

Facilita-lo 

coñecemento dos 

alumnos entre si, o 

Titor/a 
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seu lugar na clase e a 

identificación das súas 

cousas 

Realización da avaliación 

inicial dos alumnos.  Titor/a 

Desenvolvemento de 

actividades que 

potencien valores e 

actitudes: sinceridade, 

xenerosidade, 

respecto, orden, 

limpeza, ..... 

Titor/a  

profesores 

Prevención e detección de 

déficits aptitudinais. 
Titor/a 

Dpto. Orientación 

Desenvolvemento de 

habilidades básicas de 

interacción social: 

• Sorrir. Saudar. 

Pedir e facer 

favores. 

• Habilidades para 

facer amigos: 

Cooperar e 

compartir. Pedir 

axuda. Unirse ó 

xogo de outros. 

• Habilidades para 

expresar os 

sentimentos: 

Expresar 

emocións. 

Recibir 

emocións.  

• Defender os 

seus dereitos. 

Titor/a  

profesores 

Detección das necesidades 

específicas 
Titor/a 

Dpto.Orientación 

Actividades de 

educación para a 

saúde 

Titor/a  

profesores 

Organización  a principio de 

curso das medidas de atención 

á diversidade que fosen 

precisas. 

Titor/a 

Xefe/a de estudos 

Dpto. Orientación 

Cumprimenta-la 

documentación 

correspondente 

prescrita na normativa 

vixente respecto ó 

Titor/a 
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grupo de alumnos. 

Realización da avaliación 

continua de cada alumno ó 

longo de todo o curso, para 

detectar posibles necesidades 

educativas poñer en marcha as 

medidas oportunas 

Titor/a  

profesores 
  

Cumprimenta-la 

documentación 

correspondente prescrita na 

normativa vixente respecto a 

cada alumno/a 

Titor/a   

Control de asistencia dos 

alumnos Titor/a   

 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS PAIS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Entrevista da orientadora cos 

pais dos alumnos de novo 

ingreso no centro no 

momento de solicitar praza. 

Orientadora 

Visita dos alumnos de 

novo ingreso 

acompañados por 

seus pais. 

Xefe de estudios 

Titoras/es  

Orientadora 

Recollida de material de cada 

alumno nas datas previstas Titor/a 

Realización dunha 

xuntanza previa ó 

inicio das clases, 

colectiva, cos 

pais/nais dos 

alumnos/as para 

concretar como vai 

ser o período de 

acollida 

Titor/a 

Entrevista persoal con cada 

familia na que se 

cumprimentará un 

cuestionario dirixido a obter  

información relevante sobre 

cada alumno/a 

Titor/a 

Reunión dos pais/nais 

de cada grupo de 

alumnos/as a lo 

menos a principio de 

curso. 

Titor /a 
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Realización de entrevistas 

individuais cos pais ó longo 

do curso, na hora de titoría, co 

fin de facer un seguimento 

continuo do alumnado, 

informando e asesorando 

sobre o seu fillo/a, e 

fomentando a  colaboración 

familia-escola. 

Titor/a   

Comunicar ós pais as faltas de 

asistencia Titor/a   

 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS PROFESORES 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Planificación da acción titorial 

para o presente curso. 

Titor/a 

Orientadora 

Reunión do Xefe de 

estudios de 

Educación Primaria, 

profesorado do 

Educación Infantil e 

orientadora para 

programar a 

incorporación dos 

alumnos desta etapa. 

Profesores E. Infantil 

Xefe estudios de 

Primaria 

Orientadora 

 

Facilitar información relevante 

sobre as necesidades e 

características individuais ou 

do grupo a cada profesor que 

imparta clase a eses alumnos. 

Titor/a 

 

Formación na acción 

titorial 
CCP 

Dpto. Orientación 

Formación na acción titorial Cada profesor   

 
 

6.4- PLAN DE ACOLLIDA 
Ver anexo I 
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7. PLAN  DE ACCIÓN TITORIAL: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
7.1. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Favorecer o proceso de adaptación do alumnado sobre todo dos alumnos 
novos no centro. 

- Coñecemento e organización do novo curso. 
- Valora-las 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 

- Realizar un seguimento individualizado do proceso escolar dos alumnos/a 
para detectar dificultades e necesidades especiais co obxecto de busca-las 
respostas educativas adecuadas e solicita-los 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 ós alumnos/as técnicas de mellora da aprendizaxe. 
- Priorizar a educación en valores a través da vivencia dos mesmos. 
- Coordina-la intervención do equipo de profesores/as. 
- Potencia-la relación e colaboración familia.-escola 

 
7.2. CONTIDOS 
 
7.2.1 PRESENTACIÓN DO NOVO CURSO 

- Acollida do profesor/a titor ós alumnos.. Presentación dos novos compañeiros. 
Presentación dos demais profesores 

- Coñecemento do centro por parte dos alumnos novos . 
- Organización da clase. 
- Información sobre: calendario escolar, horario de titoría, actividades 
complementarias e extraescolares que ofrece o centro, etc. 

- Particularidades do nivel educativo a desenvolver. Expectativas como grupo. 
- Axenda. Funcións e uso. 

7.2.2 INTEGRACIÓN E CONVIVENCIA 
- Regulamento de Réxime interno( normas de convivencia). Dereitos e deberes 
dos alumnos. 

- Funcións do delegado. Elección de delegado( 3º Ciclo de Primaria) 
- Elaboración dunhas normas propias de aula. Organización e distribución de 
responsabilidades. 

- Habilidades sociais:  
• Pedir e conceder favores 
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• Saúdo 
• Compartir 
• Habilidades conversacionales 
• Habilidades de solución de problemas interpersoais 
• Expresar emocións e sentimentos 
• Aceptar e rexeitar críticas 
• Como formular queixas 
• Saber dicir no 
• Saber escoitar, etc. 

7.2.3 DESENVOLVEMENTO PERSOAL 
- Autoconcepto e Autoestima 
- Actitudes e valores (ante a diversidade, ante as persoas maiores, etc.) 
- Educación para a saúde: prevención de drogadicción, alcoholismo,.... 
- Educación sexual 
- Igualdade entre os sexos 

7.2.4 AXUDA Ó ESTUDIO 
- Condicionantes previos: 

• Actitude ante o estudio 
• Ambiente externo 
• Hábitos 

- Organización do estudio. Planificación  
- A importancia da lectura. 
- Técnicas para traballar a información escrita. 
- Iniciación ó método activo de traballo intelectual 
- Análise e conclusións dos resultados das avaliacións . 

7.2.5 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
- Coñecemento sinxelo do sistema educativo  
- Información sobre a ESO. 

7.2.6 RELACIÓNS COLEXIO-FAMILIA 

- Entrevistas 
- Reunións grupais 

7.2.7 FORMACIÓN NA ACCIÓN TITORIAL 

 
7.3 ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS ALUMNOS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Acollida dos alumnos novos Titor/a Presentación do novo Titor/a 
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neste centro, facilitándolles o 

coñecemento da súa aula, dos 

servizos, zonas de recreo e do 

resto do centro 

curso: áreas e 

materias, horarios, 

axenda escolar, etc 

Profesores 

Estudio do expediente dos 

alumnos e recollida de 

información relevante 

Titor/a 

Facilita-lo 

coñecemento dos 

alumnos entre si e dos 

profesores 

Titor/a 

Profesores 

Realización da avaliación 

inicial dos alumnos.  
Titor/a 

Orientador/a 

Desenvolvemento de 

actividades dirixidas a 

aprender a estudar 

Titor/a 

Profesores 

Prevención e detección de 

déficits aptitudinais Titor/a 

Desenvolvemento de 

actividades que 

potencien valores e 

actitudes: sinceridade, 

xenerosidade, 

respecto, orden, 

limpeza, ..... 

Titor/a 

Profesores 

Detección das necesidades 

específicas Titor/a 

Desenvolvemento de 

habilidades básicas de 

interacción social: 

• Sorrir. 

Saudar. 

Pedir e facer 

favores. 

• Habilidades 

para facer 

amigos: 

Cooperar e 

compartir. 

Pedir axuda. 

Unirse ó 

xogo de 

outros. 

• Habilidades 

para 

expresar os 

sentimentos: 

Titor/a 

Profesores 
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Expresar 

emocións. 

Recibir 

emocións.  

• Defender os 

seus 

dereitos. 

Organización a principio de 

curso das medidas de atención 

á diversidade que fosen 

precisas 

Xefe de estudios 

Titoras/es 

Orientador/a 

Actividades de 

educación para a 

saúde. Prevención de 

drogodependencias 

Titor/a 

Profesores 

Realización da avaliación 

continua de cada alumno ó 

longo do curso, para detectar 

posibles necesidades 

educativas dos alumnos e 

poñendo en marcha as 

medidas de atención 

oportunas. 

Xefe de estudios 

Titoras/es 

Orientador/a 

Cumprimenta-la 

documentación 

correspondente 

prescrita na normativa 

vixente respecto ó 

grupo de alumnos. 

Titor/a 

Cumprimenta-la 

documentación 

correspondente prescrita na 

normativa vixente respecto a 

cada alumno/a 

Titor/a 
Apoio ó estudo do 

grupo 
Titor/a 

Orientador/a 

Control de asistencia dos 

alumnos/as 
Titor/a   

Elaboración de materiais de 

axuda ó estudio Orientador/a   

    

 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS PAIS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Entrevista da orientadora cos 

pais dos alumnos de novo 

ingreso no centro no 

momento de solicitar praza. 

Orientador/a 

Reunión dos pais/nais 

de cada grupo de 

alumnos/as ó 

principio de curso. 

Titor/a 

Orientador/a 
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Entrevista persoal coa familia 

dos alumnos  dirixida a obter  

información relevante sobre 

cada alumno/a e para solicitar 

a súa colaboración. 

Titor/a 

Reunión final co 

grupo de pais en 6º 

curso de Educación 

Primaria 

Titor/a 

Orientador/a 

Realización de entrevistas 

individuais cos pais ó longo 

do curso, na hora de titoría, co 

fin de facer un seguimento 

continuo do alumnado, 

informando e asesorando 

sobre o seu fillo/a, e 

fomentando a  colaboración 

familia-escola. 

Titor/a   

Comunicación ós pais das 

faltas de asistencia 
Titor/a   

 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS PROFESORES 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Planificación da acción titorial 

para o presente curso 

 

Titor/a 

Orientadora 

Reunións dos equipos 

docentes, a lo menos 

unha a á principio de 

curso e outra en cada 

trimestre,  para facer a 

avaliación e 

seguimento do 

alumnado e avaliando 

as necesidades de 

atención que vaian 

xurdindo 

Xefe de estudios 

Titor/a 

Profesores do grupo 

D. Orientación 

Facilitar información a cada 

profesor, ó principio do curso 

e ó longo do mesmo, das 

características individuais de 

cada alumno. 

Titor/a 
Formación na acción 

titorial 
CCP 

Dpto. Orientación 

Formación na acción titorial Cada profesor   
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8. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 
8.1- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Favorecer o proceso de adaptación do alumnado, sobre todo dos alumnos 
novos no centro. 

- Coñecemento e organización do novo curso. 
- Valora-las 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 

- Realizar un seguimento individualizado do proceso escolar dos alumnos/a 
para detectar dificultades e necesidades especiais co obxecto de busca-las 
respostas educativas adecuadas e solicita-los 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 ós alumnos/as técnicas de mellora da aprendizaxe. 
- Priorizar a educación en valores a través da vivencia dos mesmos. 
- Realizar a orientación académica e profesional dos alumnos. 
- Coordina-la intervención do equipo de profesores/as. 
- Potencia-la relación e colaboración familia.-escola 

 
8.2- CONTIDOS 
8.2.1- PRESENTACIÓN DO NOVO CURSO 

- Coñecemento do centro por parte dos alumnos novos . 
- Coñecemento dos compañeiros e do profesorado. 
- Organización da clase. 
- Información sobre: calendario escolar, horario de titoría, actividades 
complementarias e extraescolares que ofrece o centro, etc. 

- Particularidades do nivel educativo a desenvolver. Expectativas como grupo. 
8.2.2- INTEGRACIÓN E CONVIVENCIA 

- Regulamento de Réxime interno( normas de convivencia). Dereitos e deberes 
dos alumnos. 

- Funcións do delegado. Elección de delegado. 
- Elaboración dunhas normas propias de aula. 

8.2.3 DESENVOLVEMENTO PERSOAL 
- Habilidades socio-emocionais 
- Educación para a saúde: drogas, alcoholismo,…. 
- Educación sexual 
- Igualdade entre os sexos 
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8.2.4 AXUDA Ó ESTUDIO 
- Condicionantes previos: 

• Actitude ante o estudio 
• Ambiente externo 
• Hábitos 

- Organización do estudio. Planificación. 
- Técnicas para mellorar a lectura. 
- Técnicas para traballar a información escrita. 
- Método activo de traballo intelectual 
- Preparación e realización de exames 
- Análise  resultados das avaliacións 

8.2.5 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
- Coñecemento de si mesmo:  

• Actitudes 
• Capacidades 
• Rendemento 

- Información: 
• Sistema educativo  
• Optatividade 
• Saídas ó remate da ESO . Distintas opcións e vinculacións con estudos 
posteriores. 

 8.2.6 TEMAS PUNTUAIS DE INTERESE OU DEBATE 
 8.2.7 RELACIÓNS COLEXIO-FAMILIA 
 8.2.8 FORMACIÓN NA ACCIÓN TITORIAL 
 
8.3- ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS ALUMNOS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Acollida dos alumnos novos 

neste centro, facilitándolles o 

coñecemento da súa aula, dos 

servizos, zonas de recreo e do 

resto do centro 

Titor/a 

Presentación do novo 

curso: áreas e 

materias, horarios, 

axenda escolar, etc 

Titor/a 

Profesores 

Estudio do expediente dos 

alumnos e recollida de 

información relevante 

Titor/a 

Facilita-lo 

coñecemento dos 

alumnos entre si e dos 

profesores 

Titor/a 

Profesores 
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Realización da avaliación 

inicial dos alumnos. 

Prevención e detección de 

déficits aptitudinais. 

Detección das necesidades 

específicas 

Titor/a 

Orientador/a 

Desenvolvemento de 

actividades dirixidas a 

aprender a estudar 

Titor/a 

Profesores 

Organización a principio de 

curso das medidas de atención 

á diversidade que fosen 

precisas 

Xefe de estudios 

Titoras/es 

Orientador/a 

Desenvolvemento de 

actividades que 

potencien valores e 

actitudes: amizade e 

compañeirismo, 

respecto, tolerancia, 

sinceridade, 

xenerosidade, 

respecto, orden, 

limpeza, ..... 

Titor/a 

Profesores 

Realización da avaliación 

continua de cada alumno ó 

longo do curso, para detectar 

posibles necesidades 

educativas dos alumnos e 

poñendo en marcha as 

medidas de atención 

oportunas. 

Xefe de estudios 

Titoras/es 

Orientador/a 

- Actividades para a 

integración e 

convivencia: 

• Regulamento 

de Réxime 

interno( 

normas de 

convivencia). 

Dereitos e 

deberes dos 

alumnos. 

• Funcións do 

delegado. 

Elección de 

delegado. 

• Elaboración 

dunhas 

normas 

propias de 

aula. 

• Habilidades 

sociais:  

Titor/a 

Profesores 

Cumprimenta-la Titor/a - Desenvolvemento Titor/a 
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documentación 

correspondente prescrita na 

normativa vixente respecto a 

cada alumno/a 

de habilidades 

socioemocionais. 

- Actividades de 

educación para a 

saúde.  

- Prevención de 

drogodependencia 

- Educación sexual 

- Educación para a 

igualdade. 

- Actividades de 

orientación 

académica e 

profesional 

- Temas puntuais 

de interese e 

debate 

Profesores 

Orientador/a 

Control de asistencia dos 

alumnos/as 
Titor/a 

Cumprimenta-la 

documentación 

correspondente 

prescrita na normativa 

vixente respecto ó 

grupo de alumnos. 

Titor/a 

Elaboración de materiais de 

axuda ó estudio Orientador/a 

Presentación do 

departamento de 

orientación 

Orientador/a 

Entrevistas individuais co 

alumno 
Titor/a   

 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS PAIS 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Entrevista da orientadora cos 

pais dos alumnos de novo 

ingreso no centro no 

momento de solicitar praza. 

Orientador/a 

Reunión dos pais/nais 

de cada grupo de 

alumnos/as ó 

principio de curso. 

Titor/a 

Orientador/a 

Entrevista persoal coa familia 

dos alumnos  dirixida a obter  
Titor/a 

Reunión final co 

grupo de pais de 

Titor/a 

Orientador/a 
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información relevante sobre 

cada alumno/a e para solicitar 

a súa colaboración. 

4ºESO 

Realización de entrevistas 

individuais cos pais ó longo 

do curso, na hora de titoría, co 

fin de facer un seguimento 

continuo do alumnado, 

informando e asesorando 

sobre o seu fillo/a, e 

fomentando a  colaboración 

familia-escola. 

Titor/a   

Comunicación ós pais das 

faltas de asistencia 
Titor/a   

 
 

ACTIVIDADES DIRIXIDAS ÓS PROFESORES 

INDIVIDUALMENTE RESPONSABLE EN GRUPO RESPONSABLE 

Planificación da acción titorial 

para o presente curso 

 

Titor/a 

Orientadora 

Reunións dos equipos 

docentes para: 

• Facer a 

avaliación e 

seguimento do 

alumnado, 

acordando a 

adopción de 

medidas de 

atención que 

foran precisas 

tendo en 

conta o Plan 

de Atención á 

Diversidade. 

• Coordinar 

estratexias 

docentes de 

cara ó grupo 

de alumnos. 

Xefe de estudios 

Titor/a 

Profesores do grupo 

D. Orientación 
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Facilitar información a cada 

profesor, ó principio do curso 

e ó longo do mesmo, das 

características individuais de 

cada alumno. 

Titor/a 
Formación na acción 

titorial 
CCP 

Dpto. Orientación 

Formación na acción titorial Cada profesor   

 

9. RECURSOS 

9.1 Recursos Humanos 

A función titorial forma parte da función docente, polo tanto implica a participación de 
tódolos profesores pero principalmente dos titores, coa axuda do departamento de 
orientación e baixo a coordinación dos xefes de estudios. 

Contamos con axentes externos que colaboran na atención do alumnado en temas 
puntuais: servizos sociais do concello de San Sadurniño, Quérote, profesores doutros 
centros, ,persoal externo especializado,… 

 

9.2 Recursos espaciais 

A maior parte da función titorial desenvólvese nas propias aulas. 

Sería conveniente contar con un espazo dedicado a entrevistas cos pais/nais dos alumnos 
así como un espazo amplo coa suficiente capacidade para albergar a varios grupos de 
alumnos, reunións de país, etc. 

9.3 Recursos materiais 

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

- Materiais propios da titoría en grupo 
- Bibliografía sobre como desenvolver a función titorial 
- Bibliografía específica sobre temas específicos a tratar na titoría. 
- Materias elaborados polo propio departamento 
 
Estase levando a cabo, en colaboración cos responsables da Biblioteca, a recompilación e 
difusión de bibliografía específica destinada á formación do profesorado en aspectos 
titoriais e noutras funcións. 
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10. AVALIACIÓN DO P.A.T. 
O Plan de Acción Titorial será aberto e flexible e polo tanto revisable. 

Para avaliar este plan servirémonos das conclusións que resulten de ter en conta os seguintes 
criterios: 

 

10.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS 

• Grao de consecución dos obxectivos xerais 
• Implicación dos axentes da función titorial 
• Coordinación dos axentes da función titorial 
• Espazos e tempos para a acción titorial 
• Recursos para levar a cabo a acción titorial 

 
10.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESPECÍFICOS 
Nas reunións de coordinación en Educación Infantil e Primaria así como nas reunións de 

coordinación de titores en Secundaria avaliaranse os obxectivos, os contidos e as actividades 
de cada etapa educativa e determinarase as posibles modificacións que se deben introducir no 
Plan de Acción Titorial. 

 
11. APROBACIÓN E MODIFICACIÓNS 

(Decreto 7/99 do 7 de xaneiro) 
Artigo 68  

O Plan de Acción Titorial, forma parte do Proxecto de Centro (PE) e polo tanto “ será 
aprobado e modificado polo claustro de Profesores, dando conta ó Consello Escolar e remitindo un exemplar á 

asociación de pais de alumnos/as 

Os acordos acadados para as modificacións serán incorporados á programación xeral do centro, xuntándose 

copia da acta da sesión de claustro na que se aprobaron” 

Polo tanto este plan será revisado anualmente para introducir os cambios que se consideren 
pertinentes así como a súa adaptación á normativa vixente. 

Artigo 65 

“ O grao de cumprimento do PE deberá ser determinado ó longo do curso pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, que proporá ó claustro, para a súa aprobación, as modificacións pertinentes”  

 
Este Plan de Acción Titorial foi aprobado polo Claustro de Profesores o  día  

…………………………….. 
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ANEXO I 
PERIODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
INTRODUCIÓN 

Entendemos por período de adaptación  o tempo que transcorre para que os nenos/as 
se adapten a dinámica de clase, o mestre/a ao novo grupo e os pais a nova situación. 

No Decreto 330/2009 do 4 xuño, que establece o currículo de Educación Infantil, no seu 
artigo 12  sobre a autonomía dos centros recolle a posibilidade que teñen os centros de 
programar o período de adaptación para favorecer a transición a nova situación de ensino-
aprendizaxe e na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, 
desenvolvemento e avaliación do 2º ciclo da E. Infantil  no seu artigo 3º organiza o período 
de adaptación que nos permite organiza-lo tempo de permanencia no centro con flexibilidade 
e cunha incorporación do alumnado por etapas. O tempo de duración axustarase ao 
estipulado na orde que regula o calendario escolar de cada curso escolar. 

  O período de adaptación, levado  a cabo cos/as nenos/as de 3 anos de novo ingreso 
no centro terá varias fases:  

 
FASE PREVIA 
  No momento de solicitar praza no centro faise entrega aos pais/nais do documento 
“Datos previos a escolarización”, elaborado polo Departamento de Orientación, e concertase 
unha entrevista coa orientadora para cubrir ou comentar os datos recollidos neste documento. 
Nesta entrevista deberán ir acompañados dos nenos/as. 
No mes de xuño coas familias que fixeron a solicitude de praza no centro organizase unha 
xornada de portas abertas na que ten lugar un primeiro contacto a través dunha reunión na 
que participan un membro do equipo directivo (o director/a), a orientadora e un mestre/a do 
equipo do 2º ciclo de Educación Infantil.  
Nesta reunión os puntos a tratar son: 

- a presentación do equipo de E. Infantil 
- importancia da escolarización dos seus fillos/as 
- comentario sobre unha presentación feita no colexio sobre o período de adaptación,  
- visita polas instalacións do centro (comedor, aulas de E. Infantil, aseos, patio de lecer, 
lugar de entrada e saída...)  

- Carpeta de benvida (carta de benvida e  suxestións de cara ao verán) 
De forma paralela  os nenos/as que virán ao colexio estarán na que vai ser a súa aula facendo 
algunha actividade e compartindo un rato no patio cos outros rapaces/zas deste nivel 
educativo. 
Nesta actividade colabora a persoa responsable do Programa Preescolar na casa, xa que algúns 
pequenos e pequenas participan neste programa.  
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PRIMEIRA FASE: 
No mes de setembro antes de comeza-las clases convocase a través do taboleiro de 

anuncios do centro ou da páxina web unha reunión coas familias na que se comunica 
oficialmente a mestra-titora do grupo clase e se concretan aspectos organizativos da practica 
educativa e  o plan de incorporación dos nenos/as e faise entrega dunha segunda carpeta na 
que se recolle unha carta aos pais/nais, normas de organización e visitas ao colexio e os 
mestres/as, 

Para elaborar o plan de incorporación dividimos a clase en 4 grupos de 5-6  nenos/as 
como máximo, dependendo do nº de alumnos/as matriculados 

DÍA HORARIO ALUMNOS 

1º día de clase de 

SETEMBRO 

DE 10:00 A 10:30 

DE 11:30 A 12:00 

DE 12:00 A 12:30 

DE 12:30 A 13:00 

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C 

GRUPO D 

2º día de  SETEMBRO 

DE 9:45 A 10:45 

DE 10:45 A 11:45 

DE 11:45 A 12:45 

DE 12:45 A 13:45 

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C 

GRUPO D 

3º, 4º, 5º  día de  

SETEMBRO 

DE 10:00 A 11:00 

 

 

DE 11:30 A 12:30 

 

 

DE 12:30 A 13:30 

 

GRUPOA+ ½ do GRUPOB 

 

RESTO DO GRUPO B 

+1/2 do GRUPO C. 

 

RESTO DO GRUPO C+ 

GRUPO D 

6º, 7º , 8º día de 

SETEMBRO 

DE 9:4O  A 11:40 

DE 11:5O  A 13:50 

GRUPO A+ GRUPO B 

GRUPO C+ GRUPO D 

9º, 10º día de 

SETEMBRO 
DE 9:4O  A 12:40 Totalidade do alumnado 

11º día de SETEMBRO DE 9:4O  A 13:40 Totalidade do alumnado 

O último día do mes de 

SETEMBRO 
DE 9:3O  A 14:00 Totalidade do alumnado 

Esta guía é orientativa. O proceso de adaptación da súa filla e do seu fillo pode sufrir 

variacións segundo o ritmo que determine a propia nena ou o propio neno. A educadora ou o 

educador confirmaralle cada venres a pauta a seguir para a seguinte semana. Considerase que 

a  finais de setembro o proceso estará rematado. 
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Como normas xerais a incorporación dos/as nenos/as na aula vaise realizando dun 
xeito progresivo pero incorporándose todos o mesmo día.  

 
Tendo en conta as idades destes/as nenos/as (dous e tres anos) o tempo que deberán 

permanecer durante os primeiros días será breve, para non agobialos/as, e coa intención de 
que se vaian familiarizando coas cousas que hai na clase e as diferentes dependencias do 
centro. 

 
Pouco a pouco vaise ampliando o nº de alumnos/as  e o tempo de permanencia na 

aula, con este novo horario preténdese que os/as nenos/as xa vaian entrando e saíndo 
todos/as xuntos/as formando unha fila, tomando conciencia de que forman un grupo e 
permitindo, á súa vez, que os nenos de 3 anos coincidan durante o período de recreo co resto 
de compañeiros do ciclo. 

 
FASE FINAL  

Como fase final o titor entrevistará aos pais/nais de cada alumno/a e fará entrega do 
cuestionarios de datos familiares. 

E cumprimentará a ficha-rexistro do período de adaptación na aplicación XADE web. 
 

ACTIVIDADES  

 As actividades programadas para estes días de grande importancia céntranse nos 
aspectos de relación cos outros nenos, polo que se realizan xogos para coñecerse e 
identificarse co grupo, descubrir as dependencias do centro, materiais que hai na aula, saídas ó 
patio, ... e todas as actividades relacionadas coa adquisición de hábitos básicos  
  

Un aspecto a considerar é a disposición da aula, na que se consideran aspectos como: 
� evita-lo exceso de material 
� ofrecer materiais sinxelos e resistentes 
 
En canto ós traballos que se propoñen para estes primeiros días, adquiren relevancia 

aqueles nos que poden desenvolver actividades de tipo simbólico, similares ós xogos que o/a 
neno/a pode practicar na súa casa: coches, cociña, bonecos, ... 
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ANEXO II 
PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES PARA E.S.O. 

 
OBXECTIVOS 

- Mellorar o autocoñecemento e autoestima dos rapaces/zas axudándolles a formarse unha 
imaxe axustada e equilibrada de si mesmos 

- Desenvolver a súa intelixencia emocional 
- Mellorar a competencia social dos alumnos/as para que interactúen adecuadamente coas 
persoas coas que se relacionan. 

- Superar inhibicións e prexuízos rexeitando todo tipo de discriminacións. 
- Reducir condutas pasivas ou agresivas e fomentar o comportamento asertivo. 
- Intensificar actitudes e valores : empatía, respecto e cooperación 
 

CONTIDOS 
1. INTRAPERSOAIS 
1.1- AUTOESTIMA 
- Coñecemento de si mesmo 
- Autoafirmacións positivas 

1.2- AUTOCONTROL.  
- Respostas axeitadas ante a ansiedade e a ira. 
- Técnicas de control emocional. 

1.3- RESILIENCIA 
1.4- AUTOIMAXE 
- A formación da autoimaxe 
- Autoimaxe e comportamento 
- Como mellorar a autoimaxe 

1.5- REESTRUCTURACIÓN DE DISTORSIONS COGNITIVAS 
1.6- SUPERACIÓN DO MALESTAR 
- Identificar emocións 
- Expresar emocións 
- Control da ansiedade 
- Aceptar críticas. Afrontar errores 
 

2. INTERPERSOAIS 
2.1- HABILIDADES BÁSICAS 

Saudar, sorrir, cortesía e amabilidade ( dar as grazas, pedir por favor, deixar pasar, 
ceder o asento, axudar, …..) axudar, sorrir,  

2.2- EMPATÍA E AMIZADE 
• Iniciar contactos sociais : con outra persoa, con un grupo,… 
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• Aceptar novos contactos sociais. 
• Tolerancia 

2.3- COMUNICACIÓN 
• Habilidades verbais: :  

• Escoitar 
• Preguntar 
• Iniciar conversacións 
• Manter conversacións 
• Rematar conversacións 
• Conversacións no grupo 

• Habilidades de conversación non verbais 
• Volume e ton de voz 
• Xestos 
• Contacto físico 
• Aparencia persoal 

2.4- ASERTIVIDADE 
- Defender os propios dereitos 
- Defender as nosas opinións 
- Presión do grupo. Resistir á presión (saber dicir non) 

2.5- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
- Identificar o problema 
- Buscar solucións 
- Anticipar consecuencias 
- Elixir unha solución 
- Probar e avaliar resultados 

2.6- TOLERANCIA E COOPERACIÓN 
- Tolerancia e intolerancia. 
- Mediación 
- Colaboración 

 
SELECCIÓN E TEMPORIZACIÓN DE CONTIDOS 

Os contidos anteriores abarcarían a maioría dos aspectos da educación socioemocional, 
pero, dada o súa amplitude non se poderían abarcar todos durante un curso, polo que, na 
programación xeral de cada curso, seleccionaranse aquelas habilidades e destrezas prioritarias 
para traballar en cada nivel, segundo as necesidades detectadas. 

Intentarase que o número de sesións por grupo sexan un mínimo de 3 en cada curso e 
grupo, . de forma que ó longo da ESO cada alumno recibise un mínimo de 12 sesións. 

 
 



Plan de Acción Titorial- CPI SAN SADURNIÑO 

METODOLOXÍA 
Empregaranse variadas técnicas que moitas veces se intercalarán unhas coas outras.  
Fase instrucional: Normalmente comezarase con unha explicación teórica sobre a 

habilidade/s que vamos a ensinar. 
Con posterioridade fomentarase a participación o máis activa posible do alumnado 

mediante técnicas como  
- autoinstruccións, 
- modelado,  
- práctica (Role –Playing),  
- reforzamento  
- retroalimentación  
Rematarase con tarefas ou deberes co obxecto de que os alumnos/as poñan en práctica o 

aprendido noutros contextos. 
 

AVALIACIÓN 
Consideraremos tres momentos na avaliación deste plan:  
Avaliación inicial 

O seu obxectivo é recopilar información da situación de partida, ver as necesidades 
máis notables e concretar un programa específico para esas necesidades. 
Avaliación continua 

Durante a fase da ensinanza das habilidades irase recollendo información sobre o 
proceso e irase modificando o programa previo, se fose preciso, en función de ese análise. 
Avaliación final 

Terá como obxectivo determinar a efectividade do adestramento para ver en que grao 
se lograron os obxectivos propostos. 
 
Instrumentos para a avaliación: 
- Observación dos alumnos dentro e fóra da aula 
- Entrevistas co profesorado, principalmente o titor/a. 
- Avaliación do desenvolvemento de cada sesión 
- Cuestionarios  
 


