
  
 

             
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Plan de Acción Titorial 

 

 
 
 
 
PLAN DE  

                         

 
 

1. FUNDAMENTACIÓN……………………………………………………………………… 3
 
 

2. FUNCIÓNS DO TITOR 
 

3. CRITERIOS PARA A ELECCIÓN DE TITORÍAS
 

4. OBXECTIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR NA TITORÍA ………
 

5. ACTIVIDADES A DESARROLL
 

6. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS E TRIMESTRES 
 
 

 
 
 

 
 

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.

                        ACCIÓN TITORIAL
 
 
 

 

ÍNDICE 

FUNDAMENTACIÓN……………………………………………………………………… 3

FUNCIÓNS DO TITOR ….………………………………………………………………… 4

CRITERIOS PARA A ELECCIÓN DE TITORÍAS……………………………….…….6

OBXECTIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR NA TITORÍA ………

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE O CURSO ……...………………. 9

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS E TRIMESTRES 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       
a Web: www.ceipmenendezpelayo.es 

PÁXINA: 2 

 

ACCIÓN TITORIAL 

FUNDAMENTACIÓN……………………………………………………………………… 3 

….………………………………………………………………… 4 

……………………………….…….6 

OBXECTIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR NA TITORÍA ……….………… 6 

AR DURANTE O CURSO ……...………………. 9 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS E TRIMESTRES ……….. 11 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Plan de Acción Titorial 

 

 
 
 

1. FUNDAMENTACIÓN.
 

A acción tutorial ten carácter de coordinación docente encargada de atender ás 
dificultades de aprendizaxe dos alumnos, de facilitar a integración destes no 
grupo-aula e na vida do centro, de canalizar os seus problemas e inquietudes, de 
canalizar o seu proceso de avaliación, de informar aos pais de todo o concernente 
á educación dos seus fillos e de actuar os titores como mediadores entre pais, 
profesores e alumnos. 
A acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir unha 
serie de características: 
 

a) Ser continua e ofertarse ao alumno 
escolaridade. 

 
b)  Implicar de maneira coordinada ás distintas persoas e institucións 

interveñen na educación: profesores, escola, familia e medio social.
 

c) Atender ás peculiares características de cada alumno.
 

d) Capacitar aos individuos para a súa propia autoorientación e crear neles de 
maneira progresiva unha actitude cara á toma de dec
responsables sobre o seu propio futuro, primeiro, na escola, ante as 
distintas opcións educativas, e logo ante as distintas alternativas de vida 
social e profesional.

 
A acción titorial debe definirse como un labor cooperativo na que interveñen os 
docentes con diferentes graos de implicación.
Na educación primaria, os alumnos terán varios profesores para determinadas 
áreas ou materias. Lingua Estranxeira, E. Física, Educación Musical, Re
outras. Con todo, aínda con esta variedade, a docencia en Primaria baséase no 
principio de unidade. Na maioría dos casos un só profesor encárgase da maior 
parte das áreas, e é quen está a maior parte do tempo cos seus alumnos. A 
unidade do mestre de Primaria para cada grupo
no primeiro ciclo, cando é importante que os nenos e nenas que veñen de infantil 
non se atopen desorientados ante a 
iso, a introdución de especialistas
progresivamente. 
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FUNDAMENTACIÓN. 

A acción tutorial ten carácter de coordinación docente encargada de atender ás 
dificultades de aprendizaxe dos alumnos, de facilitar a integración destes no 

e na vida do centro, de canalizar os seus problemas e inquietudes, de 
canalizar o seu proceso de avaliación, de informar aos pais de todo o concernente 
á educación dos seus fillos e de actuar os titores como mediadores entre pais, 

acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir unha 
 

Ser continua e ofertarse ao alumno ao longo dos distintos niveis da súa

Implicar de maneira coordinada ás distintas persoas e institucións 
interveñen na educación: profesores, escola, familia e medio social.

Atender ás peculiares características de cada alumno. 

Capacitar aos individuos para a súa propia autoorientación e crear neles de 
maneira progresiva unha actitude cara á toma de decisións fundamentais e 
responsables sobre o seu propio futuro, primeiro, na escola, ante as 
distintas opcións educativas, e logo ante as distintas alternativas de vida 
social e profesional. 

debe definirse como un labor cooperativo na que interveñen os 
docentes con diferentes graos de implicación. 
Na educación primaria, os alumnos terán varios profesores para determinadas 
áreas ou materias. Lingua Estranxeira, E. Física, Educación Musical, Re
outras. Con todo, aínda con esta variedade, a docencia en Primaria baséase no 
principio de unidade. Na maioría dos casos un só profesor encárgase da maior 
parte das áreas, e é quen está a maior parte do tempo cos seus alumnos. A 

de Primaria para cada grupo-clase é fundamental sobre todo 
no primeiro ciclo, cando é importante que os nenos e nenas que veñen de infantil 
non se atopen desorientados ante a multiplicidade de profesores na súa aula. Por 
iso, a introdución de especialistas neste primeiro ciclo ha de facerse 
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A acción tutorial ten carácter de coordinación docente encargada de atender ás 
dificultades de aprendizaxe dos alumnos, de facilitar a integración destes no 

e na vida do centro, de canalizar os seus problemas e inquietudes, de 
canalizar o seu proceso de avaliación, de informar aos pais de todo o concernente 
á educación dos seus fillos e de actuar os titores como mediadores entre pais, 

acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir unha 

ao longo dos distintos niveis da súa 

Implicar de maneira coordinada ás distintas persoas e institucións que 
interveñen na educación: profesores, escola, familia e medio social. 

Capacitar aos individuos para a súa propia autoorientación e crear neles de 
isións fundamentais e 

responsables sobre o seu propio futuro, primeiro, na escola, ante as 
distintas opcións educativas, e logo ante as distintas alternativas de vida 

debe definirse como un labor cooperativo na que interveñen os 

Na educación primaria, os alumnos terán varios profesores para determinadas 
áreas ou materias. Lingua Estranxeira, E. Física, Educación Musical, Relixión e 
outras. Con todo, aínda con esta variedade, a docencia en Primaria baséase no 
principio de unidade. Na maioría dos casos un só profesor encárgase da maior 
parte das áreas, e é quen está a maior parte do tempo cos seus alumnos. A 

clase é fundamental sobre todo 
no primeiro ciclo, cando é importante que os nenos e nenas que veñen de infantil 

de profesores na súa aula. Por 
neste primeiro ciclo ha de facerse 
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É aconsellable que exerza a 
número de horas con eses alumnos.
No entanto, deberían terse en conta certas calidades que debe posuír o profesor
titor, e que podemos resumir nas seguintes:
 

• Facilidade para coñecer e relacionarse cos alumnos e as familias destes.
 

• Capacidade para saber negociar e mediar nas diferentes situacións e 
conflitos que se expoñen na vida escolar.

 

•  Coñecer en profundidade o currículo e 
para ser capaz de integrar os novos coñecementos e personalizalos en 
cada un dos seus alumnos.
 

A acción titorial desenvolverase principalmente neste tres ámbitos:
 

• Na aula. 
 

• Na escola. 
 

• No resto do sistema escolar.
 

2. FUNCIÓNS DO TITOR.
 
As funcións do profesorado atópanse recollidas no art. 91 da Lei Orgánica
de 3 de maio, de Educación (LOE)
As funcións do titor atópanse recollidas no art. 46 do R.Ou.C (REAL DECRETO 
82/1996, de 26 de Xaneiro, polo que se aproba
Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria.)
 
Algunhas das actividades prioritarias do titor/a son as seguintes:
· Ter entrevistas individuais con alumnos cando estes o precisen.
· Organizar actividades 
chegan ócentro por primeira vez.
· Falar a principio de curso co alumnado sobre os seus dereitos e deberes, sobre 
as normas de réxime interior e disciplina do centro, e informar tamén sobre o 
funcionamento deste. 
· Explicárlle-las funcións e tarefas que el mesmo ten como profesor titor do grupo,
Dándolle a oportunidade
actividades. 
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É aconsellable que exerza a titoría do grupo o profesor que permanece maior 
número de horas con eses alumnos. 
No entanto, deberían terse en conta certas calidades que debe posuír o profesor

podemos resumir nas seguintes: 

Facilidade para coñecer e relacionarse cos alumnos e as familias destes.

Capacidade para saber negociar e mediar nas diferentes situacións e 
conflitos que se expoñen na vida escolar. 

Coñecer en profundidade o currículo e nivel educativo dos seus alumnos 
para ser capaz de integrar os novos coñecementos e personalizalos en 
cada un dos seus alumnos. 

torial desenvolverase principalmente neste tres ámbitos:

No resto do sistema escolar. 

FUNCIÓNS DO TITOR. 

As funcións do profesorado atópanse recollidas no art. 91 da Lei Orgánica
de 3 de maio, de Educación (LOE) 
As funcións do titor atópanse recollidas no art. 46 do R.Ou.C (REAL DECRETO 
82/1996, de 26 de Xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico das 
Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria.)

Algunhas das actividades prioritarias do titor/a son as seguintes:
· Ter entrevistas individuais con alumnos cando estes o precisen.
· Organizar actividades de «acollida» a principio de curso para os alumnos que 
chegan ócentro por primeira vez. 
· Falar a principio de curso co alumnado sobre os seus dereitos e deberes, sobre 
as normas de réxime interior e disciplina do centro, e informar tamén sobre o 

las funcións e tarefas que el mesmo ten como profesor titor do grupo,
oportunidade de participar na proposta e programación de 
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do grupo o profesor que permanece maior 

No entanto, deberían terse en conta certas calidades que debe posuír o profesor 

Facilidade para coñecer e relacionarse cos alumnos e as familias destes. 

Capacidade para saber negociar e mediar nas diferentes situacións e 

nivel educativo dos seus alumnos 
para ser capaz de integrar os novos coñecementos e personalizalos en 

torial desenvolverase principalmente neste tres ámbitos: 

As funcións do profesorado atópanse recollidas no art. 91 da Lei Orgánica 2/2006, 

As funcións do titor atópanse recollidas no art. 46 do R.Ou.C (REAL DECRETO 
o Regulamento Orgánico das 

Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria.) 

Algunhas das actividades prioritarias do titor/a son as seguintes: 
· Ter entrevistas individuais con alumnos cando estes o precisen. 

de «acollida» a principio de curso para os alumnos que 

· Falar a principio de curso co alumnado sobre os seus dereitos e deberes, sobre 
as normas de réxime interior e disciplina do centro, e informar tamén sobre o 

las funcións e tarefas que el mesmo ten como profesor titor do grupo, 
de participar na proposta e programación de 
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· Analizar co resto do profesorado as dificultades escolares dos alumnos debidas a
deficiencias instrumentais, problemas de integración e outros, e buscar, se 
procede, os asesoramentos e apoios necesarios.
· Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, 
participación dos alumnos na vida do centro e no medio: elección de 
representantes, festas e excursións, actividades culturais e extraescolares, etc.
· Realizar actividades que amosen á comunidade a diversidade existente na 
mesma desde un punto de vista social, cultural e étnico, e que resalten a 
importancia de integrar a todos sen excepción na dinámica escolar.
· Concertar co equipo educativo un plan de acción titorial para todo o curso, 
tratando de precisa-lo grao e modo de implicación d
aspectos que de forma específica e prioritaria atenderá o titor/a.
· Transmitirlles ós profesores todas aquelas informacións sobre o alumnado que 
poidan ser útiles para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, avaliadoras 
e orientadoras. 
· Preparar, coordinar e modera
desenvolvemento se axuste ós principios da avaliación continua, formativa e 
orientadora que se propugnan para tódalas fases do proceso avaliador.
· Establecer canles de colaboración cos demais titores, especialmente cos do 
mesmo curso ou ciclo, á hora de marcar e revisar obxectivos, preparar acti 
vidades, elaborar materiais de apoio e coordina
dispoñibles. 
· Procura-la colaboración dos pais 
fillos: organización do tempo de estudio na casa, lugar axeitado, necesidade de 
tempo libre e descanso, etc.
· Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., coa colaboración dos 
país ( voluntario). 
· Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interese para os pais 
con miras á educación dos seus fillos.
 
· Ter entrevistas individuais cos pais, cando eles as soliciten ou o titor/a as 
considere necesarias, procurando axudar a descarg
problemas escolares dos seus fillos e buscando unha valoración máis global e 
unha actitude máis activa e responsable ante a situación.
 
· Ter reunións cos pais ó longo do curso. Os momentos máis oportunos poden ser 
ó comezo e final de curso, pero tamén, desde logo, nalgún momento cara á 
metade do mesmo. Estas reunións servirán para intercambiar información e 
analizar con eles o proceso educativo dos seus fillos.
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resto do profesorado as dificultades escolares dos alumnos debidas a
deficiencias instrumentais, problemas de integración e outros, e buscar, se 
procede, os asesoramentos e apoios necesarios. 
· Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, 
participación dos alumnos na vida do centro e no medio: elección de 
representantes, festas e excursións, actividades culturais e extraescolares, etc.
· Realizar actividades que amosen á comunidade a diversidade existente na 

punto de vista social, cultural e étnico, e que resalten a 
importancia de integrar a todos sen excepción na dinámica escolar.
· Concertar co equipo educativo un plan de acción titorial para todo o curso, 

lo grao e modo de implicación do profesorado e tamén os 
aspectos que de forma específica e prioritaria atenderá o titor/a.
· Transmitirlles ós profesores todas aquelas informacións sobre o alumnado que 
poidan ser útiles para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, avaliadoras 

· Preparar, coordinar e modera-las sesións de avaliación procurando que o seu 
desenvolvemento se axuste ós principios da avaliación continua, formativa e 
orientadora que se propugnan para tódalas fases do proceso avaliador.

e colaboración cos demais titores, especialmente cos do 
mesmo curso ou ciclo, á hora de marcar e revisar obxectivos, preparar acti 
vidades, elaborar materiais de apoio e coordina-lo uso dos medios e recursos 

la colaboración dos pais e nais en relación co traballo persoal dos seus 
fillos: organización do tempo de estudio na casa, lugar axeitado, necesidade de 
tempo libre e descanso, etc. 
· Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., coa colaboración dos 

· Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interese para os pais 
con miras á educación dos seus fillos. 

· Ter entrevistas individuais cos pais, cando eles as soliciten ou o titor/a as 
considere necesarias, procurando axudar a descarga-la ansiedade ante os 
problemas escolares dos seus fillos e buscando unha valoración máis global e 
unha actitude máis activa e responsable ante a situación. 

· Ter reunións cos pais ó longo do curso. Os momentos máis oportunos poden ser 
e curso, pero tamén, desde logo, nalgún momento cara á 

metade do mesmo. Estas reunións servirán para intercambiar información e 
analizar con eles o proceso educativo dos seus fillos. 
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resto do profesorado as dificultades escolares dos alumnos debidas a 
deficiencias instrumentais, problemas de integración e outros, e buscar, se 

· Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a integración e a 
participación dos alumnos na vida do centro e no medio: elección de 
representantes, festas e excursións, actividades culturais e extraescolares, etc. 
· Realizar actividades que amosen á comunidade a diversidade existente na 

punto de vista social, cultural e étnico, e que resalten a 
importancia de integrar a todos sen excepción na dinámica escolar. 
· Concertar co equipo educativo un plan de acción titorial para todo o curso, 

o profesorado e tamén os 
aspectos que de forma específica e prioritaria atenderá o titor/a. 
· Transmitirlles ós profesores todas aquelas informacións sobre o alumnado que 
poidan ser útiles para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, avaliadoras 

las sesións de avaliación procurando que o seu 
desenvolvemento se axuste ós principios da avaliación continua, formativa e 
orientadora que se propugnan para tódalas fases do proceso avaliador. 

e colaboración cos demais titores, especialmente cos do 
mesmo curso ou ciclo, á hora de marcar e revisar obxectivos, preparar acti 

lo uso dos medios e recursos 

e nais en relación co traballo persoal dos seus 
fillos: organización do tempo de estudio na casa, lugar axeitado, necesidade de 

· Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., coa colaboración dos 

· Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interese para os pais 

· Ter entrevistas individuais cos pais, cando eles as soliciten ou o titor/a as 
la ansiedade ante os 

problemas escolares dos seus fillos e buscando unha valoración máis global e 

· Ter reunións cos pais ó longo do curso. Os momentos máis oportunos poden ser 
e curso, pero tamén, desde logo, nalgún momento cara á 

metade do mesmo. Estas reunións servirán para intercambiar información e 
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3.  CRITERIOS PARA A ELECCIÓN DE TITORÍAS
Tal como establece a orde

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación infantil e primaria 

director do centro no primeiro claustro
quen asigne curso, ciclo, e grupo
A proposta do xefe de estudios terá presente as seguintes condicións:
1. Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado

2. Rentabilizar ao máximo o capital humano disponible.

3. Consesualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concurrencia 

de capacidades e esforzos.

No caso de non acadar o consenso do profesorado 
proposta tendo en conta os seguintes criterios:
1. Respetar o posto de traballo e/ou especialidade que cada mestre teña asignado 
pola súa adscrición ao centro.
2. Respetar o dereito de cada grupo de alumnos a manter o mesmo titor durante 
todo o ciclo. 
No suposto que haxa varios mestres aspirantes ao mesmo curso 
de acordo coa seguinte orde de prioridades:
1. Maior antigüedade como propietario definitivo no centro.
2. Maior antigüiedade no corpo como funcionario de carreira.
3. Menor número de rexistro persoal ou de orde de lista.
Excepcionalmente, cando 

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos no 

ciclo, o director disporá a asignación do mestre a 

actividade docente, oídos o interesado e o claustro, e coa 

inspección educativa. 

Establecemos que como norma xeral 
co mesmo grupo de alumnos ao cambiar de ciclo 
alumnos durante todo o ciclo anterior.
 

4. OBXECTIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR NA TUTORÍA.
 

O desenvolvemento das funcións anteriores pode ser levado á práctica a través 
da consecución dos seguintes obxectivos:
 
- ALUMNOS: 
 

� Organizar actividades de acollida a principios de curso, sobre todo para os 
alumnos que chegan ao centro por primeira vez. Son actividades 

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.

CRITERIOS PARA A ELECCIÓN DE TITORÍAS 
orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determindos 

de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos 

educación infantil e primaria no seu Capítulo V (DOG 2/9/97) será 
primeiro claustro do curso, a proposta do xefe de estud

quen asigne curso, ciclo, e grupo de alumnos a cada un dos mestres do centro.
A proposta do xefe de estudios terá presente as seguintes condicións:
1. Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado

2. Rentabilizar ao máximo o capital humano disponible. 

3. Consesualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concurrencia 

capacidades e esforzos. 

No caso de non acadar o consenso do profesorado o xefe de estud
tendo en conta os seguintes criterios: 

1. Respetar o posto de traballo e/ou especialidade que cada mestre teña asignado 
adscrición ao centro. 

2. Respetar o dereito de cada grupo de alumnos a manter o mesmo titor durante 

uposto que haxa varios mestres aspirantes ao mesmo curso 
acordo coa seguinte orde de prioridades: 

1. Maior antigüedade como propietario definitivo no centro. 
2. Maior antigüiedade no corpo como funcionario de carreira. 

de rexistro persoal ou de orde de lista. 
Excepcionalmente, cando a xuizo do equipo directivo existisen 

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos no 

director disporá a asignación do mestre a outro ciclo, curso, área ou 

oídos o interesado e o claustro, e coa 

Establecemos que como norma xeral non é convinte que un mesmo titor continúe 
mesmo grupo de alumnos ao cambiar de ciclo se xa estivo con ese grupo de 

durante todo o ciclo anterior. 

OBXECTIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR NA TUTORÍA.

O desenvolvemento das funcións anteriores pode ser levado á práctica a través 
da consecución dos seguintes obxectivos: 

Organizar actividades de acollida a principios de curso, sobre todo para os 
alumnos que chegan ao centro por primeira vez. Son actividades 
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do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determindos 

de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos 

no seu Capítulo V (DOG 2/9/97) será o 
so, a proposta do xefe de estudos, 

de alumnos a cada un dos mestres do centro. 
A proposta do xefe de estudios terá presente as seguintes condicións: 
1. Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do centro. 

3. Consesualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concurrencia 

o xefe de estudos fará a súa 

1. Respetar o posto de traballo e/ou especialidade que cada mestre teña asignado 

2. Respetar o dereito de cada grupo de alumnos a manter o mesmo titor durante 

uposto que haxa varios mestres aspirantes ao mesmo curso a proposta farase 

 

existisen razóns pedagógicas 

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos no 

outro ciclo, curso, área ou 

oídos o interesado e o claustro, e coa conformidade da 

non é convinte que un mesmo titor continúe 
tivo con ese grupo de 

OBXECTIVOS CONCRETOS PARA REALIZAR NA TUTORÍA. 

O desenvolvemento das funcións anteriores pode ser levado á práctica a través 

Organizar actividades de acollida a principios de curso, sobre todo para os 
alumnos que chegan ao centro por primeira vez. Son actividades 
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especialmente necesarias para anticiparse aos problemas de adaptación 
derivados ás veces da incorporación a una nova 
centro onde conviven alumnos dun amplo e complexo tramo de idades.

� Falar a principio de curso cos alumnos dos seus dereitos e deberes, sobre as 
normas de réxime interior e disciplina do centro e informarlles sobre o 
funcionamento do 

� Preparar entrevistas individuais con alumnos, cando estes  o 
� Coñecer a situación de cada alumno no grupo, no centro, e na súa contorna 

familiar e social nos casos que sexa necesario.
� Coñecer a dinámica interna do grupo e intervir se fose 

recompor esa dinámica.
�  Estimular e orientar ao grupo para que expoña as súas necesidades, 

expectativas, problemas e dificultades.
� Profundar no coñecemento das aptitudes, intereses e motivacións dos 

alumnos para axudarlles na toma de decisió
� Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a 

integración e a participación dos alumnos na vida do centro e da contorna.
�  Farán un especial

alumnos estranxeiros e de mi
�  Intervir na resolución de conflitos e impor as medidas que pode delegar o 

director no titor e que se contempla no decreto de dereitos e deberes.
�  Elaborar as ACIS significativas e non significativas dos seus alumnos que o 

precisen, levar o
asesoramento e apoio

 

• PROFESORES: 
 

� Preparar e acordar co equip
o curso, tratando de precisar cal é o grao e modo de implicación dos 
profesores e cales os aspectos que de forma específica e prioritaria 
atenderá o titor. 

�  Adquirir unha visión global sobre a programación, obxectivos e aspectos 
metodolóxicos das distintas áreas.

� Transmitir aos profesores todas aquelas informacións sobre os alumnos 
que lles poidan ser útiles no desenvolveme
avaliadoras e orientadoras.

� Preparar, coordinar e moderar as sesións de avaliación, procurando
seu desenvolvemento se axuste aos principios de avaliación continua, 
formativa e orientadora que se propugna 
avaliador. 
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especialmente necesarias para anticiparse aos problemas de adaptación 
derivados ás veces da incorporación a una nova etapa educativa e a un 
centro onde conviven alumnos dun amplo e complexo tramo de idades.
Falar a principio de curso cos alumnos dos seus dereitos e deberes, sobre as 
normas de réxime interior e disciplina do centro e informarlles sobre o 
funcionamento do centro. 
Preparar entrevistas individuais con alumnos, cando estes  o 
Coñecer a situación de cada alumno no grupo, no centro, e na súa contorna 
familiar e social nos casos que sexa necesario. 
Coñecer a dinámica interna do grupo e intervir se fose 
recompor esa dinámica. 
Estimular e orientar ao grupo para que expoña as súas necesidades, 
expectativas, problemas e dificultades. 
Profundar no coñecemento das aptitudes, intereses e motivacións dos 
alumnos para axudarlles na toma de decisións na vida diaria.
Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a 
integración e a participación dos alumnos na vida do centro e da contorna.
Farán un especial seguimento de su proceso de integración escolar dos 
alumnos estranxeiros e de minorías étnicas. 
Intervir na resolución de conflitos e impor as medidas que pode delegar o 
director no titor e que se contempla no decreto de dereitos e deberes.
Elaborar as ACIS significativas e non significativas dos seus alumnos que o 
precisen, levar o seguimento e facer un informe trimestral e final co 

e apoio dos profesores de PT e AL así como do orientador

Preparar e acordar co equipo educativo un plan de acción ti
o curso, tratando de precisar cal é o grao e modo de implicación dos 
profesores e cales os aspectos que de forma específica e prioritaria 

 
Adquirir unha visión global sobre a programación, obxectivos e aspectos 

s distintas áreas. 
Transmitir aos profesores todas aquelas informacións sobre os alumnos 
que lles poidan ser útiles no desenvolvemento das súas tarefas docentes, 

adoras e orientadoras. 
Preparar, coordinar e moderar as sesións de avaliación, procurando
seu desenvolvemento se axuste aos principios de avaliación continua, 
formativa e orientadora que se propugna para todas as fases do proceso 
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especialmente necesarias para anticiparse aos problemas de adaptación 
etapa educativa e a un 

centro onde conviven alumnos dun amplo e complexo tramo de idades. 
Falar a principio de curso cos alumnos dos seus dereitos e deberes, sobre as 
normas de réxime interior e disciplina do centro e informarlles sobre o 

Preparar entrevistas individuais con alumnos, cando estes  o precisen. 
Coñecer a situación de cada alumno no grupo, no centro, e na súa contorna 

Coñecer a dinámica interna do grupo e intervir se fose necesario para 

Estimular e orientar ao grupo para que expoña as súas necesidades, 

Profundar no coñecemento das aptitudes, intereses e motivacións dos 
ns na vida diaria. 

Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a 
integración e a participación dos alumnos na vida do centro e da contorna. 

seguimento de su proceso de integración escolar dos 

Intervir na resolución de conflitos e impor as medidas que pode delegar o 
director no titor e que se contempla no decreto de dereitos e deberes. 
Elaborar as ACIS significativas e non significativas dos seus alumnos que o 

seguimento e facer un informe trimestral e final co 
res de PT e AL así como do orientador. 

o educativo un plan de acción titorial para todo 
o curso, tratando de precisar cal é o grao e modo de implicación dos 
profesores e cales os aspectos que de forma específica e prioritaria 

Adquirir unha visión global sobre a programación, obxectivos e aspectos 

Transmitir aos profesores todas aquelas informacións sobre os alumnos 
nto das súas tarefas docentes, 

Preparar, coordinar e moderar as sesións de avaliación, procurando que o 
seu desenvolvemento se axuste aos principios de avaliación continua, 

para todas as fases do proceso 
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� Establecer canles de colaboración cos demais titores, sobre todo cos do 
mesmo ciclo, á hora de 
coordinar o uso dos medios dispoñibles.

� Coordinarse e solicitar a información necesaria para a elaboración das ACIS 
significativas e non significativas dos seus alumnos, levar o seguimento e 
facer un informe trimestral e final.

 

• PAIS: 
 

� Reunir aos pais ao comezo de curso para informarlles das horas de visita, 
horarios dos alumnos, composición do equipo educativo os obxectivos, as 
actividades de titoría

� Programar as reunións xerais co 
trimestre do curso para informar as programacións, avaliación e 
rendemento escolar, así como do cumprimento dos obxectivos, marcha da 
aula e outras informacións.

� Conseguir a colaboración dos pais en relación co tra
fillos, organización do tempo de estudo na casa, e tamén do tempo libre e 
de descanso. 

� Familiarizar as familias de alumnos inmigrantes e de minorias étnicas coa 
vida escolar e o sistema educativo.

� Manter entrevistas cos pais cando el
necesarias, anticipándose ás situacións de inadaptación ou fracaso escolar.

�  Informar os pais sobre as faltas de asistencia, incidentes ou sancións.
�  Organizar actividades e charlas sobre temas formais de interese para 

pais (coa colaboración do equipo directivo e do equipo de orientación 
educativa e psicopedagóx

 
A elaboración ou revisión do plan ti
setembro e outubro. 
No primeiro claustro adxudicaranse as 
reunión para marcar as directrices da acción ti
titores e outros profesores que incidan nas aulas. Sería conveniente repasar os 
principios que figuran no PEC e o Regulamento de Réxime Interior 
maior precisión as liñas de actuación máis adecuadas ao devandito proxecto.
 

• ATENCIÓN Á DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA E CULTURAL
 

      A atención á diversidade lingüística e cultural, s
os chamados grupos de adquisición das linguas 
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Establecer canles de colaboración cos demais titores, sobre todo cos do 
mesmo ciclo, á hora de marcar e revisar obxectivos, preparar materiais e 
coordinar o uso dos medios dispoñibles. 
Coordinarse e solicitar a información necesaria para a elaboración das ACIS 
significativas e non significativas dos seus alumnos, levar o seguimento e 

e trimestral e final. 

Reunir aos pais ao comezo de curso para informarlles das horas de visita, 
horarios dos alumnos, composición do equipo educativo os obxectivos, as 

titoría, normas do centro, etc. 
Programar as reunións xerais co conxunto de pais no primeiro e o terceiro 
trimestre do curso para informar as programacións, avaliación e 
rendemento escolar, así como do cumprimento dos obxectivos, marcha da 
aula e outras informacións. 
Conseguir a colaboración dos pais en relación co traballo persoal dos seus 
fillos, organización do tempo de estudo na casa, e tamén do tempo libre e 

Familiarizar as familias de alumnos inmigrantes e de minorias étnicas coa 
vida escolar e o sistema educativo. 
Manter entrevistas cos pais cando eles solicíteno ou o titor considéreas 
necesarias, anticipándose ás situacións de inadaptación ou fracaso escolar.
Informar os pais sobre as faltas de asistencia, incidentes ou sancións.
Organizar actividades e charlas sobre temas formais de interese para 
pais (coa colaboración do equipo directivo e do equipo de orientación 

psicopedagóxica). 

aboración ou revisión do plan titorial para o curso efectuarase nos meses de 

No primeiro claustro adxudicaranse as titorías e confeccionarase un calendario de 
rcar as directrices da acción titorial e a colaboración entre os 

titores e outros profesores que incidan nas aulas. Sería conveniente repasar os 
principios que figuran no PEC e o Regulamento de Réxime Interior 
maior precisión as liñas de actuación máis adecuadas ao devandito proxecto.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA E CULTURAL: 

rsidade lingüística e cultural, si é posible,
upos de adquisición das linguas .  
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Establecer canles de colaboración cos demais titores, sobre todo cos do 
marcar e revisar obxectivos, preparar materiais e 

Coordinarse e solicitar a información necesaria para a elaboración das ACIS 
significativas e non significativas dos seus alumnos, levar o seguimento e 

Reunir aos pais ao comezo de curso para informarlles das horas de visita, 
horarios dos alumnos, composición do equipo educativo os obxectivos, as 

conxunto de pais no primeiro e o terceiro 
trimestre do curso para informar as programacións, avaliación e 
rendemento escolar, así como do cumprimento dos obxectivos, marcha da 

ballo persoal dos seus 
fillos, organización do tempo de estudo na casa, e tamén do tempo libre e 

Familiarizar as familias de alumnos inmigrantes e de minorias étnicas coa 

es solicíteno ou o titor considéreas 
necesarias, anticipándose ás situacións de inadaptación ou fracaso escolar. 
Informar os pais sobre as faltas de asistencia, incidentes ou sancións. 
Organizar actividades e charlas sobre temas formais de interese para os 
pais (coa colaboración do equipo directivo e do equipo de orientación 

torial para o curso efectuarase nos meses de 

nfeccionarase un calendario de 
torial e a colaboración entre os 

titores e outros profesores que incidan nas aulas. Sería conveniente repasar os 
principios que figuran no PEC e o Regulamento de Réxime Interior para fixar con 
maior precisión as liñas de actuación máis adecuadas ao devandito proxecto. 

 

i é posible,realízase mediante 
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O profesor titor fará o seguimento do
estranxeiros e de minorias étnicas. Para facilitar a súa labor contará coa 
colaboración do orientador e o apoio do profesorado de PT e AL qu
o seguimento deste alumnado nas  reunións semanais do equipo de orientación.
      Por outra banda, realízanse tamén accións destinadas a incentivar na escola o
coñecemento das diversas culturas, por medio de:

o Contacontos, xogos, costumes, 
o A celebración de festas propias.
o Apoio ás actividades para pais, organizadas polas Asociacións de Nais e Pais

do Centro. 
o Información sobre c

e a entidades locais
 
6. ACTIVIDADES A DESENVOLVER DURANTE O CURSO.
 
1) ACTIVIDADES DE ACOLLIDA E INTEGRACIÓN DOS ALUMNOS:
 

� Presentación do titor.
� Presentación dos novos alumnos.
� Coñecemento mutuo dos alumnos.
� Exercicios para favorecer a relación e integración do grupo.

 
2) ORGANIZACIÓN E FUCIONAMIENTO DO GRUPO CLASE:
 

� Recollida de información sobre os alumnos.
� Datos persoais. 
� Rendemento. 
� Características do grupo.
� Alumnos con necesidades educativas especiais e con necesidades 

compensación educativa.
� Normas de clase. Disciplina.
� Horarios. 
�  Elección do delegado/a de clase.
�  Organización de grupos de reforzo.
�  Calendario de entrevistas cos pais.

 
3) ADQUISICIÓN E MELLORA DOS HÁBITOS DE TRABALLO
 
Hábitos básicos: 
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fará o seguimento do proceso de integración escolar
estranxeiros e de minorias étnicas. Para facilitar a súa labor contará coa 
colaboración do orientador e o apoio do profesorado de PT e AL qu
o seguimento deste alumnado nas  reunións semanais do equipo de orientación.

Por outra banda, realízanse tamén accións destinadas a incentivar na escola o
oñecemento das diversas culturas, por medio de: 

Contacontos, xogos, costumes, artesanía, gastronomía, de cada país.
A celebración de festas propias. 

ctividades para pais, organizadas polas Asociacións de Nais e Pais

Información sobre convocatoria de axudas a asociacións sen ánimo de lucro 
e a entidades locais para a alfabetización de inmigrantes adultos.

. ACTIVIDADES A DESENVOLVER DURANTE O CURSO. 

1) ACTIVIDADES DE ACOLLIDA E INTEGRACIÓN DOS ALUMNOS:

Presentación do titor. 
Presentación dos novos alumnos. 
Coñecemento mutuo dos alumnos. 

favorecer a relación e integración do grupo.

2) ORGANIZACIÓN E FUCIONAMIENTO DO GRUPO CLASE: 

Recollida de información sobre os alumnos. 

Características do grupo. 
Alumnos con necesidades educativas especiais e con necesidades 
compensación educativa. 
Normas de clase. Disciplina. 

Elección do delegado/a de clase. 
Organización de grupos de reforzo. 
Calendario de entrevistas cos pais. 

3) ADQUISICIÓN E MELLORA DOS HÁBITOS DE TRABALLO 
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proceso de integración escolar dos alumnos 
estranxeiros e de minorias étnicas. Para facilitar a súa labor contará coa 
colaboración do orientador e o apoio do profesorado de PT e AL que farán tamén 
o seguimento deste alumnado nas  reunións semanais do equipo de orientación. 

Por outra banda, realízanse tamén accións destinadas a incentivar na escola o 

artesanía, gastronomía, de cada país. 

ctividades para pais, organizadas polas Asociacións de Nais e Pais 

onvocatoria de axudas a asociacións sen ánimo de lucro 
ra a alfabetización de inmigrantes adultos. 

1) ACTIVIDADES DE ACOLLIDA E INTEGRACIÓN DOS ALUMNOS: 

favorecer a relación e integración do grupo. 

Alumnos con necesidades educativas especiais e con necesidades de 
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� Postura correcta en clase.
� Atención ás explicacións.
� Autonomía e orde.
� Responsabilidade nas tarefas Técnicas de estudo.
� Traballo individual.
�  Traballo en grupo.
� Organización do traballo persoal.
�  Técnicas de recollida de información.
� Técnicas para mellorar a retención e

 
4) PARTICIPACIÓN DA FAMILIA
 

� Reunións periódicas.
� Intercambio de información.
�  Explicación de programas e obxectivos.
�  Información e comentario do proceso de avaliación.
� Organización do traballo persoal dos seus fillos.
� Entrevistas individuais
� Colaboración en actividades extraescolares, semanas culturais, visitas e 

charlas sobre temas formativos de interese para a educación dos seus fillos.
 

5) PROCESO DE AVALIACIÓN
 

� Avaliación inicial. 
� Avaliación final. 
� Revisión e cumprimentación
� Probas de nivel. 
� Fichas de observación.
� Reunións co equipo de ciclo.
� Comentar os resultados da avaliación co equipo docente.
�  Informar os pais por medio dos boletíns
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ta en clase. 
Atención ás explicacións. 
Autonomía e orde. 
Responsabilidade nas tarefas Técnicas de estudo. 
Traballo individual. 
Traballo en grupo. 
Organización do traballo persoal. 
Técnicas de recollida de información. 
Técnicas para mellorar a retención e o recordo. 

4) PARTICIPACIÓN DA FAMILIA 

Reunións periódicas. 
Intercambio de información. 
Explicación de programas e obxectivos. 
Información e comentario do proceso de avaliación. 
Organización do traballo persoal dos seus fillos. 
Entrevistas individuais. 
Colaboración en actividades extraescolares, semanas culturais, visitas e 
charlas sobre temas formativos de interese para a educación dos seus fillos.

5) PROCESO DE AVALIACIÓN 

 
 

imentación do expediente persoal do alumno.
 

Fichas de observación. 
Reunións co equipo de ciclo. 
Comentar os resultados da avaliación co equipo docente.
Informar os pais por medio dos boletíns 
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Colaboración en actividades extraescolares, semanas culturais, visitas e 
charlas sobre temas formativos de interese para a educación dos seus fillos. 

do expediente persoal do alumno. 

Comentar os resultados da avaliación co equipo docente. 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Plan de Acción Titorial 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS E TRIMES
 

EDUCACION INFANTIL: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRES
PRIMEIRO TRIMESTRE 

- Posta en marcha do 
curso e titorías. 
 
- Recollida de datos de 
alumnos. 
 
- Reunión xeral de pais. 
Entrevistas individuais. 
 
- Período de adaptación 
(3 anos). 
 
- Confección e deseño de 
horarios. 
 
- Comentarios do Plan de 
titoría e liñas a seguir. 
 
- Lectura e comentario 
dos puntos máis desta
cados do P.E.C. e P.C.C. 
 
- Participar na elabo
ración da P.X.A. 
  
-Propoñer actividades 
complementarias e 
saídas. 
 
- Solicitude ao orientador 
de informes e dictá
menes de alumnos con 
dificultades. 
 
-Avaliación final de 
trimestre. 
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS E TRIMES

EDUCACION INFANTIL: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRES
SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTR

Posta en marcha do 

Recollida de datos de 

Reunión xeral de pais. 
 

Período de adaptación 

Confección e deseño de 

Comentarios do Plan de 

Lectura e comentario 
dos puntos máis desta-

 

labo-

ctividades 
omplementarias e 

Solicitude ao orientador 
de informes e dictá-
menes de alumnos con 

Avaliación final de 

- Reunión xeral de pais. 
 
- Entrevistas individuais. 
 
- Revisión da PXA. 
 
-Valoración dos 
resultados da avaliación. 
 
- Actividades comple-
mentarias e saídas. 
-Avaliación final de tri-
mestre. 
 
- Seguimento de  infor-
mes e dictámenes de 
alumnos con dificultades, 
minorías étnicas e 
estranxeiros. 
 
-Outras actividades das 
citadas no plan. 
 

- Reunión xeral de país 3 
anos curso seguinte.
 
- Entrevistas individuais.
 
- Valoración dos resul
tados da avaliación.
 
- Revisión da disciplina e
comportamento dos dis
tintos grupos.
 
-Actividades comple
mentarias e saídas si 
procede.
 
-Facer proposta
coordinador de ciclo para 
Memoria A
 
- Excursión final de curso.
 
- Encher documentación 
do alumnado.
 
-Avaliación final de 
trimestre.
 
- Avaliación final.
 
- Informe final e segui
mento dos alumnos con 
informe ou ditame.
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EDUCACION INFANTIL: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRES 
TERCEIRO TRIMESTR 

Reunión xeral de país 3 
curso seguinte. 

Entrevistas individuais. 

Valoración dos resul-
tados da avaliación. 

Revisión da disciplina e 
comportamento dos dis-
tintos grupos. 

Actividades comple-
mentarias e saídas si 
procede. 

Facer propostas ao 
coordinador de ciclo para 

oria Anual. 

Excursión final de curso. 

Encher documentación 
do alumnado. 

Avaliación final de 
trimestre. 

Avaliación final. 

Informe final e segui-
mento dos alumnos con 
informe ou ditame. 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Plan de Acción Titorial 

 

 

EDUCACION PRIMARIA: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

- Posta en marcha do 
curso e titorías. 
 
- Recollida de datos de 
alumnos. 
- Reunión xeral de pais. 
 
- Entrevistas individuais.
- Elaboración das normas 
da aula. 
- Dar a coñecer as 
normas xerais do centro.
- Adaptación e deseño de 
horarios alumnos. 
- Comentarios do Plan de 
titoría e liñas a seguir. 
- Lectura e comentario 
dos puntos máis desta
cados do P.E.C. e P.C.C. 
- Participar na elabo
ración da P.X.A. 
- Actividades comple
mentarias e saídas. 
- Elaboración de ACIS. 
- Solicitude ao orientador 
de informes e dictá
menes de alumnos con 
dificultades. 
- Avaliación inicial de 
curso. 
- Avaliación final de 
trimestre. 
 
 

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.

EDUCACION PRIMARIA: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR 

SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE
 

Posta en marcha do 

Recollida de datos de 

 

Entrevistas individuais. 
Elaboración das normas 

Dar a coñecer as 
xerais do centro. 
ción e deseño de 

Comentarios do Plan de 

Lectura e comentario 
dos puntos máis desta-

 
labo-

Actividades comple-

Solicitude ao orientador 
de informes e dictá-
menes de alumnos con 

Avaliación inicial de 

Avaliación final de 

- Reunión xeral de pais. 
- Entrevistas individuais. 
- Revisión da PXA. 
- Valoración dos 
resultados da avaliación. 
- Actividades 
complementarias e 
saídas. 
- Avaliación final de 
trimestre. 
- Seguimento de  
informes e dictámenes 
de alumnos con 
dificultades, de minorías 
étnicas e estranxeiros. 
- Seguimento de ACIS 
- Outras actividades das 
citadas no plan. 
 

- Reunión xeral de país 
alumnos de 6º de 
primaria.
 
- Entrevistas individuais.
 
- Valoración dos 
resultados da avaliación.
- Revisión da disciplina e
comportamento dos 
distintos grupos.
 
- Actividades com
plementarias e saídas.
 
- Saída final de curso se 
así se propuxo na PXA.
 
- Facer propostas ao 
coordinador de ciclo para 
memoria anual.
 
- Encher documentación 
do alumnado.
 
- Avaliación final de 
trimestre.
 
- Avaliación final.
 
- Informe final e segui
mento de ACIS.
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TERCEIRO TRIMESTRE 

Reunión xeral de país 
alumnos de 6º de 
primaria. 

Entrevistas individuais. 

Valoración dos 
resultados da avaliación. 

Revisión da disciplina e 
comportamento dos 
distintos grupos. 

Actividades com-
plementarias e saídas. 

Saída final de curso se 
así se propuxo na PXA. 

Facer propostas ao 
coordinador de ciclo para 
memoria anual. 

Encher documentación 
do alumnado. 

Avaliación final de 
trimestre. 

Avaliación final. 

Informe final e segui-
mento de ACIS. 


