
 

Páxina 11 de 71 
 

4. Funcións da titoría 
Nos ciclos formativos de grao medio a titoría e a orientación do alumnado forman parte da 
función docente. Cada grupo de alumnado contará cun profesor ou unha profesora que de-
sempeñará a función titorial, membros do equipo docente correspondente e que impartan 
docencia na totalidade do grupo-clase titorado. 

Atendendo ao disposto no Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), po-
lo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de ensino secundario, e na Orde do 
1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro) pola que se ditan instrucións para o desen-
volvemento do Decreto 324/1996, así como en toda a normativa que regula o desenvol-
vemento dos ciclos formativos de grao medio, o profesorado que desenvolve a función ti-
torial ten encomendada unha serie de funcións que abranguen un amplo espectro de tare-
fas. Estas funcións, de xeito orientativo, pódense clasificar do seguinte modo:  

Funcións administrativas e de atención ao centro 

 Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnado (art. 59º, Decreto 
324/1996). 

 Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo (artigo 59º, Decreto 
324/1996). 

 Controlar a falta de asistencia ou de puntualidade do alumnado, e transmitir a informa-
ción aos pais e ás nais, ou ás persoas que dispoñan da titoría legal (de ser o caso), así 
como á xefatura de estudos (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Propor, para a súa aprobación polo Consello Escolar, a distribución da asignación eco-
nómica destinada a estas ensinanzas (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Informar a dirección do centro de todo o referente ao ciclo formativo (artigo 59º, De-
creto 324/1996). 

 Redactar a memoria final de curso, que se incluirá na memoria do centro (artigo 59º, 
Decreto 324/1996). 

 Atender o alumnado en períodos de lecer, xunto co resto de profesorado, entanto que 
este permaneza no centro (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Redactar o informe final do ciclo formativo, para a súa valoración e a súa inclusión na 
memoria anual do departamento (artigo 21º e 24º , Orde do 23 de abril de 2007). 

 Elaborar o informe que xustifique a necesidade da medida de flexibilización modular 
en colaboración co departamento de orientación (artigo 14º, Orde do 23 de abril de 
2007). 

 Redactar acta dos acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación inicial e 
no resto das sesións de avaliacións (artigos 4º e 5º, Orde do 30 de xullo de 2007). 

Funcións de coordinación co departamento de orientación 

 Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de orienta-
ción, baixo a coordinación da xefatura de estudos e en colaboración co departamento de 
orientación (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Colaborar co departamento de orientación do centro nos termos que estableza a xefatu-
ra de estudos (artigo 59º, Decreto 324/1996). 
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 Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para o alumnado do seu grupo-clase 
(artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Colaborar co resto do profesorado titor e co departamento de orientación no marco dos 
proxectos educativo e curricular3 do centro (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

Funcións de coordinación co equipo docente 

 Informar o profesorado que imparta docencia no grupo-clase das súas características, 
nomeadamente nos casos que presenten problemas específicos (artigo 59º, Decreto 
324/1996). 

 Informar na sesión de avaliación inicial sobre as características xerais do grupo-clase 
ou sobre as circunstancias especificamente académicas, ou persoais con incidencia edu-
cativa do seu alumnado (artigo 59º, Orde do 30 xullo de 2007). 

 Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do equipo 
docente (artigo 5º, Decreto 324/1996). 

 Orientar as demandas e as inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co de-
legado ou a delegada do grupo, ante o resto do profesorado, do alumnado e do equipo 
directivo nos problemas que se presenten (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Coordinar o axuste das metodoloxías e dos principios de avaliación programados para o 
mesmo grupo de alumnado (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Informar o alumnado do grupo-clase, aos pais e ás nais, ou ás persoas que dispoñan da 
titoría legal (de ser o caso), así como ao profesorado, de todo o que lles afecte en rela-
ción coas actividades docentes e co rendemento académico (artigo 59º, Decreto 
324/1996). 

Funcións de avaliación 

 Transmitir, durante a sesión de avaliación inicial, a información dispoñible sobre as ca-
racterísticas xerais do grupo-clase ou sobre as circunstancias especificamente académi-
cas, ou persoais con incidencia educativa, do alumnado que o compoña (artigo 5º, Orde 
do 30 de xullo de 2007). 

 Organizar e presidir as correspondentes sesións de avaliación do seu grupo de alumna-
do (artigo 4º, Orde do 30 xullo de 2007; artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Colaborar coa persoa que exerza a xefatura de departamento da familia profesional na 
elaboración e no desenvolvemento das actividades de recuperación do alumnado do seu 
grupo-clase con módulos pendentes (artigo 21º, Orde do 23 abril de 2007). 

Funcións de seguimento do grupo-clase 

 Coñecer as características persoais do alumnado a través da análise do seu expediente 
persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir este coñecemento (artigo 59º, 
Decreto 324/1996; artigo 5º, Orde do 30 de xullo de 2007). 

 Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercutan no rendemento aca-
démico do alumnado (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino e aprendizaxe do alumnado para 
detectar as dificultades e as necesidades especiais, co obxecto de procurar as respostas 

                                                 
3 O documento de proxecto curricular desaparece como tal na actual LOE. 
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educativas acaídas e solicitar o oportuno asesoramento e apoio (artigo 59º, Decreto 
324/1996). 

 Facilitar a integración do alumnado no grupo-clase e fomentar a súa participación nas 
actividades do centro (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Orientar o alumnado dun xeito directo e inmediato no seu proceso formativo (artigo 
59º, Decreto 324/1996). 

 Informar o alumnado do grupo sobre o que lle afecte en relación coas actividades do-
centes e co rendemento académico (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado 
sobre as súas posibilidades académicas e profesionais (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

Funcións de coordinación coas familias 

 Proporcionarlles ao principio de curso ao alumnado, aos pais e ás nais, e ás persoas que 
exerzan a titoría legal (de ser o caso) información documental ou, na súa ausencia, in-
dicar onde poden consultar todo o referente a calendario escolar, horarios, horas de tito-
ría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e cri-
terios de avaliación do grupo (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado, os pais e as nais e as persoas que, 
de ser o caso, dispoñan da titoría legal do alumnado (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Implicar as familias e as persoas que, de ser o caso, dispoñan da titoría legal, nas acti-
vidades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos e das súas fillas (artigo 59º, 
Decreto 324/1996). 

 Informar do proceso educativo do alumnado, tanto a este como aos pais e ás nais, e ás 
persoas que exerzan a titoría legal (de ser o caso), a través do procedemento que o cen-
tro determine (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

Funcións vinculadas á formación en centros de traballo (FCT) 

 Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración coa persoa responsable de-
signada para estes efectos polo centro de traballo. Establecerán o calendario de visitas 
aos centros de traballo; en concreto, un mínimo de dúas visitas de seguimento, ademais 
das previstas para a xestión, para observar directamente as actividades que o alumnado 
realice nel e rexistrar o seu propio seguimento. Este calendario poderase completar me-
diante a programación, por parte do titor ou da titora docentes, das visitas e os meca-
nismos de contacto que consideren oportunos para o correcto seguimento do alumnado 
que desenvolva a FCT (artigo 59º, Decreto 324/1996; puntos 7º e 11º.3, Orde do 28 de 
febreiro de 2007). 

 Avaliar o módulo, tendo en conta o informe da persoa responsable designada polo cen-
tro de traballo sobre as actividades realizadas polo alumnado durante o período de esta-
día nese centro. Reservarase unha xornada cada quincena para a recepción do alumnado 
no centro educativo por parte do profesorado titor, na que se realizarán actividades de 
seguimento, asesoramento e apoio (artigo 59º, Decreto 324/1996; punto 7º.2, Orde do 
28 de febreiro de 2007). 

 Manter contactos periódicos coa persoa responsable designada polo centro de traballo, 
co fin de contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se pre-
tenda para cada ciclo formativo (artigo 59º, Decreto 324/1996; punto 11º.3, Orde do 28 
de febreiro de 2007). 
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 Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu grupo de 
alumnado e valorar de xeito continuado as actividades correspondentes ao programa de 
formación (artigo 59º, Decreto 324/1996; punto 11º.3, Orde do 28 de febreiro de 2007). 

 Tramitar para o seu grupo de alumnado a documentación relativa á formación en cen-
tros de traballo (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Asesorar e informar o alumnado en relación coas posibles validacións e exencións do 
módulo de FCT (artigo 59º, Decreto 324/1996; artigo 8º; punto 11º.3, Orde do 28 de 
febreiro de 2007). 

 Emitir informe e proposta á dirección do centro, sobre a concesión ou non da exención 
total ou parcial do módulo de FCT (artigo 9º.7, Orde do 28 de febreiro de 2007). 

 Colaborar co departamento na identificación da necesidade de colaboración de persoal 
experto, así como no calendario de intervención (artigo 59º, Decreto 324/1996). 

 Proporlle ao coordinador ou á coordinadora da FCT, de ser o caso, empresas coas que 
proceda contactar para o seu desenvolvemento, e realizar o seu seguimento (artigo 21º, 
Orde do 23 abril de 2007). 

 Informar o seu alumnado do programa formativo de FCT que se vaia desenvolver en 
cada empresa, e de todo o relacionado coas condicións e as características da súa reali-
zación, os aspectos, as condicións e os criterios de avaliación do citado módulo (punto 
11º.3, Orde do 28 de febreiro de 2007). 

 Extraer datos e conclusións que realimenten as actividades, especialmente os que suxi-
ran a modificación da programación docente ou do programa formativo, ou que afecten 
á continuidade do convenio coa empresa (punto 11º.3, Orde do 28 de febreiro de 2007). 

 Proporcionar os datos máis significativos que se lle requiran para a avaliación global do 
programa da FCT (punto 11º.3, Orde do 28 de febreiro de 2007). 

Cadro resumo das funcións da titoría 

 

 

 FCT
 
 Elaboración. 
 Coordinación. 
 Seguimento. 

Coordinación 
 

 Xefatura de estudos. 
 Orientación. FOL. 
 Equipo docente. 
 Titoría da FCT. 
 Familias. 

Funcións da 
titoría 

Administrativas 
 

 Informes: final, cambio 
de centro, 
flexibilización, etc. 

 Actas de avaliación. 
 Comunicacións. 

Avaliación 
 

 Convocar e presidir sesións. 
 Informar do grupo na sesión 
de avaliación inicial. 

Seguimento persoal e 
académico 

 
 De cada alumno e alumna. 
 Do grupo clase. 


