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V

PRESENTACIÓN

Unha das dimensións do labor educativo que foron tratadas con máis interese
e maior esforzo durante estes últimos anos na nosa comunidade é a orientación esco-
lar e profesional dos nosos escolares. Non se aforraron esforzos nin se regatean in-
vestimentos para o que está sendo xa unha gran realidade: departamentos de orienta-
ción en todos os centros, equipos externos de nivel provincial, profesionais
especializados, dotacións, desenvolvemento normativo, cursos de formación específi-
ca, etc.

Todo o que se sinala está, desde logo, debidamente xustificado, dado que o la-
bor orientador é esencial á acción educadora, se queremos que esta sexa algo máis
que simplemente instrucción ou ensino. 

Por outra banda, o labor orientador canalízase en gran parte a través da acción
titorial, transcendendo o nivel da acción persoal e converténdose en traballo de equi-
po que actúa cada día e en todo momento sobre o conxunto do alumnado.

Hoxe presentámoslle ó público, dentro da colección dos informes que o Con-
sello Escolar de Galicia realiza periodicamente sobre a situación do sistema escolar
na nosa comunidade, un amplo e profundo estudio sobre a configuración e o funcio-
namento da orientación escolar e da acción titorial nas escolas galegas. Este informe
dános a ocasión de constatar que a opinión dos diferentes sectores da comunidade es-
colar, así como a dos directivos dos centros, resulta amplamente positiva en relación
cun sistema de orientación e de titoría que, sen dúbida, terá que ir perfeccionando os
seus obxectivos e os seus procedementos, pero que xa é algo do que podemos sentir-
nos orgullosos.

Tal como vén sendo habitual nestes informes, o estudio básico de situación foi
realizado por un numeroso equipo de profesores universitarios, inspectores de educa-
ción e orientadores, repartidos por toda Galicia, baixo os auspicios do Instituto de
Ciencias da Educación, da Universidade de Santiago de Compostela, e dirixido nesta
ocasión polos doutores D. Miguel Anxo Santos Rego e D. Luís M. Sobrado Fernán-
dez, ambos profesores da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de
Santiago. A todos a miña felicitación e o meu agradecemento.



O Consello Escolar de Galicia formula con ocasión deste informe múltiples
propostas e suxestións, en cumprimento das súas función regulamentarias, e que a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, no que lle corresponde, ha ter
moi en conta con vistas á progresiva mellora do servicio de orientación e da acción ti-
torial nos nosos escolares.

Celso Currás Fernández
Presidente do Consello Escolar de Galicia
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GLOSARIO (siglas) 

APA: Asociación de Pais de Alumnos.

CEA: centro de educación de adultos.
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CEIP: colexio de educación infantil e primaria.

CEP: colexio de educación primaria.

CM: ciclo medio.

CM: conservatorio de música.

COU: curso de orientación universitaria.

CPI: centro público integrado.

CRA: colexio rural agrupado.

CREDA: centros de recursos educativos para deficientes auditivos.

CS: ciclo superior.

DOG: Diario Oficial de Galicia.

EAOA: escola de artes aplicadas e oficios artísticos.

EEI: escola de educación infantil.

EOE: equipo de orientación específico.

EPA: educación permanente de adultos.

EPSA: equipo psicopedagóxico de apoio á escola.

ESO: educación secundaria obrigatoria.

EXB: educación xeral básica.

FOL: formación e orientación laboral.

FP: formación profesional.

ICE: instituto de ciencias da educación.

IES: instituto de ensino secundario.

INEM: Instituto Nacional de Emprego.

LODE: Lei orgánica de dereito á educación.

LOXSE: Lei de ordenación xeral do sistema educativo.

MEC: Ministerio de Educación e Ciencia.

MECD: Ministerio de Educación, Cultura e Deportes.

PAT: Plan de acción titorial.

PDC: programas de diversificación curricular.

PEC: Plan educativo de centro.

POAP: Plan de orientación académica e profesional.
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POE: Plan de orientación educativa.

PSG: programas de garantía social.

SOEV: Servicio de Orientación Escolar e Vocacional.

TIC: tecnoloxías da información e comunicación.

OBSERVACIÓNS

• Cada vez que se mencionan alumnos, educadores, educandos, escolares, mestres, pedago-
gos, psicólogos, psicopedagogos, profesores, fillos, profesionais, titores, etc., débese enten-
der que se fai referencia ós dous sexos dun xeito indistinto.

• Ó longo deste informe e, especialmente no capítulo VI “Análise cualitativa da orientación
e titoría”, as frases que aparecen entre comiñas corresponden a expresións recollidas tex-
tualmente e feitas dun xeito persoal por algúns membros dos grupos de investigación e non
representan, obrigatoriamente, a opinión de todo o grupo de discusión nin tampouco a do
equipo investigador.
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PARTE I

ORIENTACIÓN ESCOLAR E 
TITORÍA EDUCATIVA NA

SOCIEDADE ACTUAL





CAPÍTULO 1

ORIENTACIÓN E TITORÍA: 
CONCEPTUALIZACIÓN E PROCESOS





No presente capítulo, fundamentalmente introductorio, sen que por iso se poida
dicir que a súa importancia conceptual resulte diminuída, téntase abordar o que se po-
derían denominar fundamentos teóricos da orientación e da titoría, a súa significación
e definicións, así como os principios básicos da orientación. Así mesmo, analízanse as
funcións, plans, estratexias e técnicas da acción e intervención titorial no eido escolar. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

A organización dunha disciplina científica desde a perspectiva pedagóxica debe
abordar a problemática dos seus contidos principais, o que facilitará a formulación
dos obxectivos que se pretenden e a previsión dos recursos que farán posible o logro
dos fins propostos.

A conceptualización determinada dunha materia demanda a descrición dos seus
atributos, interpretados como os ámbitos de intervención nos que cabe integrar os
principios, fins, funcións e modalidades de actuación, así como as bases de relación
que existen entre os propios atributos.

A delimitación previa dos fundamentos que constitúen unha disciplina científica
permiten comprobar se algúns corresponden ou non ó seu ámbito normativo e con-
ceptual e facilitan, en síntese, definir o seu contido.

Tan pronto se efectúa o proceso exposto, é viable encadrar categoricamente a ma-
teria científica pertinente xunto a outras ciencias, comprobar a validez da súa inclu-
sión nestas e estudiar se é unha organización conceptual que axuda a ordenar a infor-
mación e a estudiar a realidade.

O logro destas finalidades require determinar os métodos dos que consta, referidos
ós paradigmas de actuación como procedementos para organizar os datos da realidade
que delimitaron e os recursos que emprega (métodos investigadores) para a súa es-
tructuración conceptual e para desenvolverse como materia científica.

Así mesmo, é preciso ter en conta as fontes da materia que facilita a vinculación
entre os investigadores deste campo científico e que posibilita intercambiar metodolo-
xía e información científica.
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A organización da orientación educativa desde a óptica pedagóxica representa or-
denar os saberes e coñecementos deste sector científico para favorecer os destinata-
rios na práctica científica e investigadora que ela leva e considerar a súa situación de
desenvolvemento nunha etapa determinada.

O proceso de diversificación das materias que configuran no presente as ciencias
da educación vén xerado historicamente polas demandas sociais respecto da educa-
ción, realizadas dun modo progresivo, pola súa paulatina institucionalización e polo
proceso reflexivo sobre a realidade pedagóxica. Este proceso de diferenciación xérase
de acordo con Escolano (1978) no marco da pedagoxía.

A reflexión científica da educación efectúase no eido da pedagoxía e progresiva-
mente vaise configurando o das ciencias da educación, cun espacio científico que se
atopa aínda en período de conformación e consolidación.

No desenvolvemento histórico, a orientación xérase nos seus comezos como unha
demanda e necesidade social diante duns cambios e transformacións socioeconómi-
cos e sométese a un proceso reflexivo e de aproximación conceptual no que inciden os
seguintes aspectos:

1º. A intervención orientadora é moi extensa e comprende desde cuestións per-
soais, familiares, académicas etc. do estudiante, ata aspectos sociais e profe-
sionais relacionados coa educación.

2º. O contido da orientación vese influenciado desde os seus comezos históricos
por determinados procesos de conceptualización bastante autónomos entre si,
no marco de materias diferentes e correspondentes a ámbitos científicos rela-
tivamente independentes: orientación escolar, profesional, persoal, etc.

3º. O campo de actuación da orientación é percibido como secundario e os seus
contidos aparecen historicamente dependentes doutros (currículo escolar),
debido a que a sociedade os estima como preferentes.

4º. A intervención orientadora que postulan as transformacións sociais e educati-
vas vese compartida por diversas comunidades científicas e de profesionais,
con frecuencia enfrontadas e que na actualidade se ignoran mutuamente res-
pecto das achegas conceptuais que sobre a orientación se realizan fóra da
“comunidade” na que se integran.

Como consecuencia do exposto, a realidade actual é que a orientación posúe un
ámbito desmesuradamente amplo, que fai referencia a un obxecto de elevada comple-
xidade e que precisa un tratamento interdisciplinar.

A) Amplitude conceptual

A orientación posúe un ámbito conceptual moi amplo con relación a outros cam-
pos e os seus principios, obxectivos de intervención na realidade pedagóxica e desti-
natarios adoitan confundirse e solaparse.

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA
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Como afirma Álvarez Rojo (1993) nunha análise formal da orientación, atopámo-
nos cun isomorfismo entre ela e outros conceptos, como educación, formación, avalia-
ción, psicoterapia, selección, etc., o que fai imprescindible a análise e a desagregación
dos contidos correspondentes, a amplitude dos conceptos e a súa significación, etc.

Unha variante máis que incrementa a confusión é a que se refire ós conceptos de
guidance e counseling do ámbito anglosaxón que histórica e culturalmente repercuten
e se impoñen no ámbito conceptual da orientación.

Non obstante, o dualismo expresado por estes dous termos cos consecuentes aca-
démicos e profesionais pertinentes é alleo ó noso contexto cultural e é agravado por
bastantes traduccións inaxeitadas do inglés ó español, o que xera con frecuencia unha
maraña conceptual entre diversos termos e crea unha elevada confusión no campo
científico da orientación.

Diante desta situación, é necesario sistematizar a conceptualización da orienta-
ción e analizala desde catro perspectivas diversas, aínda que confluentes, que son:

1ª Orientación nun sentido amplo que intervén por medio da escola e tamén
pola familia, institucións socioculturais, etc. Trátase dunha serie de influen-
cias persoais e ambientais que dun xeito non sistemático repercuten nas rela-
cións da persoa co seu contorno e que conforman a súa personalidade.

2º Como axuda técnica desde a actividade educativa, tal como afirma García
Yagüe (1976), que destaca o aspecto de intermediación das funcións orienta-
doras entre a persoa e os seus referentes (persoais, académicos, profesio-
nais...).

Nesta óptica móvense ademais moitos autores, como Cailly, García Hoz,
Knapp, Lázaro, Miller, Ohlsen, Repetto, Rodríguez Espinar, Super, etc.

3º Como asistencia que se lles facilita ás persoas con independencia da súa ida-
de ou do marco institucional no que se atopen. A orientación englóbase deste
modo nun ámbito máis grande de traballo representado polas profesións de
axuda. Entre os autores que preconizan esta modalidade orientadora pódense
citar a Crites, López Bonelli, etc.

4º Como formación e aprendizaxe, na que se pode mencionar a Castaño,
Yela...

A maioría das definicións de orientación baséanse na función de axuda.

De todos os xeitos, existe un grao elevado de xeneralidade nas conceptualiza-
cións e definicións de orientación e para obvialo fixéronse estudios pormenorizados
respecto das modalidades de intervención, conceptos, teorías, etc. que a orientación
integra.
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Pérez Boullosa (1986) parte da localización inicial de 68 variables sobre defini-
cións da orientación, modelos, obxectivos, metodoloxía e recursos da relación orien-
tadora, tal e como aparecen propostas nas diversas fontes bibliográficas. Mediante
análise factorial obtén doce factores de primeira orde e catro da segunda, que a seguir
representamos:

Cadro 1. 
Resultados da análise factorial respecto do ámbito conceptual da orientación 

(Pérez Boullosa, 1986)

B) Complexidade do obxecto da orientación

O ámbito de intervención da orientación é moi complexo e por iso a definición do
seu obxecto é un tema difícil aínda sen aclarar, nin desde a óptica epistemolóxica nin
desde a aplicación educativa.

Na actualidade, a orientación posúe diversos referentes, como son os estudiantes
que nos seus comezos eran os destinatarios preferentes das súas actuacións, a familia,
os docentes, os centros escolares e a comunidade escolar e extraescolar, na que a es-
cola proxecta a súa intervención pedagóxica e orientadora.

En resumo, o contido orientador que desde a perspectiva tradicional se definía
pola orientación persoal, escolar e profesional foise agrandando dun xeito progresivo
ata incorporar a orientación socioambiental, institucional, organizacional, sociocultu-
ral, ocupacional, etc.

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

8



2. SIGNIFICACIÓN E DEFINICIÓNS DE ORIENTACIÓN

O Diccionario Etimológico de la Lengua Española, de Roque Barcia (1881) indi-
ca que o vocablo orientar procede do latín ORIENS-TIS, que significa “o que nace, sae
ou se levanta”.

O Diccionario de la Lengua Española, da Real Academia Española, na súa duo-
décima edición (1884) define a orientación como “acción e o efecto de orientar ou
orientarse”.

No diccionario da mesma entidade, na súa décimo quinta edición (1925), sinala
que orientar é “informar a un do que ignora e desexa saber do estado dun asunto ou
negocio para que se manexe nel”, nunha primeira acepción e, nunha segunda, “dirixir
ou encamiñar unha cousa ata un fin determinado”.

Esta última definición da década dos vinte, do século XX, aproxímanos máis á
concepción actual da orientación.

Desde a perspectiva educativa, Fernández Huerta (1959) analiza trece definicións
de orientación, propostas entre 1943 e 1956, e sinala que as funcións destacadas sobre
esta son as de axuda e asistencia. Unha conclusión análoga reflíctese no traballo rea-
lizado por Álvarez González (1992) ó estudiar 22 definicións formuladas, na súa
maioría, nos últimos vinte anos. Pódese dicir que seguen primando, sobre todo, as
funcións de axuda, nun nivel menor a de asistencia, xunto ás novas de formación e
aprendizaxe.

O Diccionario de la Lengua Española, da Real Academia Española (1992:1053)
define orientar como “dirixir ou encamiñar unha cousa ata un fin determinado”.

O Diccionario de la Lengua Española, da Real Academia Española (2001:1107),
nas súas acepcións 4ª e 5ª, define este termo como “dirixir ou encamiñar a alguén ou
algo ata un lugar determinado”.

Entre as definicións de orientación educativa que enfatizan o principio de axuda,
podemos mencionar as seguintes:

Cailly (1977:123): “A orientación é unha educación ata a autonomía; o neno pre-
cisa unha axuda, unha seguridade nesta aprendizaxe e el solicítallela ós adultos”.

García Hoz (1987:220-221): “A orientación escolar é o proceso de axuda a un es-
tudiante para que sexa capaz de resolver os problemas que a súa vida académica
lle presenta, especialmente o de elixir os contidos e as técnicas de estudio máis
adecuados ás súas posibilidades”.

Knapp (1978:38): “Debe axudar a cada neno a comprenderse a si mesmo, a coñe-
cer as súas necesidades e capacidades e a aceptar os feitos de maneira realista. A
boa orientación é un proceso de axuste. Axuda o neno no seu pensamento e na súa
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acción, coas adaptacións ou cambios interiores que lle sexan necesarios. Debe es-
tar constantemente alerta para os posibles axustes dentro do medio do neno, que
poidan axudar á consecución da madurez”.

Lázaro e outros (1982:141): “Proceso de axuda técnica inserida na actividade
educativa, dirixido á persoa co fin de que sexa capaz de integrar aprendizaxes dun-
ha maneira autónoma”.

Miller (1971:19): “Proceso polo cal se lles axuda ós individuos a lograr a auto-
comprensión e a autodirección necesarias para conseguir o máximo axuste á esco-
la, ó fogar e á comunidade”.

Ohlsen (1974:3): “Axudarlle ó alumno a mellorar a súa adaptación á escola, a de-
senvolver as súas aptitudes e a enfrontarse con éxito cos problemas cos que se en-
contra ó deixar o centro docente”.

Repetto (1977:128-129): “Proceso de axuda a un suxeito para que alcance a inte-
gración da súa personalidade, para que funcione ó máis alto grao de efectividade hu-
mana e para que logre a súa maduración como persoa. Céntrase na aprendizaxe e
trae consigo a formulación e a realización do proxecto persoal de vida do orientado”.

García Yagüe (1976): “Axuda técnica dada ós escolares desde a actividade edu-
cativa para que os seres en desenvolvemento ou os seus representantes compren-
dan as súas posibilidades e deficiencias, se integren eficientemente e superen as
súas dificultades por manter o equilibrio e os fins persoais ante os problemas evo-
lutivos ou as presións do contorno”.

Rodríguez Espinar (1985:149): “A aplicación tecnolóxica no ámbito educativo
dunha serie de principios das ciencias humanas e sociais que permiten o deseño,
execución e avaliación de programas de intervención dirixidos á producción dos
cambios necesarios no alumno e no seu contexto, co fin de que aquel logre a súa
plena autonomía e realización, tando na súa dimensión persoal como social”.

En galego, o termo “orientación” posúe varías acepcións (Carballeira, 2001: 141),
entre as que cabe salientar: “consello, axuda ou información que se lle dá a alguén so-
bre un asunto, para que saiba desenvolverse”, “dirección, tendencia, inclinación que
leva unha persoa na súa conducta ou na súa vida”.

Son acepcións que, ó igual que no castelán, gardan relación cunha determinada di-
rección que algo ou alguén posúe ou na que se coloca, e a información e a aprendizaxe
a través do consello teñen un importante cometido cando se trata de asuntos humanos.

Polo tanto, unha primeira aproximación ó termo “orientación” basta xa para amo-
sarnos a cara pedagóxica do seu significado.

A actividade orientadora, a pesar da semántica pedagóxica do termo, tivo o seu na-
cemento fóra da escola e a súa integración nela, probablemente debido ó feito de apa-

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

10



recer extraescolarmente, non resultou nin resulta algo sinxelo de acadar. Isto non foi
obstáculo, sen embargo, para que desde esta perspectiva teórica a orientación, en tanto
constitúe unha clara dimensión da educación, fose obxecto de múltiples estudios e tra-
ballos de investigación, onde a denominación máis común é a de orientación educati-
va, nos cales poden encadrarse aspectos de orientación escolar e vocacional ou profe-
sional sen que falten ás veces outros, como por exemplo os de orientación persoal.

As anteriores definicións, ademais das de axuda e asistencia, conteñen unha serie
de notas que nos permiten concretar e delimitar o ámbito conceptual da orientación
educativa. Neste sentido, Sobrado e Ocampo (2000: 21) indican o seguinte:

“Trátase dun proceso de axuda que se sitúa no seo do feito educativo co mesmo
carácter continuado deste e que, malia que nalgúns momentos deste proceso adqui-
rirá unha maior intensidade, non se identifica de feito con intervencións puntuais”.

A axuda que se lle presta ó educando será unha axuda técnica; é dicir, inspirada no
coñecemento científico, tanto no seu enfoque como nos medios que se empreguen.
Ten por obxecto que o educando mellore o coñecemento de si mesmo, tanto no que
respecta ás súas posibilidades como ás súas limitacións, elaborando e desenvolvendo
ó mesmo tempo a autoimaxe correspondente, mediante a súa continua posta a proba
na realidade cotiá.

O seu último sentido radica no logro dunha correcta integración da propia per-
sonalidade e dunhas relacións fluídas co medio escolar, profesional e social, a partir
da axeitada toma de decisións, na que o aspecto laboral posúe unha grande importancia.

Podemos, pois, definir a orientación educativa como un proceso de axuda técnica
dirixido a unha persoa/grupo, para que aquela adquira un mellor coñecemento das súas
potencialidades, co obxecto de lograr unha axeitada elección e integración persoal, es-
colar, profesional e social.

Esta definición que propoñemos vainos permitir realizar unha serie de considera-
cións, das cales exporemos a continuación as máis importantes. Vexamos.

Ó tratarse dun proceso de axuda técnica, a orientación comporta unha serie de fa-
ses que, perfectamente encadeadas, configuran unha intervención orientadora, activi-
dade esencialmente educativa, fundada sobre uns principios teóricos que son os que
lle proporcionan garantía científica.

Agora ben, unha intervención orientadora baseada en principios teóricos significa,
ademais daquel concepto máis vinculado á educación do que partiamos, a existencia
dun conxunto sistemático de coñecementos posibilitadores daquela, o que nos condu-
ce á consideración da orientación educativa como unha disciplina científica, ou que
aspira a selo, relacionada sobre todo cos saberes tecnolóxicos das ciencias da educa-
ción, abordable igualmente no ámbito dos estudios psicopedagóxicos.

11

CAPÍTULO 1. ORIENTACIÓN E TITORÍA: CONCEPTUALIZACIÓN E PROCESOS



Así mesmo, unha vez establecido o dobre carácter, de intervención e de saber
científico-tecnolóxico, da orientación educativa, convén apuntar un terceiro aspecto,
relacionado intimamente con aquel, o de ser unha actividade que lles esixe ós que a
realizan unha preparación fidedignamente acreditada a través das canles institucionais
e xurídicas dispostas para o efecto pola sociedade organizada, o que nos obriga a con-
siderar a orientación como unha actividade que será exercida por profesionais (orien-
tadores) que, na medida en que se asuma unha orientación en contextos educativos
para todos os alumnos do sistema escolar, a miúdo, debidamente especializados, for-
man parte dos colectivos de docentes existentes en cada caso.

Por outra banda, é preciso aludir a que a orientación educativa, en tanto supón un sis-
tema de axuda profesionalizada e instituída socialmente para contribuír ó correcto de-
senvolvemento do autoconcepto e a unha adecuada elección e integración persoal-social,
constitúe un servicio que se lles ofrece ás persoas, que varía duns a outros segundo os
respectivos esquemas político-xurídicos que posúan na maior parte dos países actuais.

Tamén é importante saber como o autoconcepto, a integración e a elección ade-
cuada no eido escolar, profesional e social, buscados no proceso de orientación edu-
cativa, esixe a infusión total ou parcial dos seus principios e contidos nos currículos.
A orientación educativa pode considerarse tamén, e cada vez resulta máis frecuente,
como programa para desenvolver cos alumnos nos centros docentes e dentro do co-
rrespondente proxecto curricular das respectivas etapas.

Ademais, é preciso indicar que, na medida en que a orientación educativa preten-
de ser unha axuda para o desenvolvemento persoal e social do individuo humano, po-
den considerarse distintas áreas de intervención dentro do seu ámbito de actividade: a
orientación escolar ou académica (aprendizaxe e adaptación escolar), a vocacional
e profesional (desenvolvemento do autoconcepto e preparación para a elección pro-
fesional) e a persoal (prevención e desenvolvemento constructivo da personalidade).

Por outra banda, na medida en que poida ter lugar en diferentes contextos, é suscep-
tible de estar presente, ademais de facelo no sistema escolar, en medios comunitarios, or-
ganizacionais e da familia. Neste sentido, é necesario apuntar que adquire cada vez unha
importancia maior a orientación profesional-ocupacional e a orientación familiar.

3. PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

A orientación é un proceso de axuda técnica dirixida, fundamentalmente, ó suxei-
to e encamiñada a solucionar situacións escolares, especialmente as de natureza defi-
citaria. Ese proceso é de ámbito tecnolóxico, no sentido de que a actuación orientado-
ra debe suxeitarse a unhas regras e a unha normativa fundamentada en postulados
científicos.
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O modelo tradicional de counseling considera a orientación como unha actividade
extra educativa, polo que o orientador nesta tendencia non se atopa integrado no equi-
po educativo do centro docente e, ademais, baséase nunha estratexia de atención indi-
vidualizada co suxeito.

A orientación non se esgota na exploración, no diagnóstico e na intervención indi-
vidual por importante, lexítimo e válido que iso sexa e é necesario que o especialista
orientador planifique e programe tamén tarefas para o marco educativo na súa globa-
lidade.

O orientador, ademais de estimular actividades fundamentadas na comunicación
persoal, debe programar tarefas de relación co contexto socioeducativo, no que ope-
ran os desenvolvementos persoais dos suxeitos en cuestión, de modo que os princi-
pios directrices da súa intervención son a prevención, o desenvolvemento persoal e o
contexto social e educativo onde reside o alumno.

A) Prevención

O principio orientador da prevención significa que o proceso de orientación é emi-
nentemente de proacción, no sentido de que se anticipa ás barreiras e ás situacións posi-
bles de déficit que poidan entorpecer a adquisición de metas dirixidas a desenvolver as
potencialidades máximas de cada persoa, correspondente ó grupo onde incide a aten-
ción orientadora. Isto representa que o desenvolvemento orientador non é só retroactivo
para resolver problemas nun alumno e tratar de corrixilos (Pérez Boullosa, 1988).

O concepto de prevención xorde no ámbito da saúde mental e, máis especifica-
mente, na psiquiatría e Caplan (1964) na súa obra, Sobre principios de psiquiatría
preventiva, sistematiza unha serie de programas que se realizaban en diversos lugares.

A intervención preventiva refírese a un conxunto de coñecementos profesionais
que se conciben de tres formas diversas, que son a prevención primaria, secundaria
e terciaria.

A prevención primaria responde ás actuacións e programas que pretenden reducir
nunha comunidade concreta a frecuencia de novos casos denominados problemáticos.
Trátase dun concepto comunitario xa que representa diminuír a proporción de situa-
cións anómalas novas nunha poboación durante certo período, contrarrestando as cir-
cunstancias negativas antes de que poidan producir anomalías. Trátase de reducir o
risco de toda unha poboación, de xeito que aínda que algúns suxeitos poidan padece-
las, o seu número sexa restrinxido.

De todos os xeitos, o enfoque comunitario non representa descoidar a persoa con-
creta, aínda que busca reducir o risco de toda a poboación; por exemplo, a prevención
da sida.
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A prevención secundaria pretende reducir a duración dun número significativo de
dificultades e trastornos que se presentan de modo que, unha vez que xorden, é preci-
so eliminalas canto antes para que o número de casos problemáticos descenda nunha
cantidade importante.

A eficacia máxima na intervención e superación da disfuncionalidade pódese ad-
quirir a través do diagnostico temperán e por medio do tratamento rápido e efectivo;
por exemplo, programas de prevención do tabaquismo.

A prevención terciaria trata de reducir a deterioración ou os efectos que poidan
xerar os trastornos que xurdiron. Consiste en minimizar as secuelas persoais e sociais,
de maneira que a intervención orientadora deberá enfocarse ó suxeito e no medio co-
munitario no que poidan repercutir as súas deficiencias; por exemplo, a prevención
respecto do alcoholismo.

No que atinxe á prevención no marco da orientación, Morril e colaboradores
(1974) sinalan tres niveis nas dimensións da intervención orientadora:

a) A intervención terapéutica do problema existente.

b) A prevención dun déficit potencial.

c) O desenvolvemento de habilidades para un proceso persoal creativo.

Interpretan a prevención como a actuación orientadora responsable do diagnóstico
das destrezas que unha persoa pode necesitar na actualidade, as que poida precisar no
futuro e os recursos para logralas (Rodríguez Espinar, 1994).

A modalidade proposta por Morril e colaboradores é útil, pois combina a preven-
ción cos destinatarios da intervención (o propio suxeito, a familia, a escola...) e o mé-
todo empregado, no que se poden apreciar tres tipos:

O servicio directo polo orientador, a función de consulta e adestramento de pro-
fesionais próximos á orientación (profesores, titores, pais...) e os mass media (televi-
sión, libros, xornais, radio, informática...) que representan, así mesmo, un recurso de
intervención indirecta nos destinatarios da orientación, con grandes posibilidades de
éxito dada a repercusión destes medios.

Os programas orientadores que defenden unha educación psicolóxica foron os
que iniciaron na orientación a necesidade da prevención, ó considerar que a escola
tiña un papel moi importante que realizar por medio destes programas.

O orientador desde este enfoque debe ser un especialista na aplicación de técnicas
psicopedagóxicas referentes a cambios de actitude, ó concepto de si mesmo, ós meca-
nismos de defensa, etc.

Son tamén eloxiables os esforzos orientadores para lles facilitar ós alumnos pro-
gramas de prevención no consumo de substancias prexudiciais para a saúde coa crea-
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ción de hábitos e dependencias psicolóxicas e físicas, como acontece co tabaco, coas
bebidas alcohólicas ou coas drogas (Baker e Shaw, 1987).

Trátase dunha área que está moi vinculada coa actuación orientadora para previr
problemas de saúde e, así, os estudios de Klingman (1984) indican o realce do papel
do orientador na promoción e no mantemento da saúde dos escolares, podendo efec-
tuar accións a un nivel de prevención primaria (Programa de prevención do alcoholis-
mo en preadolescentes), de prevención secundaria (Programa para deixar de fumar
con mozos), e de prevención terciaria (Programa de reinserción social de alcohólicos).

Como afirman Shertzer e Stone (1972), ó expoñer os modelos organizativos da ac-
ción orientadora, existe unha corrente que trata de superar os programas baseados no
diagnóstico-remedio, fundamentados no modelo médico-clínico, por outros máis inte-
resados pola prevención-desenvolvemento de natureza pedagóxica.

B) Desenvolvemento

O desenvolvemento debe guiar as actividades de orientación, ó considerar o alum-
no como unha persoa nun proceso constante de formación integrada.

Na súa interacción permanente co medio ambiente, o suxeito adquire metas de de-
senvolvemento que representan cambios que se xeran neste e que lle facilitan a inte-
gración de novas experiencias e actuar dun modo consecuente.

Para que haxa un desenvolvemento axeitado do escolar é preciso ofrecerlle apoio
dunha maneira afectiva e cognitiva para que supere as dificultades, o que representa
unha acción importante de orientación educativa.

O termo “desenvolvemento evolutivo” é interpretado de maneira distinta por dife-
rentes autores, o que xera presentacións psicolóxicas e orientadoras diversas. As teo-
rías preconizadas por Gessell, Piaget, Erickson, Remplein, Kolhberg etc. propugnan a
existencia dunha serie de etapas ou estadios no devir do suxeito vinculados a aspectos
do desenvolvemento biopsicolóxico e ó proceso temporal, de forma que cada período
ten unha modalidade propia de conducta que se vai modificando paulatinamente.

A orientación desde esta óptica debe diagnosticar eses modos específicos de com-
portamento e previr a realización de actividades axeitadas para aproximar o suxeito a
ese modelo. En consecuencia, os escolares deben lograr os dominios e as competencias
necesarias para enfrontarse ós retos de cada etapa evolutiva, de maneira que a madurez
adquirida no estadio precedente é a mellor garantía para lograr o éxito na seguinte.

A maduración e a competencia nuns ámbitos específicos conduce o alumno á sa-
tisfacción persoal e a estar ben preparado para abordar dun modo positivo retos que se
lle poidan presentar e a carencia de éxito crea insatisfacción, dificultades para superar
os obstáculos posteriores e o fracaso persoal e social.
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O termo “desenvolvemento”, na súa interpretación clásica, incide dun modo im-
portante na orientación ó asociar xeralmente os principios de prevención e de desen-
volvemento, de maneira que en cada fase deste existen unha serie de habilidades e
competencias de índole cognitiva, afectiva, moral, psicosocial, vocacional, etc., que
demandan actuacións diferenciadas de intervención educativa e orientadora e, como
afirman Miller e Tiedeman (1978), o desenvolvemento persoal, o dos valores e a toma
de decisións son os tres grandes obxectivos da orientación moderna.

Kolhberg e Mayer (1972) efectuaron críticas ás teorías da maduración do proceso
de desenvolvemento e etiquetáronas como “embriolóxicas”, pois consideran o desen-
volvemento como unha interacción constante do organismo co contorno, o que favo-
rece o progreso dun modo organizado. Para estes autores non hai unha predisposición
para a madurez, agás que sexa estimulada dunha maneira permanente.

A orientación para o desenvolvemento (Developmental Guidance) pretende facili-
tarlle á persoa as habilidades necesarias para facer fronte ás esixencias de cada fase
evolutiva (maduración) ou proporcionarlle as situacións de aprendizaxe que fagan
viables unha reconstrucción e un avance dos esquemas conceptuais (presentación
constructivista). Entre os autores que propugnan este enfoque da orientación para o
desenvolvemento pódese mencionar a Piaget, como pioneiro dos postulados cogniti-
vos deste modelo; a Kolhberg, no terreo do desenvolvemento moral; a Selman, na
análise das relacións interpersoais como estimuladoras do desenvolvemento; a Peny,
no campo da evolución ético-cognitiva; a Loevinger, no referente ó ego-desenvolve-
mento que integra aspectos parciais do proceso afectivo, moral, cognitivo, etc.

Miller (1971), no seu afán por pretender que o orientador sexa un axente educati-
vo do desenvolvemento da persoa, afirma que os postulados teóricos da orientación
deben proceder dos enfoques madurativos e do cognitivo de orientación constructivis-
ta, que considera o proceso de desenvolvemento como unha interacción constante de
natureza dialéctica do organismo co seu ambiente e que facilita a progresión organi-
zada e xerarquizada, no sentido de que as cognicións de nivel superior engloban as
dos estadios inferiores. Nesta modalidade non hai unha disposición para a madurez,
agás que sexa permanentemente estimulada.

Respecto do desenvolvemento vocacional, os estudios de Super e Bachrach (1957)
representan unha nova proxección da orientación vocacional, ó interpretala como un
proceso de axuda constante á persoa para consolidar e afianzar o seu autoconcepto.

Por outra parte, os traballos de Pelletier e outros (1984) respecto da activación do de-
senvolvemento vocacional e persoal mostran, desde a perspectiva pedagóxica, o interese
por esta cuestión, de tal xeito que cabe estimulalo por medio da intervención educativa.

As investigacións de Keller e outros (1982) sobre a visión cognitiva da orientación
educativa expresan que ás informacións ambientais e de conducta se deben agregar as
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procedentes das crenzas e actitudes da persoa e do seu estilo especial de procesamen-
to informativo, se se desexa realizar con eficacia prediccións axeitadas do desenvol-
vemento futuro.

Por outra parte, Blocher (1973) desde unha óptica sociolóxica, parte do principio
de que a conducta humana é un producto social, debido a que a persoa organiza as
súas experiencias, constrúe as súas expectativas de futuro e o seu nivel de aspiracións
por medio da aprendizaxe social. Xustifica o cambio de enfoque da orientación voca-
cional polas crises de desenvolvemento, o estilo de vida, etc., que induce a que a
orientación se transforme de axudar ó suxeito nas súas eleccións vocacionais a que
sexa fundamentalmente intervención, como recurso de desenvolvemento profesional.

A aplicación dos estadios e fases da vida ó proceso vocacional ofrece un bo esce-
nario para a descrición dos dominios e competencias profesionais e, por iso, un grande
obxectivo da educación para a carreira profesional é estimular e activar a progresión e
o avance dos suxeitos dun estadio a outro. Os programas educativos e orientadores de-
ben facilitar as necesarias experiencias de aprendizaxe que lle posibiliten ó escolar a
consolidación e o afianzamento das destrezas e competencias específicas do estadio en
que se atopan e a súa formación e capacitación para o seguinte (Spokane, 1991).

C) Intervención social

Nos fundamentos de prevención e desenvolvemento, a orientación baséase na in-
tervención acerca dos alumnos, co obxecto de dotalos das destrezas e dominios nece-
sarios para desenvolver o seu proceso de realización persoal, de maneira que o prota-
gonista da orientación é o estudiante e nel radican as potencialidades que é preciso
estimular e activar para o seu desenvolvemento como persoa.

O elemento fundamental do desenvolvemento é a escola, a través de programas de
intervención orientadora, de tal xeito que a conducta humana non se pode explicar xe-
ralmente sen mencionar o contexto social e educativo onde sucede. A intervención
orientadora non debe afectar só o alumno como centro de interese, con esquecemento
do marco social onde este se sitúa (Berthelot, 1993).

A educación representa un traballo constante que non se dá só nos centros educa-
tivos, senón tamén en ambientes e situacións extra-escolares, de maneira que a inter-
vención sobre o contexto social debe fundamentarse na interpretación científica desa
realidade para que se considere tecnolóxica.

Wrenn (1962) propugna a actuación activa sobre o marco social e extraescolar, de
tal xeito que o orientador é un axente do cambio social que debe ter en conta que o
contexto é o estimulador principal do desenvolvemento do alumno. Este posiciona-
mento ten as súas orixes no modelo de Parsons, que se atopa implicado no movemen-
to de reforma social de comezos do século XX.
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Menacker (1976) sinala dúas posturas de posible confrontación entre os enfoques
orientadores con fundamentos de índole psicolóxica centrados no suxeito e no am-
biente, baseados en principios sociolóxicos de carácter contextual. O enfoque psico-
lóxico indica que a actividade do estudiante é o fundamento para adquirir metas de
desenvolvemento e cambio persoal, mentres que o enfoque sociolóxico de natureza
contextual se centra na actuación do orientador, que intervén para desenvolver cir-
cunstancias favorables no ambiente do escolar. Este autor considera que a orientación
debe modificar en parte os seus presupostos e a súa orientación psicolóxica e introdu-
cir máis os de índole social, antropolóxica, etc.

A intervención orientadora debe dirixirse a aspectos específicos que axuden a aca-
dar as metas do alumno e a acción debe efectuarse por medio de intervencións direc-
tas, claras e permanentes sobre o marco educativo e social, de maneira que repercutan
na realización global do suxeito.

Por outra banda, o orientador debe implicar o propio estudiante no proceso mutuo
de identificación dos aspectos ambientais que facilitan ou obstaculizan o logro dos
obxectivos orientadores e iso propicia a toma de conciencia de ambos os dous, de que
a modificación de certas características do contexto é unha vía idónea para conseguir
os resultados desexados.

No proceso de orientación, en ocasións, é preciso partir da hipótese da discrepan-
cia posible e incluso da oposición entre os valores e metas do estudiante e os do pro-
pio centro docente e, entre os do suxeito e o contorno social, o que representa enfron-
tarse cunha situación dialéctica no nexo suxeito-sociedade, na práctica da vida cotiá.
Diante da posible situación de confrontación, a orientación non debe intentar só a
adaptación do suxeito, senón tamén unha transformación do contexto escolar, familiar
e social na busca dunha recíproca aproximación.

4. A TITORÍA NOS CENTROS EDUCATIVOS

Co termo “titoría” (Carballeira, 2001) referímonos á autoridade do titor; é dicir, á
potestade ou facultade daquela persoa (titor, do latín TITOR-ORIS) á que se lle enco-
menda a guía, amparo, protección e defensa doutra.

No Diccionario de la Lengua Española, da Real Academia Española (2001:1528)
defínese a titoría como “tutela”, “autoridade do titor” e “cargo de titor” e “titor” (que
procede do latín TITOR-ORIS) como a persoa que exerce a tutela ou tamén a persoa en-
cargada de orientar os alumnos dun curso ou materia.

Cando esta significación se aplica ó contexto escolar adquire connotacións peda-
góxicas de grande interese, xa que se refire á función do profesor como encargado de
guiar, e incluso de amparar, os alumnos (xeralmente dun mesmo grupo de clase) en
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todo o que garde relación co centro educativo e coas actividades de ensinanza-apren-
dizaxe que teñan lugar neste, co obxecto de lograr o pleno desenvolvemento de
cada un deles, para o que a vivencia e a asimilación dos valores (González e Díez,
1997) constitúen a principal clave do éxito.

É dicir, trátase de realizar unha función personalizadora das accións pedagóxicas
que se desenvolverán nun contexto escolar que se estructura nuns obxectivos por áre-
as, ciclos e etapas, diferentes profesores e métodos. Conta, pois, cunha organización
complexa debido á propia natureza dunha institución que, como a educativa-escolar,
baseará o seu funcionamento nun alto grao de liberdade e nun comportamento confor-
me a uns valores, o que leva á conveniencia e ata á necesidade de que cada grupo de
alumnos conte cun determinado profesor que asuma dito cometido. Así, o profesor-ti-
tor, como moi ben expón Ortega (1994:20-21), “é o que se encarga do desenvolve-
mento, maduración, orientación e aprendizaxe dun grupo de alumnos a el encomen-
dado, coñece e ten en conta o medio escolar, familiar e ambiental no que viven e
procura potenciar neles un desenvolvemento integral”.

Por tanto, a titoría vincúlase fundamentalmente á acción orientadora realizable
por un docente cun grupo de alumnos e con cada alumno, en particular, o que
constitúe a nota ou o aspecto esencial que atopamos na maioría das definicións de ti-
toría entre as que podemos, a título de exemplo, salientar aquí as seguintes:

“As titorías son un medio eficaz para lograr que o proceso educativo sexa rela-
ción humana, interacción de personalidades nun ambiente espontáneo e, á vez,
deliberadamente educativo, nun grao moito maior do que ata agora houbo nos
nosos centros de ensinanza. Todos os centros dispoñen de persoal suficiente
para que cada clase ou aula conte cun profesor-titor, exclusivamente encarga-
do dela...”. (Román e Pastor, 1984:35).

“Actividade inherente á función do profesor, que se realiza individual e colec-
tivamente cos alumnos dun grupo de clase, co fin de facilitar a integración per-
soal dos procesos de aprendizaxe”. (Lázaro e Asensi, 1987:72).

“Aquilo que un profesor pode facer no campo da orientación, en relación ós
alumnos do grupo de aula que lle foron encomendados, con base nun nomea-
mento de profesor-titor destes”. (Sánchez e outros, 1997: 9-10).

Pode, pois, afirmarse que a titoría é unha parte importante da acción orienta-
dora, tal como xa foi definida, que ten lugar na institución escolar en tanto, por unha
parte, constitúe para o alumno algo que lle serve de guía e axuda na súa maduración
persoal, na formulación do seu proxecto vital e na súa preparación para levalo a cabo,
tendo en conta as súas propias posibilidades, os estudios e o mundo laboral existentes
e, por outra banda, quen ten ese cometido (o profesor-titor) é un referente privile-
xiado como conselleiro e integrador de experiencias (MEC, 1992).
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Polo tanto, e na liña do MEC que xa expuxemos, a titoría orientarase ata metas
como:

• Axudar á personalización educativa (desenvolvemento integral e completo de
cada alumno coa súa personalidade integral).

• Adecuar o currículo e o contexto escolar ás necesidades de cada alumno.

• Prever dificultades de aprendizaxe equipando de forma axeitada o alumno
coas estratexias técnicas e os hábitos adecuados.

• Asesorar e ensinar en materia de toma de decisións que ó longo da escolaridade
(materias optativas, opcións ó rematar as etapas, etc.) ha afrontar o titorando.

• Favorecer a comunicación e a interrelación respecto de todos os demais mem-
bros da comunidade escolar.

5. FUNCIÓNS TITORIAIS

Para que as metas enunciadas no apartado anterior poidan acadarse, é necesario ar-
ticular conxuntos ordenados de actividades que, encamiñándose a aquelas, aseguren
un contexto no que os alumnos e as alumnas poidan seguir procesos de ensinanza-
aprendizaxe que garantan o seu pleno desenvolvemento a través da correspondente
personalización na relación educativa.

Así, aparecen unha serie de accións que inmediatamente identificamos ó falar de
funcións titoriais, que poderían ser as seguintes: actividades do profesor, como entre-
vistas con cada alumno, autopresentación a cada familia, entrevistas con cada nai ou
pai, informes pedagóxicos, colaboración nas medidas de adaptación curricular e re-
forzo educativo, coordinación nas reunións de avaliación, tarefas administrativas, de
conducción de grupos de alumnos, integración de cada estudiante no seu grupo de
clase e no centro, asesoramento a todos eles, colaboración cos servicios de orientación
internos e externos, optimización das relacións familia-profesorado, coordinación de
relacións interinstitucionais… 

Trátase, en todos os casos, de actividades que se encadran na orientación educati-
va que se ha realizar nos centros docentes cando estes constitúen as unidades operati-
vas dun sistema escolar no que, como o español, se proclama o dereito do alumno a
recibir a orientación académica e profesional, en concordancia co dereito a unha for-
mación que lle asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade (artigo 6 da
Lei orgánica 8/1985, reguladora do dereito á educación).

Así, na actualidade, ó lado das actividades de ensinanza consideradas máis tradi-
cionalmente como propias do profesor, demándaselle a este unha serie de tarefas
orientadoras que, dentro do seu ámbito competencial e integradas no currículo, lle fa-
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ciliten ó estudiante unha mellora gradual do coñecemento de si mesmo, dos demais e
do mundo, unha responsable toma de decisións e, á fin, a súa satisfactoria integración
persoal, escolar, profesional e social. Esta actividade orientadora do docente comple-
ta e perfecciona aquela función do profesor centrada, sobre todo, na ensinanza das
áreas ou das materias do currículo.

5.1. DIFERENCIACIÓNS POR ETAPAS

As tarefas que, como consecuencia da asunción da función orientadora, levará a
cabo o profesorado cos alumnos, coas familias e cos demais profesores, na medida en
que, como se dixo, forman parte do currículo, atoparanse previstas, en canto ó “qué,
cómo e cándo” se realizarán, no proxecto curricular da etapa correspondente, que
formará coas demais áreas do currículo unha unidade o máis integrada posible e
orientada á consecución dos obxectivos da etapa correspondente, a que, en tanto en
canto implica determinados niveis de desenvolvemento e maduración, dificilmente
poderá facerse realidade sen este traballo titorial. 

Polo tanto, ó tratar de concretar as funcións titoriais, aínda que resulta indubidable
que posúen unha base común, diferéncianse e particularízanse en relación coas carac-
terísticas psicopedagóxicas propias da etapa evolutiva do alumnado ó que vaian diri-
xidas, por un dobre motivo, primeiro porque, como é obvio, en calquera caso deberán
adaptarse ás necesidades dos alumnos, pero ademais, porque como a organización dos
centros de ensinanza debe adecuarse a determinadas necesidades, tamén a estructura
organizativa condicionará o exercicio das funcións titoriais, diferenciándoas en conti-
do e procedemento segundo sexa a etapa que se imparta no centro educativo onde
aquelas teñan lugar.

Así, aínda que no fondo haxa unha coincidencia xeral, deberá existir unha certa di-
ferenciación entre as actuacións titoriais propias dun centro escolar de infantil e pri-
maria e as dun de secundaria, do mesmo modo que, dentro desta etapa, as haberá en-
tre un de bacharelato e outro de formación profesional. E, neste sentido, (Galve, 1997)
haberá que diferencialas tamén segundo o ciclo e, se é o caso, segundo o curso do que
se trate.

5.2. ÁMBITOS XERAIS DA TITORÍA

De acordo co concepto de titoría e das funcións titoriais no contexto escolar que se
dea, os ámbitos da titoría nos centros serán os mesmos cós da orientación psicopeda-
góxica; é dicir, os tres grandes ámbitos que corresponden á orientación: académico,
profesional e persoal. Agora ben, cumprirá matizalos tendo en conta que na acción ti-
torial estamos ante tarefas vinculadas á orientación que desenvolverán os profesores,
de acordo coas necesidades dos alumnos dentro dunha determinada etapa educativa.
Polo tanto, os ámbitos específicos da titoría podemos expresalos do seguinte xeito:
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Apoio personalizado nos procesos de aprendizaxe escolar, segundo a etapa e/ou
ciclo do que se trate, no que se integran actividades relativas ó coñecemento do alum-
no e ás súas posibilidades, a adecuación do currículo ás súas capacidades, a prevención
e corrección de dificultades, a coordinación metodolóxico-didáctica, a ensinanza de es-
tratexias de aprendizaxe e a participación na avaliación do alumno e dos programas.

Axuda no autocoñecemento e na toma de decisións académico-profesionais, no
que se integran actividades relativas ó asesoramento e á información, así como á plani-
ficación de experiencias necesarias para a clarificación da identidade persoal e dos pro-
pios obxectivos, a identificación coa sociedade e a toma de decisións correspondente. 

Reforzo da autoestima e axuda na adquisición de habilidades de vida e valores,
no que se integran actividades relativas á ensinanza de competencias de cara á propia or-
ganización e desenvolvemento, relacións interpersoais, o traballo, a casa, o tempo libre,
a comunidade, así como o axeitado tratamento pedagóxico dos contidos transversais.

6. PLAN DE TITORÍA E TÉCNICAS TITORIAIS

A enorme gama de actividades nas que se diversifican ou poden diversificarse as
funcións titoriais esixe a súa planificación previa, xa que do contrario poderían quedar
aspectos moi importantes sen cubrir, co conseguinte efecto negativo para a obtención
dos niveis desexados de calidade educativa.

A planificación da acción titorial debe recollerse no documento xeralmente deno-
minado Plan de actividades titoriais ou Plan de titoría. 

Este plan, de acordo coas bases teóricas expostas ata aquí, elaborarase a partir dos
principios establecidos no Plan de orientación académica e profesional. Estará inte-
grado no proxecto curricular da correspondente etapa e formará con el unha unidade
integrada, posto que do que se trata é de lograr as capacidades da etapa. Na lexislación
actual recibe o nome de Plan de acción titorial (PAT). As súas siglas resultan coinci-
dentes coas que ás veces se empregan para designar a Programación de actividades e
tarefas (PAT) pero que, como é lóxico, teñen significación diferente.

En coherencia co exposto, o Plan de acción titorial dun centro servirá de base para
a programación, no seu maior nivel de concreción, das actividades dos distintos pro-
fesores-titores.

O PAT pode estructurarse de múltiples formas. Sobrado e Ocampo (2000: 324-
327) propoñen un modo sinxelo de planificación partindo de seis obxectivos da fun-
ción titorial, considerados xerais: exploración inicial dos/as alumnos/as, avaliación
das dificultades e trastornos da aprendizaxe educativa, integración educativa dos estu-
diantes, habilidades e métodos de estudio e de aprendizaxe, orientación profesional e
prevención e desenvolvemento persoal e social. Logo, seleccionando do conxunto de
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actividades propias do profesor-titor aquelas máis relevantes para a consecución de
cada un destes obxectivos, búscaselles dar unha situación temporal ó longo do ano
académico, concretando actividades que ha desenvolver o profesorado, os alumnos e
as familias, dentro dun marco de interaccións previsibles.

Por outra parte, no Plan de acción titorial contemplaranse unha serie de subpro-
gramas complementarios como son os de acollida ou, se nos referimos ó sistema edu-
cativo español, o de titoría en programas de diversificación curricular e de garantía
social, que facilitan a particularización da función titorial desde a planificación desta,
tendo en conta as necesidades dos casos máis característicos nos centros educativos.
A continuación, aínda que só sexa brevemente, daremos os principais trazos dun pro-
grama de acollida.

Trátase de programas que buscan garantir unha información completa de todo can-
to poida afectar os alumnos no centro escolar. Na medida en que a acción titorial,
como expón Giné (1996), debe facer posible a adaptación individual e grupal dos
alumnos, nalgún caso a un novo centro docente e cada ano a un novo curso, constitú-
en actividades que podemos considerar como totalmente necesarias. Este tipo de pro-
gramas, segundo o autor citado, teñen por obxecto dispensarlle unha boa acollida ó
alumnado, ó profesorado de novo ingreso e ás familias, xa que todo isto contribúe a
crear actitudes favorables de comunicación e participación posibilitando a motivación
e a autonomía nos distintos membros da comunidade escolar que fan posible unha ac-
ción titorial xeneralizada e permanente, finalmente destinada ós alumnos.

Para que a acción titorial, na súa ampla diversidade operativa, poida ordenarse me-
diante os correspondentes programas ata os obxectivos e finalidades que lle correspon-
den, necesita dispor dunha serie de procedementos perfectamente definidos e dotados
de fundamentación científica: as técnicas titoriais. Trátase de técnicas vinculadas nun
principio á avaliación psicopedagóxica e á orientación educativa, as cales teñen como
característica fundamental a de lles permitir ós docentes a recollida e o tratamento de
información relativa a aspectos psicopedagóxicos do escolar (titorando), a comunica-
ción con alumnos, profesores, pais, orientadores e directivos, a conducción do grupo-
clase, a ensinanza de determinadas técnicas de estudio e estratexias de traballo intelec-
tual, así como tamén facilitar a oportuna orientación no nivel titorial.

Entre as técnicas e instrumentos titoriais cabe citar, tendo en conta estudios como
os realizados por Sánchez (1979, 1997), Román e Pastor (1984), Espinar (1989), Ar-
naiz e Isus (1995), as seguintes:

• Sociométricas

• Grupais

• Entrevista

• Observación
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CAPÍTULO 2

OS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E 
TITORÍA EDUCATIVA NO CONTEXTO

NACIONAL E EUROPEO





INTRODUCCIÓN

A Constitución española de 1978 representa o cambio dun sistema de estado cen-
tralista a un de carácter autonómico, e iso reafírmase cos estatutos de autonomía das
diferentes comunidades. Representa comezar unha descentralización da Administra-
ción, en xeral, e do sistema educativo, en particular, e a consecuente transferencia de
competencias en materia educativa por parte do Ministerio de Educación e Ciencia ás
distintas autonomías e, entre elas, as de orientación educativa e profesional. Iníciase
polos servicios de orientación escolar e vocacional e iso leva a unha reorganización e
diversificación destas institucións e doutras entidades orientadoras, como son por
exemplo os institutos de orientación educativa e profesional.

Como precedentes da institucionalización dos servicios orientadores na Adminis-
tración autonómica española, que iniciaron a súa andaina na década dos oitenta do sé-
culo XX, é preciso mencionar a Lei xeral de educación de 1970 que, no seu artigo 9,
indica que a orientación educativa e profesional se considera como un servicio conti-
nuado ó longo do sistema educativo. Neste ámbito, esta lei destaca o principio peda-
góxico da personalización educativa e os procesos de avaliación e recuperación esco-
lar, aínda que van xurdir unha serie de limitacións no marco da práctica e tamén
carencias de recursos persoais, técnicos, económicos, institucionais, etc.

A creación posterior pola Orde ministerial do 30 abril de 1997 dos servicios pro-
vinciais de orientación escolar e vocacional (SOEV), un en cada delegación provin-
cial de Educación, tivo bastante repercusión na implantación destas institucións ó de-
terminarse unha dobre organización no marco central do Ministerio de Educación e
Ciencia e nas referidas sedes provinciais. As súas funcións eran as de orientación dos
alumnos, de natureza persoal, escolar e vocacional e tamén de asesoramento ó profe-
sorado, sobre todo na súa actividade titorial e na información ás familias.

Pódese afirmar que os SOEV foron a plataforma inicial na creación das novas ins-
titucións de orientación que, con distintas denominacións e modalidades, xurdiron nas
diferentes comunidades autónomas con competencias educativas e tamén no ámbito
territorial xestionado polo propio Ministerio de Educación e Ciencia como Adminis-
tración central durante as dúas últimas décadas.
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Nos seus primeiros anos de existencia, os servicios de orientación atravesaron
unha serie de vicisitudes e problemas comúns nas distintas administracións (autonó-
micas e central), como foron a provisionalidade na situación profesional dos orienta-
dores, nomeados habitualmente en comisión de servicios cun carácter temporal, a do-
tación reducida de recursos persoais, técnicos, materiais e económicos, a proporción
elevada de orientador/número e variedade de centros educativos a atender, o desem-
peño de funcións psicopedagóxicas desfasadas e obsoletas, baseadas principalmente
no modelo de orientación tradicional de natureza clínica e terapéutica, a inexistencia
dun traballo profesional con base en programas ou proxectos orientadores, a carencia
de intervención e accións de orientación, etc. (Sobrado e Ocampo, 2000).

1. A ORIENTACIÓN NA LEI DE ORDENACIÓN XERAL DO SIS-
TEMA EDUCATIVO (LOXSE): MODELOS ORGANIZATIVOS

A Lei de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) de 1990 presenta a
calidade da educación como un dos retos da formación na actualidade e tamén no fu-
turo. O logro da calidade do ensino está en función de diversos elementos e factores
educativos e sociais e as súas melloras conflúen nunha formación cualitativamente
mellor. Un deles é a orientación educativa e profesional, que xorde explicitamente re-
gulada no artigo 60 da dita lei.

Un dos aspectos innovadores na LOXSE, en conexión coa orientación, é o consi-
derar que a titoría e a orientación psicopedagóxica do alumnado se atopa integrada
na función docente, constituíndo parte dela. Ademais, contémplase a existencia de
profesionais da orientación ós que lles corresponden as tarefas de coordinación
orientadora.

Así mesmo, esta lei configura tres ámbitos no sistema de orientación educativa e
profesional que, con matices algo diferentes, son asumidos polas administracións edu-
cativas autonómicas e son: a aula, o centro educativo e o sector escolar. Os dous pri-
meiros correspóndense cos servicios internos de orientación e o do sector cos externos.

No contexto da aula, a función orientadora e titorial correspóndelles ós profesores
que lle imparten ensino ó grupo de alumnos da clase e especialmente perténcelle ó
profesor-titor.

A intervención titorial é un primeiro estadio de acción orientadora e está estreita-
mente relacionada coa función docente. Representa un modelo de orientación interna
ás institucións educativas.

A titoría educativa debe diversificarse e especializarse nos diferentes niveis edu-
cativos nos que o alumno se vai formando, desde a educación infantil ata os estudios
universitarios.
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A orientación non pode desvincularse da acción docente e é función dos profeso-
res, sobre todo mediante a titoría. Non obstante, é preciso dispoñer nas institucións
educativas de apoios especializados que colaboren cos profesores-titores e que lles
axuden na súa actuación neste ámbito (MEC, 1990).

Nos centros educativos este apoio efectúase a través dos departamentos de orien-
tación que interveñen, sobre todo, en tres planos: a intervención titorial, a orientación
académica e profesional e o apoio ó proceso didáctico (dificultades de aprendizaxe,
adaptacións curriculares, etc.).

O Departamento de Orientación é un servicio interno ós centros docentes e a súa
función esencial é a de planificar, apoiar e coordinar a acción orientadora e titorial
dentro das institucións educativas. Debe integrarse por profesores, especialmente tito-
res, e o seu xefe debe ser un profesional da educación con formación universitaria su-
perior en pedagoxía ou psicoloxía pedagóxica.

No marco espacial dun sector, distrito ou zona escolar é necesario contar cun equi-
po de orientación para coordinar as funcións, programas e actividades en materia
orientadora na correspondente demarcación socioxeográfica e cultural, que adoita dis-
poñer de varios centros educativos.

Os equipos orientadores son un servicio de orientación externo ás institucións
educativas e posúen un carácter interdisciplinar (pedagogos, psicólogos escolares, tra-
balladores sociais, profesores expertos en audición e linguaxe, etc.)

A súa incardinación nun sector ou distrito escolar permítelles ser un observatorio
para analizar dunha maneira diferenciada as características diversas dos niveis (infan-
til, primaria, secundaria, adultos, educación especial…) comprendidos na súa demar-
cación territorial e realizar estratexias e modalidades de actuación orientadora, en fun-
ción das súas necesidades pedagóxicas (Sobrado e Ocampo, 2000).

2. SERVICIOS EXTERNOS E INTERNOS DE ORIENTACIÓN NO
ÁMBITO AUTONÓMICO ESPAÑOL
A aprobación da Constitución española de 1978 e dos sucesivos estatutos das di-

versas comunidades autónomas xeran a conversión dun modelo de Estado centralista
noutro de ámbito autonómico, coa consecuente descentralización da Administración,
en xeral, e da educación, en particular.

A partir de 1979 efectúanse as transferencias de competencias plenas en materia
educativa e, entre elas, as de orientación educativa e profesional ás comunidades au-
tónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidade Valenciana, Cana-
rias e Navarra. O denominado territorio do Ministerio de Educación e Ciencia (MEC)
abrangue as restantes comunidades autónomas e a súa xestión educativa correspónde-
lle a este ata épocas recentes.
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2.1. SERVICIOS EXTERNOS NO TERRITORIO XESTIONADO POLO MINISTERIO DE

EDUCACIÓN E CIENCIA

Os servicios de orientación externos ós centros educativos, especialmente centra-
dos na educación básica, son moi semellantes en xeral na década dos oitenta e dos no-
venta, no marco territorial correspondente ó MEC respecto das sete comunidades au-
tónomas indicadas, aínda que posúen distintas denominacións. Os fundamentos
normativos atópanse na Lei xeral de educación de 1970 e nas súas disposicións com-
plementarias, especialmente a Orde do 30 de abril de 1977, de creación dos servicios
de orientación escolar e vocacional e a Orde do 9 de setembro de 1982, que establece
os equipos multiprofesionais na área da educación especial.

O modelo de organización dos servicios de orientación no ámbito do territorio
MEC nesta nova situación da Administración educativa, é o de institucións externas
ós centros educativos a cargo de orientadores de equipos psicopedagóxicos de sector
provenientes dos antigos SOEV e dos equipos multiprofesionais. Estes servicios ex-
ternos interveñen nas institucións educativas de niveis non universitarios, atópanse
estructurados por sectores ou distritos escolares e a súa acción primordial é cos cen-
tros de educación básica.

A maioría dos orientadores adquiriron a súa estabilidade profesional nos concur-
sos de méritos convocados polo Ministerio de Educación e Ciencia, a partir de 1988.
Así mesmo, existen outros servicios externos de apoio orientador que corresponden
ós equipos específicos de educación especial e ós equipos de atención temperá (So-
brado e Ocampo 2000).

Os equipos específicos son creados como departamentos no Centro Nacional de
Recursos de Educación Especial e, posteriormente, transfórmanse nun servicio espe-
cífico de apoio á educación especial. Prestan atención ós escolares con deficiencias
moi especiais nos aspectos visual, auditivo, motórico e nas alteracións do desenvolve-
mento. No curso 1995-96 existían 18 equipos desta modalidade na área do MEC.

Os equipos de atención temperá son outro servicio de apoio externo, creados polo
Real decreto do 6 de marzo de 1985, de ordenación da educación especial.

O seu marco de acción é a poboación infantil de 0 a 6 anos e adoita haber un equi-
po por provincia, como mínimo. No curso 1995-96 existían 61 equipos deste ámbito
na área territorial do MEC.

A aprobación da Lei de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) en 1990
supón un relanzamento da orientación, que aparece explicitamente regulada como un
factor da calidade da educación.

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

30



a) Organización dos equipos de orientación

O Ministerio de Educación e Ciencia, a través da Orde do 9 de decembro de 1992
(BOE do 18), regulamentou a organización e as funcións dos equipos de orientación
educativa e psicopedagóxica no contexto territorial da súa xestión directa.

Estes equipos engloban os diversos servicios orientadores de carácter externo ós
centros educativos que existen no sistema educativo dirixido polo MEC, como son os
antigos SOEV, integrados por profesores funcionarios, os equipos multiprofesionais,
os específicos e os de atención temperá, que adoitan estar formados por profesionais
cunha situación de contrato laboral.

Os equipos de orientación están formados por pedagogos, psicólogos, traballado-
res sociais e logopedas e actúan sobre un sector ou un distrito escolar. 

A normativa referida establece que lle corresponde á Dirección Xeral de Renova-
ción Pedagóxica a creación dos equipos orientadores, de conformidade coas propostas
das direccións provinciais do MEC, que estructurarán a propia provincia en sectores
escolares adscribindo a cada equipo a un deles, que integrará todos os centros escola-
res comprendidos neste.

Os equipos de orientación dependen organicamente da dirección provincial de
Educación respectiva, a través da Unidade de Programas Educativos. Existe un direc-
tor de equipo, que é nomeado polo director provincial por un tempo de tres anos, a
proposta dos integrantes deste.

No curso 1995-96 existen 295 equipos de orientación no MEC (216 equipos xe-
rais, 61 de atención temperá e 18 específicos de educación especial), con 1432 profe-
sionais da orientación (1093 pedagogos e psicólogos, 274 traballadores sociais, 57 es-
pecialistas en audición e linguaxe e 8 médicos).

A organización da orientación por sectores realizarase en función de criterios xeo-
gráficos (comunicacións e distancias), pedagóxicos (necesidades sociais e educativas
dos centros escolares e da zona), demográficos (poboación escolar) e de coordina-
ción, coa estructura territorial da Inspección Educativa e cos centros de profesores.

Vinculados ós equipos xerais de orientación poderán existir equipos especializa-
dos cunha demarcación territorial distinta para a orientación a alumnos con minusva-
lías específicas e para a atención educativa temperá (Álvarez Rojo,1994b).

b) Funcións dos equipos orientadores

As atribucións e competencias dos servicios externos de orientación diferéncianse
en dous ámbitos de intervención exterior respecto dos centros de educación infantil e
de primaria e son as relacionadas co sector escolar sinalado e as de apoio especializa-
do (Repetto e outros, 1994).
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No marco do sector, as funcións específicas dos equipos orientadores son:

1ª. Avaliación psicopedagóxica do alumnado con necesidades educativas espe-
ciais e o asesoramento na mellor modalidade de escolarización.

2ª. Colaboración institucional coa Inspección de Educación, centros de profesores
e centros de recursos en tarefas de escolarización de alumnos discapacitados,
formación continua do profesorado, actividades de asesoramento, intercambio
de experiencias pedagóxicas entre os centros educativos da zona escolar, etc.

3ª. Elaboración e difusión de recursos e materiais psicopedagóxicos de utilidade
para os profesores.

As funcións de especialización dos equipos son: 

1ª. Colaboración nos proxectos pedagóxicos no plan titorial, na avaliación educa-
tiva, na prevención e tratamento das dificultades escolares, etc.

2ª. Atención persoal ó alumnado, a través da avaliación psicopedagóxica, da coo-
peración co profesorado na elaboración de adaptacións curriculares, de activi-
dades de recuperación e de seguimento de alumnos con necesidades educati-
vas especiais.

3ª. Cooperación entre os centros educativos e a familia mediante a comunicación
entre pais e profesores, o intercambio de información e a colaboración das fa-
milias nos programas escolares, etc.

A actuación dos equipos de orientación require unha colaboración estreita entre o
profesorado, entre a familia e o centro docente, entre os servicios e programas reali-
zados no sector escolar, etc. De elevado interese é a coordinación dos diferentes inte-
grantes do equipo, a efectuada con outros equipos de zona, a mantida con orientado-
res e servicios de orientación dos centros educativos, a colaboración cos centros de
profesores, coa Inspección Educativa, etc.
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Cadro 2.
Características e descrición dos servicios externos de orientación no Ministerio 

de Educación

2.2. SERVICIOS EXTERNOS DE ORIENTACIÓN NAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A existencia histórica dun Estado español fortemente centralista, con lixeiras ex-
cepcións e experiencias de carácter descentralizado, tivo tamén as súas repercusións
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no sistema educativo, así mesmo, de carácter unitario ata épocas recentes (Constitu-
ción de 1978 e consecuentes estatutos de autonomía).

No ámbito da orientación educativa e profesional, é preciso destacar a Lei xeral de
educación de 1970, coas súas disposicións normativas complementarias na década
dos setenta, entre elas a Orde ministerial do 30 de abril de 1977, de creación dos ser-
vicios provinciais de orientación escolar e vocacional e, posteriormente, os equipos
multiprofesionais no marco da educación especial, creados por Orde ministerial do 9
de setembro de 1982 (BOE do 15). Estas dúas institucións exerceron grande influen-
cia na organización propia dos servicios de orientación das comunidades autónomas
con competencias educativas plenas, implantados na década dos oitenta (Cataluña,
Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Comunidade Valenciana e Navarra), con an-
terioridade á aprobación da LOXSE, en outubro de 1990 (Sobrado, 1996).

Xunto a estas normativas e experiencias institucionais comúns ás distintas comu-
nidades autónomas existen outros factores e variables diversas de índole cultural, lin-
güística, social, xeográfica, antropolóxica, pedagóxica, psicolóxica, política, etc., que
inciden no deseño, estructuración e funcionamento dos novos servicios de orientación
creados polas comunidades autónomas do Estado mencionadas, a partir de 1980, e
que se describen a continuación.

Cadro 3. 
Estudio comparativo dos servicios externos de orientación nas comunidades autónomas
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Unha análise comparativa dos diferentes servicios externos de orientación nas
distintas autonomías permite salientar os seguintes aspectos:

1º. Todos os equipos orientadores presentan como características destacadas o po-
suír un ámbito territorial concreto (zona, comarca, sector ou distrito escolar),
unha natureza multidisciplinar (existencia de diversos especialistas) e a súa
consideración de servicios de apoio e asesoramento ós centros educativos dos
niveis non universitarios. En consecuencia, a definición dos servicios externos
de orientación é moi semellante nas distintas comunidades autónomas do Esta-
do español.

2º. En diferentes autonomías (Cataluña, Andalucía, Valencia e Canarias) contém-
plase explicitamente a posibilidade de crear equipos de apoio externo de ca-
rácter especializado (atención temperá ou equipos específicos para alumnos
discapacitados), coordinados cos servicios de apoio mencionados.

3º. Respecto da composición dos membros dos servicios externos de orientación
en Cataluña e Valencia especifícase que os orientadores deberán ser funciona-
rios do corpo de profesores de educación secundaria, da área de psicoloxía e
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pedagoxía, dun modo semellante ós xefes de Departamento de Orientación dos
centros de educación secundaria (concurso-oposición ou concurso de trasla-
dos) e, nas outras comunidades autónomas, son licenciados en psicoloxía ou
pedagoxía, sen concretar a súa pertenza a un corpo docente determinado.

4º. En relación cos mestres especialistas en audición e linguaxe, contémplase ex-
presamente a súa integración nos equipos de orientación na Comunidade Va-
lenciana, Galicia e Canarias. En Cataluña non se atopan integrados nos equi-
pos de asesoramento e orientación psicopedagóxica (EAP), senón noutros
servicios educativos como son os centros de recursos educativos para deficien-
tes auditivos (Creda), con funcións de avaliación diagnóstica dos escolares con
diminucións auditivas e trastornos de linguaxe.

5º. No que atinxe ós traballadores sociais, prevese explicitamente a súa existencia
nos servicios externos de orientación de Cataluña, Andalucía, Galicia, Valen-
cia, Canarias e Navarra.

6º. Son moi semellantes as funcións de orientación, e destacan as de prevención,
avaliación psicopedagóxica e orientación do alumnado, o apoio ás familias, ó
profesorado e ós centros docentes, o asesoramento ós diferentes sectores edu-
cativos no concernente ó deseño e á realización de programas formativos e de
intervención psicopedagóxica e a colaboración e coordinación con outros ser-
vicios educativos e sociais.

A partir da aprobación da LOXSE xurdiron con forza, nalgunhas autonomías, ser-
vicios de orientación internos ós centros docentes no ámbito da educación secundaria,
mediante departamentos de orientación. 

Para concluír, pódese afirmar que nas diferentes comunidades autónomas existe
na actualidade un modelo organizativo de orientación de carácter mixto (interno e ex-
terno), que actúa de modo complementario e con intencionalidade de coordinación. O
modelo interno opera a través dos departamentos de orientación nos institutos públi-
cos de educación secundaria, onde existe un profesional que os dirixe, especialista en
psicoloxía e pedagoxía e profesor numerario do corpo de profesores de educación se-
cundaria.

O modelo externo actúa mediante os equipos de orientación que asesoran e apoian
especialmente os centros de educación especial, infantil e primaria dunha zona ou
sector escolar e está composto por profesionais especialistas en pedagoxía ou psicolo-
xía, audición e linguaxe e traballadores sociais.

O modelo organizativo de orientación de natureza mixta (externo e interno) ató-
pase actualmente nunha situación de reformulación parcial nalgunha Administración
educativa autonómica con competencias educativas plenas (caso de Galicia), inten-
tando darlles maiores atribucións ós servicios orientadores internos, a medida que se
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incrementa progresivamente a súa institucionalización nos centros de educación se-
cundaria.

2.3. SERVICIOS INTERNOS DE ORIENTACIÓN

A creación de servicios orientadores nos centros educativos españois con anterio-
ridade á Lei xeral de educación en 1970 consistiu, na maioría dos casos, nuns intentos
illados que non transcenderon da desexabilidade e declaracións de intencións expre-
sadas nos correspondentes textos legais. Así, por exemplo, mediante a Orde ministe-
rial do 20 de abril de 1940 fúndase un servicio médico e psicotécnico de orientación
escolar, cunha natureza experimental, e o instituto de bacharelato Ramiro de Maeztu
de Madrid, cunha existencia moi precaria. 

A Lei de educación primaria do 17 de xullo de 1945 prevé, no seu artigo 69, a cre-
ación dun servicio de psicoloxía escolar e orientación profesional que non chegou a
funcionar na realidade por carencia total de recursos persoais e materiais e o mesmo
aconteceu co servicio de orientación psicotécnica nos centros de ensinanzas medias,
previsto no artigo 115 da Lei de ordenación da ensinanza media do 26 de febreiro de
1953, desenvolvida por unha Orde do 28 de febreiro de 1959, pola que se crea un ser-
vicio de orientación psicotécnica en cada instituto de bacharelato.

Tampouco chegaron a callar o servicio de psicoloxía e orientación profesional,
previsto na Orde ministerial do 10 de febreiro de 1967, para as escolas de ensinanza
primaria e os servicios de orientación escolar, establecidos polo Decreto do 2 de mar-
zo de 1967, para os centros de ensinanza media. Só chegou a ser unha realidade nesta
época a existencia dun gabinete de pedagoxía e psicotecnia, fundado nas universida-
des laborais, creadas pola Orde do 12 de xullo de 1956. Este transformouse en servi-
cio psicotécnico nas mesmas institucións no ano 1960.

Como indica García Yagüe (1978), este período de orientación en España caracte-
rízase por unha lexislación ríxida, os recursos materiais e técnicos son moi pequenos,
os instrumentos orientadores son esencialmente os tests psicométricos e as dotacións
de persoal orientador son case nulas, agás nunhas poucas universidades laborais. En
consecuencia, as realizacións orientadoras son así mesmo moi pequenas e só se salva
desta situación carencial o esforzo e o voluntarismo dun reducido número de persoas
propulsoras da orientación (Sobrado, 1996).

A Lei xeral de educación do 4 de agosto de 1970 representa un lixeiro punto de in-
flexión nesta preocupación polo desenvolvemento da orientación educativa e profe-
sional, que se prevé como un servicio permanente ó longo do sistema educativo no
seu artigo 9º. Así mesmo, convén destacar a Orde ministerial do 6 de agosto de 1971
como unha norma complementaria da lei mencionada, pola que se regulamentan as
orientacións pedagóxicas para a segunda etapa da educación básica e aparece por pri-
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meira vez nun texto legal español a denominación de “Departamento de Orientación”
e de “profesor-titor”, malia que non chegaron a implantarse nos centros escolares por
carencia de recursos persoais e materiais.

Do mesmo xeito, non chegaron a establecerse os servicios orientadores no curso
de orientación universitaria (COU), previstos na orde do 31 de xullo de 1972, nin tam-
pouco o Departamento de Orientación, recollido nos artigos 69 e 70 da Orde do 30 de
novembro de 1975, relativo ó regulamento de ensinanza medias, no sector dos centros
de formación profesional.

A partir de 1977 cobran importancia, como se afirmou con anterioridade, a cre-
ación dos SOEV nese ano e os equipos multiprofesionais en 1982, como servicios
externos de orientación que, con distintas denominacións e desenvolvemento, tive-
ron unha incidencia destacada tanto no territorio xestionado polo MEC como nas
distintas comunidades autónomas, con competencias plenas en educación ata a ac-
tualidade.

2.3.1. Os servicios internos de orientación no territorio do Ministerio de Educa-
ción: proxectos e departamentos de orientación 

A) Proxectos e programas de orientación

No ámbito dos servicios orientadores internos ós centros educativos, na área terri-
torial do MEC, a finais da década dos oitenta póñense en marcha, no marco da edu-
cación básica, unha serie de proxectos de apoio psicopedagóxico e orientación edu-
cativa regulamentados con carácter experimental nos cursos 1988-89 e 1989-1990,
posteriormente denominados programas de intervención psicopedagóxica e orienta-
ción educativa nos cursos académicos 1990-91 e 19991-92. En total, efectuáronse ca-
tro convocatorias anuais de proxectos e programas de orientación, nas que participa-
ron cerca de 400 centros escolares de 16 ou máis unidades escolares.

As funcións principais destes plans de orientación son as seguintes:

1ª. Diagnosticar as necesidades educativas especiais do alumnado e axudarlle a
superalas.

2ª. Apoiar os profesores-titores.

3ª. Colaborar nos proxectos pedagóxicos dos centros educativos.

4ª. Facilitar a cooperación entre a escola e a familia para desenvolver a educación
dos alumnos.

5ª. Favorecer a personalización educativa dos escolares, mediante as adaptacións
curriculares e os reforzos educativos.

6ª. Axudar o alumnado na integración axeitada nas clases e na escola.
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7ª. Asesorar de maneira personalizada os educandos nas alternativas e saídas aca-
démicas e profesionais.

8ª. Vincular a escola cos centros de ensinanzas medias da zona e co equipo psico-
pedagóxico do sector escolar.

A coordinación do proxecto orientador realízaa un profesor definitivo no propio
centro escolar, que sexa licenciado en pedagoxía ou psicoloxía. A súa dedicación se-
manal é de seis horas para actividades docentes de reforzo pedagóxico dos alumnos
que o necesiten e o horario restante para atender as funcións mencionadas.

A responsabilidade máxima do proxecto é da xefatura de estudios da institución
escolar e nel participan os profesores-titores dunha maneira activa. No contexto das
ensinanzas medias, os proxectos e programas de orientación internos ós centros do-
centes e cunha natureza experimental foron convocados para os cursos 1987-88,
1988-89, 1989-90 e 1990-91 (Sobrado e Ocampo, 2000).

O responsable das actividades orientadoras era un profesor numerario con destino
definitivo no centro docente e con licenciatura en psicoloxía ou pedagoxía, aínda que
excepcionalmente podíase autorizar o proxecto sen posuír ese requisito, o que repre-
sentaba unha variable de extraprofesionalidade de incidencia na institucionalización
da orientación nos centros de ensinanzas medias. Os requisitos que deberían reunir es-
tes para impartir esta experiencia son:

1º. Proxecto orientador que garante o cumprimento das funcións de orientación.

2º. Aprobación do proxecto mencionado polo Claustro e polo Consello Escolar da
propia institución escolar.

3º. Proposta dun profesor numerario e definitivo no centro docente, cun escrito seu
de aceptación desta e as condicións de realización do programa correspondente.

O profesor seleccionado para o proxecto de orientación como coordinador deste
tiña unha dedicación semanal de nove horas lectivas de ámbito docente e o resto do
tempo atendía as tarefas orientadoras. As funcións dos proxectos de orientación son as
seguintes:

a) Coordinación e apoio á titoría que efectúan os profesores nas institucións edu-
cativas cos seus grupos de alumnos.

b) Achegar recursos pedagóxicos ó profesorado que favorezan unha ensinanza de
calidade ós discentes con dificultades persoais, escolares, etc.

c) Garantir a coordinación entre os docentes, os alumnos e as súas familias no re-
ferente ás saídas académicas e/ou profesionais.

d) Facilitarlle información e orientación ó alumnado, persoal e en grupo, respec-
to das diferentes opcións académicas e profesionais.

41

CAPÍTULO 2. OS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E TITORÍA EDUCATIVA NO CONTEXTO NACIONAL E EUROPEO



e) Estimular a conexión do centro docente co equipo psicopedagóxico e as esco-
las da zona escolar, ós alumnos que se matriculen neste ó rematar os seus estu-
dios básicos.

f) Desenvolver a madurez dos estudiantes na toma de decisións referente ó pro-
pio itinerario académico ou profesional.

g) Elaboración de propostas ante os órganos de goberno (unipersoais e colexia-
dos) do centro educativo.

En ensinanzas medias existiron proxectos orientadores con carácter experimental
en 500 centros educativos, aproximadamente, nas catro convocatorias públicas reali-
zadas entre os anos 1987-1991.

A partir de 1992, os postos de orientador nos institutos de educación secundaria
véñense convocando mediante concurso-oposición para acceder ó corpo de profeso-
res deste nivel educativo (especialidade de psicoloxía e pedagoxía), mediante as súas
distintas modalidades. 

B) Departamentos de orientación

Nos centros de educación secundaria o apoio especializado, sobre todo ós profe-
sores-titores, realízase internamente mediante os departamentos de orientación. No
marco territorial do MEC, estas institucións contémplanse no artigo 42 do Regula-
mento orgánico dos institutos de educación secundaria do 26 de xaneiro de 1996
(BOE do 21 de febreiro) (Sobrado e Ocampo, 2000) e na Resolución do 29 de abril de
1996 (BOE do 31 de maio).

Este departamento intervén basicamente en tres planos: o apoio ó proceso de ensi-
nanza-aprendizaxe, a orientación académico-profesional e a actuación titorial.

a) Apoio ó proceso didáctico

O departamento orientador debe colaborar cos docentes na atención á diversi-
dade dos alumnos e realizará propostas para mellorar os procesos de ensinanza-
aprendizaxe. Entre as súas contribucións atópanse as seguintes:

1ª Acción de prevención dirixida ó diagnóstico temperán das dificultades de
aprendizaxe, axuda ós profesores e seguimento pedagóxico do alumnado.

2ª Apoio ós docentes para o tratamento dos problemas de aprendizaxe que
presentan os discentes, organización do reforzo e recuperación educativa e
participación no seu seguimento.

3ª Axuda especial para os alumnos repetidores e para os que efectúen os pro-
gramas de diversificación curricular e proposta de adaptacións curriculares
para os que posúan necesidades educativas especiais.
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Para a decisión de solucións pedagóxicas específicas, adoita solicitarse unha ava-
liación psicopedagóxica de carácter previo do alumnado para garantir a súa adecua-
ción ás súas necesidades educativas concretas. Esta avaliación debe realizala o Depar-
tamento de Orientación, en cooperación cos docentes dos departamentos didácticos
implicados.

b) Plan de orientación académica e profesional

O Departamento de Orientación debe realizar un proxecto orientador de carác-
ter académico e profesional que trate de estimular a toma de decisións de cada es-
tudiante, referente ó seu itinerario escolar e vocacional.

Este plan deberá ter en conta os seguintes aspectos:

1º Actividades canalizadas a que os alumnos adquiran un autoconcepto ade-
cuado, a que se orienten respecto das distintas opcións académicas e profe-
sionais existentes en cada ciclo e nivel educativo e a que se faciliten as súas
relacións co sector laboral e a súa inserción ocupacional.

2º Tratar de superar hábitos e actitudes sociais que discriminen polo xénero e
que sexan condicionantes do acceso ós diferentes estudios e profesións.

3º Organización, polo Departamento de Orientación, de actividades orienta-
doras destinadas ás familias para estimular a súa colaboración e participa-
ción no proceso de axuda á toma de decisións dos seus fillos.

4º Relacións da institución orientadora coas empresas, obradoiros e centros
laborais do seu contorno para propiciar a súa colaboración na orientación
profesional do alumnado que trate de incorporarse ó mundo ocupacional, ó
finalizar os seus estudios.

5º Considerar a orientación como un proceso continuo, pero con especial in-
cidencia na elección de materias optativas, de itinerarios académicos no
bacharelato ou nos ciclos formativos na formación profesional.

6º Elaboración do consello orientador ó finalizar os estudios obrigatorios, que
se debe interpretar como unha proposta do equipo educativo con participa-
ción do Departamento de Orientación.

c) Plan de acción titorial

O departamento orientador confeccionará un proxecto de intervención tito-
rial, incorporando as propostas dos profesores-titores. O plan é o marco no que
se concretizan os criterios e instrumentos para a organización e a dinámica da
titoría. Nel deben figurar as actuacións que os profesores-titores realizarán cos
escolares de cada grupo correspondente, coas familias e co equipo educativo
respectivo. No proxecto titorial débense ter en conta os seguintes aspectos:
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1º A actividade titorial debe de estimular a participación e a integración do
alumnado na vida do centro docente, efectuar un seguimento do seu proce-
so de aprendizaxe educativo e desenvolver a toma de decisións sobre o seu
futuro académico e profesional.

2º A acción titorial debe comprender as cuestións que estimulen unha comu-
nicación idónea coas familias para intercambiar información sobre a me-
llora dos procesos de aprendizaxe dos seus fillos, para orientalos e axuda-
los a colaborar co centro educativo.

3º A actuación titorial debe asegurar a congruencia no desenvolvemento das
programacións didácticas dos diversos profesores do grupo de escolares e
fixar procedementos de coordinación que axuden a efectuar criterios de
avaliación do alumnado da clase.

4º Cada profesor-titor debe deseñar as actividades máis axustadas ó seu grupo
de estudiantes tutelados.

5º O Departamento de Orientación cooperará coa xefatura de estudios, á que
lle corresponde a coordinación do proxecto titorial, para establecer crite-
rios de adscrición das titorías de grupo ós profesores respectivos e asesora-
los nas súas actividades educativas.

Como membros do Departamento de Orientación no ámbito do MEC pódense citar:

a) Os profesores orientadores da especialidade de psicoloxía e pedagoxía, funcio-
narios dunha praza destas características.

b) Os profesores de apoio ó ámbito de lingua e ciencias sociais, de asistencia ó
ámbito científico ou tecnolóxico e técnicos de apoio á área práctica.

c) Mestres especialistas de pedagoxía terapéutica e de audición e linguaxe, e pro-
fesorado de apoio ó programa de compensación das desigualdades.

d) Nos centros de formación profesional, o profesorado de formación e orienta-
ción laboral.

e) Profesores técnicos de formación profesional de servicios á comunidade.
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Táboa 1.
Distribución dos profesionais da orientación (pedagogos/psicólogos) dos departamentos

orientadores dos centros de educación secundaria, no ámbito do Ministerio de 
Educación (curso 1995-96)

Nos cursos 1996-1997 e 1997-1998, os datos sobre servicios e programas de
orientación son os seguintes:

Táboa 2.
Departamentos de orientación existentes no curso 1996-97 nos institutos de educación 

secundaria, correspondentes ó Ministerio de Educación (Díaz Allué e outros, 1997)
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No curso 1997-98, o número de institutos de educación secundaria, dependentes
do Ministerio de Educación e Cultura, con Departamento de Orientación foi de 912
(dez centros docentes máis ca no curso 1996-97). Existiu tamén esa mesma cantidade
de profesionais da orientación nas ditas institucións educativas.

Respecto dos equipos xerais de orientación educativa e psicopedagóxica, o núme-
ro de integrantes no curso 1997-98 no territorio xestionado polo MEC foi de 1.196
profesionais, igual cantidade que no ano académico anterior (236 menos ca no curso
1995-96, como se expuxo anteriormente).

Mantivéronse constantes nestes tres cursos o número dos equipos de atención tem-
perá (61 en funcionamento) e o dos equipos específicos (18 activos).

En canto ó Programa experimental de intervención psicopedagóxica e orientación
educativa (en vías de extinción), no ano académico 1997-98, foron 123 os centros do-
centes que o aplicaron no ámbito do MEC e os profesionais que o impartiron foron
mestres, licenciados en pedagoxía ou psicoloxía.

2.3.2. Servicios internos de orientación nas comunidades autónomas

Como xa expuxemos anteriormente á aprobación da Lei de ordenación xeral do
sistema educativo (LOXSE) de 1990, son poucas e illadas as iniciativas existentes en
España no ámbito da institucionalización dos servicios de orientación internos ós cen-
tros educativos, tanto na área territorial xestionada polo MEC, como nas diversas co-
munidades autónomas con competencias plenas en materia educativa. Só a finais da
década dos oitenta, nun contexto de prerreforma, algunhas autonomías toman iniciati-
vas que representan, no caso dos centros de ensinanzas medias, o inicio dun proceso
que culmina posteriormente ó aprobarse e desenvolverse a LOXSE, coa creación dos
departamentos de orientación nos centros de educación secundaria (Sobrado e Ocam-
po, 2000). A continuación, expoñemos a situación dos servicios internos de orienta-
ción nas distintas comunidades autónomas, no ámbito do ensino secundario.
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Cadro 4.
Normativa principal e composición dos departamentos de orientación dos institutos de

educación secundaria, no sistema educativo español
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2.3.2. A titoría educativa como servicio interno de orientación na aula

Aínda que a figura do profesor-titor aparece por primeira vez nun texto normativo
español, na Orde do 6 de agosto de 1971, pola que se regulaban as orientacións peda-
góxicas para a segunda etapa da educación básica (disposición complementaria da Lei
xeral de educación de 1970), é no novo ordenamento legal, que xorde coa aprobación
da LOXSE, cando a titoría adquire o rango de nivel básico da acción orientadora, que
posúe o seu marco de referencia e desenvolvemento na aula. Establécese, ademais,
que a titoría e a orientación dos alumnos forma parte da función docente, a súa coor-
dinación correspóndelles efectuala ós propios centros docentes e cada grupo de esco-
lares terá un profesor-titor.

Nos regulamentos orgánicos aprobados con posterioridade á LOXSE, tanto dos
centros de educación infantil e primaria como de secundaria do Ministerio de Educa-
ción e Ciencia e tamén das comunidades autónomas, con competencias plenas en ma-
teria educativa, recálcanse os aspectos que ó respecto se presentan na LOXSE, tales
como a asimilación da titoría á función docente e a adscrición dun profesor-titor a
cada grupo de alumnos (Sobrado e Ocampo, 2000).

No contido dos regulamentos mencionados, que establecen a titoría nos diversos
niveis educativos, destácanse avances no plano organizativo desta. Entre os ditos
avances, que representan certos progresos respecto de situacións anteriores, pódense
mencionar os seguintes:
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1º. O considerar a titoría como unha actividade educativa de carácter intencional con
obxectivos e contidos propios e, como tal, susceptible de deseño e avaliación, e
que ten como canle institucional o denominado Plan de acción titorial (PAT).

2º. A asignación específica de horarios para a titoría grupal en todos os cursos da
educación secundaria obrigatoria.

3º. A función titorial dispón apoio técnico e asesoramento especializado na orga-
nización proposta na maioría das comunidades autónomas con competencias
no ámbito educativo, de tal modo que nos centros de educación infantil e pri-
maria é facilitado polos equipos de orientación do sector escolar e, nos de edu-
cación secundaria, polo Departamento de Orientación. Nas escolas infantís e
primarias este apoio pode ser favorecido pola integración dun orientador mem-
bro do equipo de orientación externa, na Comisión de Coordinación Pedagóxi-
ca desas institucións educativas.

Estes aspectos organizativos, necesarios para o desenvolvemento normal da ac-
ción titorial, representan unha certa consolidación institucional da titoría educativa, ó
tratar de superar algunhas das dificultades estructurais que na práctica interferían na
súa xeneralización nos centros docentes.

En consecuencia, significan unha modificación relevante en relación coa realidade
anterior á LOXSE, na que se delegaba toda a responsabilidade orientadora nos profe-
sores-titores, especialmente na educación secundaria e prestábaselles pouco interese a
algunhas condicións organizativas destacadas, como a necesidade da planificación ti-
torial, o asesoramento e a dispoñibilidade de horario para a súa realización.

Polo que se refire ás funcións titoriais, extraídas dos diferentes regulamentos or-
gánicos (posteriores á LOXSE) dos centros de educación infantil e primaria e dos de
educación secundaria, tanto do MEC como das comunidades autónomas con compe-
tencias plenas no marco educativo, pódense destacar os seguintes:

1ª. A atención ás dificultades de aprendizaxe.

2ª. A planificación e coordinación das sesións de avaliación dos alumnos do seu
grupo.

3ª. A integración do alumnado no grupo e no centro docente.

4ª. Información ós pais, ó profesorado e ós escolares.

5ª. A coordinación pedagóxica dos demais profesores do grupo-clase e cos restan-
tes titores.

6ª. Participación no desenvolvemento do plan titorial e nas actividades orientadoras.

7ª. A orientación académica e profesional, especialmente en educación secundaria.

Este conxunto de funcións e actividades para realizar polo profesor-titor esixen
unha serie de condicións, como son a necesaria formación inicial e continua deste,
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respecto a saberes, coñecementos, actitudes e habilidades, no que atinxe á titoría edu-
cativa. Tamén se precisa que o centro educativo dedique recursos e tempo para efec-
tuala, para o cal é imprescindible a planificación da acción titorial.

En síntese, a titoría no contexto dos centros educativos abrangue unha ampla gama
de actividades que, no ámbito da orientación educativa e psicopedagóxica, lle corres-
ponde efectualas ó profesor-titor no marco da aula, coa finalidade de axudar ó proce-
so de desenvolvemento persoal e social do alumnado.

En resumo, a organización interna dos servicios de orientación nos centros educa-
tivos españois (departamentos de orientación e titorías no ámbito da aula) presenta
bastantes semellanzas no territorio de xestión do MEC e das diferentes comunidades
autónomas con plenas atribucións educativas.

O deseño funcional dos departamentos orientadores nas diversas autonomías non
ofrece diferencias substanciais, de tal xeito que as funcións asignadas a este órgano de
coordinación educativa pódense agrupar arredor dos seguintes cometidos, que com-
prenden actuacións dirixidas ó propio centro docente, ó profesorado e ós alumnos,
considerados persoal e grupalmente, e son:

1ª. Coordinación e planificación das tarefas orientadoras.

2ª. Apoio á intervención titorial.

3ª. Axuda na prevención de dificultades de aprendizaxe e na elaboración de acti-
vidades de reforzo, diversificacións e adaptacións curriculares.

4ª. Asesoramento no proceso de elaboración, deseño e avaliación dos proxectos
curriculares.

5ª. Orientación académica e profesional ó alumnado e elaboración do consello
orientador ó final da educación obrigatoria.

6ª. Avaliación psicopedagóxica dos escolares.

Os destinatarios da orientación son, ademais dos discentes, os profesores, as fami-
lias e a propia institución educativa. Así mesmo, esténdese á cooperación con outras
organizacións, especialmente ás vinculadas co sector laboral.

Respecto da orientación nas escolas de educación infantil e primaria, os regula-
mentos orgánicos destes centros, aprobados nos últimos anos pola maioría das comu-
nidades autónomas e polo propio MEC, non prevén a creación de departamentos nes-
tes niveis educativos.

En canto á titoría educativa como servicio orientador, no contexto da aula, son
bastante semellantes tamén as súas funcións nas diferentes autonomías e no MEC, de
maneira que o modelo proposto na maioría das autonomías prevé a existencia de ase-
soramento e apoio técnico especializado a este ámbito.
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No caso dos centros de educación secundaria, é facilitado polo departamento
orientador e, nos de educación infantil e primaria, polos equipos de orientación do
sector escolar.

As cuestións titoriais básicas que aparecen nas normativas que regulamentan a
función titorial das distintas comunidades autónomas e no MEC son as seguintes:

a) Prevención de dificultades de aprendizaxe.

b) Planificación e coordinación das sesións de avaliación.

c) Información ós profesores, pais e alumnado.

d) Coordinación pedagóxica e titorial cos restantes profesores do grupo-clase e
con outros profesores-titores do centro escolar.

e) Integración dos alumnos no grupo-clase e na institución educativa.

f) A orientación académica e profesional, especialmente en educación secunda-
ria.

Os aspectos que cómpre salientar no referente a España (MEC e comunidades
con competencias activas educativas plenas) son os que seguen:

1º. Existen servicios externos e internos de orientación educativa e profesional.

2º. No contexto laboral, predominan os servicios externos de orientación.

3º. Existen servicios de orientación no sistema educativo de carácter externo
(equipos de orientación educativa e psicopedagóxica) e interno (departamen-
tos de orientación e titoría na aula).

4º. A organización dos servicios orientadores, segundo os niveis educativos, ca-
racterízase por ser mixta (existen institucións orientadoras externas e internas
ós centros docentes) e asimétrica (predominan, en xeral, os servicios externos
en educación infantil e primaria e os internos en educación secundaria).

5º. Existen servicios de orientación de carácter interno, na maioría das universida-
des españolas.

En síntese, o perfil organizativo resultante dos servicios de orientación no ámbi-
to español (MEC e comunidades autónomas) é o de carácter mixto (servicios orienta-
dores externos e internos ás organizacións educativas e sociolaborais) e asimétrico,
cunha preeminencia da orientación externa no sector laboral e profesional e, no siste-
ma educativo, nos niveis de infantil e primaria. En educación secundaria e universita-
ria existe unha supremacía dos servicios orientadores internos.

Así mesmo, unha complementación xeral na estructura organizativa e nas fun-
cións das institucións de orientación no sistema educativo na súa globalizade, cunha
preeminencia dos servicios externos nos niveis escolares de educación básica, respec-
to dos internos, centrados principalmente na titoría educativa na aula e con suprema-
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cía nas institucións orientadoras internas nos propios centros docentes (departamentos
de orientación e titoría educativa) e tamén nos centros universitarios.

3. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA E PROFESIO-
NAL NO MARCO EUROPEO

A orientación en Europa xorde nos primeiros anos do século XX. Aparece vincu-
lada ó mundo laboral e lonxe da práctica educativa (Repetto e outras, 2000). Alema-
ña, Bélxica, Francia, Reino Unido e España son países que poden sinalarse como pio-
neiros no inicio e no desenvolvemento das primeiras actuacións en orientación.

Na actualidade, os modelos organizativos dos servicios de orientación na Comuni-
dade Europea non responden a un modelo único nin presentan estructuras administra-
tivas semellantes. Álvarez González (1995:101) fala da existencia de aspectos dife-
renciais arredor dos seguintes aspectos: “a maior ou menor énfase no ámbito
educativo, servicios internos e/ou externos ó centro escolar, a súa dependencia xurídi-
ca, o estatus e capacitación profesional dos orientadores, a lexislación propia, entre
outros, que fai que cada país mostre as súas propias peculiaridades”. 

Non obstante, e aínda recoñecendo estes feitos diferenciais, existe unha gran pre-
ocupación por fixar directrices e tendencias de carácter xeral que afecten a totalida-
de de servicios da comunidade, tratando de consolidalos. Da análise das principais ca-
racterísticas dos sistemas nacionais de orientación nos diferentes estados membros
podemos extraer unha serie de consideracións (Watts e outros, 1988; Plant, 1990;
MEC, 1992; Watts e outros, 1994; Repetto e outros, 1994; Álvarez González, 1995;
Sobrado,1999; Sobrado e Ocampo, 2000; Repetto e outras, 2000), das cales damos
conta a continuación.

3.1. TENDENCIAS COMÚNS NA TOTALIDADE DE ESTADOS MEMBROS

1. Percepción da orientación escolar e profesional como un proceso continuo, que
debería empezar de seguido nos centros escolares, continuar durante o período de
transición á vida adulta e profesional, así como seguir sendo accesible durante a ca-
rreira persoal e laboral da persoa. En relación cos centros escolares pódese concretar: 

• A orientación é percibida como elemento integrante do proceso educativo.

• Comezan a xurdir especialistas de orientación nos centros educativos. 

• Hai necesidade de integrar a todo o profesorado nela, así como desenvolver os
medios que sexan precisos para axudarlles nas súas funcións orientadoras.

• Deben incluírse programas de educación para a elección dentro do currículo
escolar. 
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2. Evolución ata un modelo profesional máis directo e aberto, onde cambie a re-
lación entre o orientador e o orientando. 

Entre as vantaxes dun modelo aberto dos servicios de orientación, podemos citar:
contribución á eliminación do sentimento de impotencia que senten en ocasións, ó
non ter entre as súas competencias aquilo que os usuarios lles demandan; intervención
máis activa, mediante a representación legal de usuarios individuais e tamén a través
de procesos de realimentación, ó informar os provedores de educación e emprego das
necesidades que aqueles estiman que non están cubertas; importancia do recoñece-
mento da economía somerxida en moitos países, baseada no autoemprego e no traba-
llo esporádico; melloras significativas no acceso á orientación, sen que isto leve a un
incremento substancial do gasto público. Considerando un enfoque máis amplo, em-
préganse unha gama de estratexias de intervención máis completa, entre as que pode-
mos destacar:

Integración de elementos de orientación nos currículos escolares e nos programas
de formación.

• Orientación grupal e persoal.

• Maior atención á orientación por medio de persoas e organismos diversos.

• Utilización da informática e doutros recursos de comunicación.

Como sinalan Sobrado e Ocampo (2000: 292), “estas accións representan un
apoio ós profesores, titores, etc. no seu papel orientador, a través dunha formación e
duns recursos adecuados, do emprego da familia e do contorno como persoal colabo-
rador e duns recursos e medios superiores para coñecer as posibilidades destinadas á
xuventude”.

3. Maior énfase no individuo como axente activo do proceso orientador e non
como un mero receptor pasivo deste. Isto pode captarse mediante unha serie de indi-
cadores:

• Diminución na utilización de probas psicométricas e desenvolvemento da au-
tovaloración.

• Emprego do consello orientador, en vez do dictame.

• Desenvolvemento de programas de adecuación para as eleccións de aprendiza-
xe en empresas, tratando de capacitar os mozos para que tomen as súas propias
decisións ou eleccións dos medios.

• Desenvolvemento dos sistemas de orientación (autoorientación) asistida me-
diante ordenador, así como dos servicios de consultas nos centros de informa-
ción.

• Interese pola “formación para emprender”.
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• Participación da xuventude na preparación dos folletos de información e na
animación de centros informativos.

4. Maior concienciación da dimensión europea na prestación de servicios de
orientación. Na actualidade, recoñécese o papel clave que os servicios de orientación
desempeñan para fomentar a mobilidade e concienciación europea dentro da Unión, e
así se prevé, que cada vez máis contribuirán a: 

• Fomentar a toma de conciencia das oportunidades existentes de formación
académica, profesional e laboral noutros estados membros.

• Axudar a todos aqueles que estean interesados en coñecer en profundidade
oportunidades específicas noutros estados membros.

• Responder a solicitudes formuladas por individuos doutros estados membros
da Unión Europea.

• Axudar os individuos que desexen retornar ós seus países de orixe, proceden-
tes doutros estados membros. 

A este respecto, Watts e outros (1994:105) consideran que, coa finalidade de res-
ponder eficazmente a estas expectativas, “é necesario desenvolver as relacións entre
os servicios de orientación, non só dentro de cada Estado membro, senón tamén entre
os distintos estados membros”. 

5. Proceso de liberalización e, nalgúns países, aplicación limitada dos principios
de mercado na prestación de servicios de orientación.

6. Descentralización (diversificación) dos servicios de orientación. 

7. Maior preocupación polos niveis de calidade e pola avaliación.

8. Aparición de consellos nacionais, que teñen como finalidade a reducción do
abano de organismos implicados na prestación de servicios de orientación.

9. Aparición dunha nova estratexia tridimensional dos servicios de orientación
baseado en tres elementos complementarios: educación e orientación profesionais,
como parte constituínte da oferta educativa; desenvolvemento profesional, como par-
te integrante de todas as ofertas de emprego; e acceso a unha orientación profesional
neutra en todos aqueles momentos en que os individuos desexen considerar as posibi-
lidades de cambio entre diferentes institucións académicas, entre distintas empresas
ou entre ambos tipos de institucións.

3.2. EXISTENCIA DE DIFERENCIAS BÁSICAS

Sobrado (1999), Sobrado e Ocampo (2000) e Repetto e outras (2000) estudiaron
os servicios de orientación na Unión Europea, seguindo a liña de traballo de Watts e
outros (1988, 1994). Unha primeira diferenciación podemos atopala na denomina-
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ción institucional dos diversos servicios orientadores, tanto externos como internos,
así como dos profesionais que neles traballan e que podemos sintetizar nos seguintes
cadros:

Cadro 5.
Denominación institucional dos servicios de orientación e dos orientadores
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Fonte: Sobrado, L. (1999:336-344)

Con relación á situación, nalgúns casos os ditos servicios orientadores forman par-
te das institucións de ensinanza, como os departamentos de orientación en educación
secundaria (e educación primaria, nalgunhas comunidades autónomas), dentro do sis-
tema educativo español, ou os Careers Services, nas universidades do Reino Unido.

Noutros, sitúanse en organismos independentes que lles prestan servicios ás insti-
tucións de ensinanza, aínda que tamén apoian os que abandonasen o sistema educati-
vo, caso dos centros psico-médico-sociais (Bélxica) ou os centros de orientación aca-
démico-profesional (Holanda).

Así mesmo, tamén hai casos que se encadran en organizacións dentro do mercado
de traballo, como os servicios públicos de orientación profesional (Dinamarca) ou a
Axencia Nacional de Emprego (Francia).

Nalgúns países dispoñen de sistemas paralelos que actúan nos organismos de ensi-
nanza e do mercado de traballo, como Alemaña (servicios de orientación profesional)
ou Irlanda (servicios de emprego e formación).

Outro grupo de diferencias refírense ó enfoque dos servicios orientadores e á ex-
tensión que abarcan. Algúns servicios orientadores, tanto internos como externos, fan
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fincapé na orientación educativa (elección de alternativas académicas, detección de
problemas de aprendizaxe...). É o caso, en Alemaña, dos servicios de orientación aca-
démica (externos e internos) dirixidos ó alumnado de todos os niveis educativos (6-25
anos); en Dinamarca, dos servicios de orientación académica (externos), destinados a
alumnos maiores de 16 anos, alumnos de educación secundaria, universidade, etc. e
servicios de asesoramento escolar (internos), dirixidos a alumnos de entre 14-17 anos;
en Irlanda, dos servicios de orientación e asesoramento escolar (internos), destinados
a alumnos de entre 12-18 anos; en Holanda, dos servicios de orientación (internos),
dirixidos a alumnos entre 13-19 anos e dos servicios de orientación universitaria (in-
ternos), dirixidos a alumnos universitarios entre 18-27 anos; en Luxemburgo, dos cen-
tros de orientación psicolóxica e académica (externos), dirixidos a mozos de 12-25
anos e dos servicios de orientación académica (internos), destinados a alumnos de 12-
21 anos; no Reino Unido, dos servicios de orientación académica para adultos (exter-
nos), destinados a maiores de 19 anos; ou en Austria, dos servicios de psicoloxía es-
colar (externos), dirixidos a todas as persoas e especialmente ós alumnos deficientes.

Máis centrados na orientación profesional e laboral (elección de oficio ou empre-
go, asesoramento ata o emprego...) atópanse en Alemaña os servicios de orientación
profesional (externos), onde os destinatarios son o alumnado de 13 anos en adiante,
especialmente alumnos de ensinanza secundaria e superior; en Bélxica, os centros de
orientación e iniciación socio-profesional, información e colocación (externos), diri-
xidos a desempregados; en Dinamarca, os servicios públicos de orientación profesio-
nal (externos), dirixidos a desempregados; en España, os servicios de colocación e
INEM (externos), dirixidos a desempregados entre 16 e 65 anos; en Grecia, os servi-
cios de orientación profesional (externos), destinados a mozos de 15 anos en adiante,
especialmente entre os 15 e 18 anos e os servicios de formación profesional (internos)
para alumnos entre 12-17 anos; en Luxemburgo, os servicios de orientación profesio-
nal (externos), destinados a alumnos entre 14 e 18 anos e adultos; en Irlanda, os servi-
cios de emprego (externos), dirixidos a mozos maiores de 15 anos e os servicios uni-
versitarios de asesoramento profesional (internos) para alumnos universitarios entre
19-25 anos; en Holanda, as axencias de emprego (externos), dirixidas a mozos maio-
res de 15 anos, especialmente en desemprego; en Portugal, os servicios de orientación
profesional (externos), dirixidos a mozos de todas as idades, pero sobre todo a aque-
les que finalizaron a súa escolaridade; no Reino Unido, os servicios de emprego (ex-
ternos) onde os destinatarios son os maiores de 16 anos e os servicios de orientación
profesional (externos), dirixidos a mozos entre 14-19 anos (finalizan a ensinanza obri-
gatoria); en Austria, os centros de información profesional (externos), dirixidos a to-
das as persoas; oficinas rexionais dos WIFI privadas (externos) e oficinas de AK pri-
vadas (externos), tamén dirixidos a todas as persoas, os servicios de orientación
(internos), dirixidos a alumnos de 10-14 anos (escola secundaria); en Finlandia, os
servicios de información educativa e profesional (externos), dirixidos a todas as per-
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soas; e, en Suecia, os servicios nacionais de emprego (externos) onde os destinatarios
son os adultos e mozos, en certos casos.

Outros servicios orientadores ocúpanse tanto da orientación académica, como da
profesional. Neste caso atópanse en Bélxica, os centros psico-médico-sociais (PMS)
(externos), onde os seus destinatarios son alumnos de centros educativos de entre 4-21
anos, así como os centros universitarios de orientación (internos), dirixidos a estudian-
tes universitarios de entre 18-25 anos; en Francia, os centros de información e orienta-
ción (CIO) (externos) onde os destinatarios son mozos de entre 11-18 anos e os centros
de asesoramento, información e orientación (CAIO) (externos) para desempregados de
entre 16-25 anos; en España, os equipos de orientación educativa e profesional (exter-
nos) onde os destinatarios son alumnos de educación primaria e secundaria (6-18 años)
e os departamentos de orientación (internos), dirixidos a alumnos de 14-18 anos, no
caso de educación secundaria, e de menos no caso do ensino primario (nalgunhas co-
munidades autónomas); en Italia, as oficinas de orientación privadas (externos), dirixi-
das a mozos/adultos e as oficinas de orientación universitaria (internos), onde os desti-
natarios son estudiantes pre e universitarios (18-25 anos); en Irlanda, os servicios
universitarios de asesoramento profesional (internos), dirixidos a alumnos universita-
rios entre 19-25 anos; en Portugal, os servicios de psicoloxía e orientación (internos),
dirixidos a alumnos entre 16-18 anos (sobre todo 12-18 anos); no Reino Unido, os ser-
vicios de ensinanza profesional (internos), onde os destinatarios son alumnos entre 5-
18 anos e os servicios de asesoramento profesional (internos), dirixidos a estudiantes
universitarios; en Finlandia, os servicios de consello en orientación (internos), onde os
seus destinatarios son alumnos de 13-19 anos; en Suecia, os servicios de orientación
(internos), dirixidos a alumnos de 6-19 anos e os servicios de orientación académica e
profesional (internos), dirixidos a estudiantes universitarios.

Algúns servicios ocúpanse, principalmente, da orientación persoal e social (rela-
cións sociais, integración, dificultades de integración, etc.). No caso do Reino Unido,
os servicios de orientación persoal na educación superior, dirixidos a estudiantes uni-
versitarios e de escolas universitarias; en Irlanda, os sistemas titoriais (Pastoral Care),
onde os destinatarios son alumnos de ensinanza primaria e, nalgúns centros, tamén de
secundaria; ou en Luxemburgo, os centros de orientación psicolóxica e académica
(CEPOS), citados con anterioridade, onde os destinatarios son alumnos de entre 12-
25 anos.

Tamén hai servicios centrados basicamente no asesoramento familiar, como os
centros de servicios escolares de Austria (externos), onde os destinatarios son as fa-
milias de alumnos.

Outros aspectos diferenciais fan referencia á organización de actividades, que te-
ñen como finalidade a de axudar as persoas a tomar decisións, que determinarán o
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curso do seu desenvolvemento educativo e vocacional. En orientación, podemos des-
tacar as seguintes (Watts, 1992):

• Información, que trata de lles proporcionar ós usuarios datos obxectivos e ac-
tuais.

• Valoración ou opinión, baseada nos coñecementos e na experiencia do orienta-
dor que efectúa as correspondentes suxestións.

• Consello, que axuda ós destinatarios a explorar os seus propios pensamentos e
sentimentos sobre a súa situación presente, para o que se lles ofrecen unha se-
rie de alternativas posibles (académicas, persoais, profesionais...) e tamén se
lles fan ver as consecuencias de cada unha.

• Formación para a elección, mediante a posta en marcha de programas destina-
dos a desenvolver nos participantes destrezas, conceptos e coñecementos que
lles axudarán a facer eleccións profesionais que sexan eficaces nas etapas nas
que estas sexan necesarias.

• Colocación, que pretende axudar ós suxeitos a incorporarse a un traballo ou a
unha ocupación concreta.

Tendo en conta esta clasificación, atopámonos con países como Alemaña, onde es-
tán particularmente ben desenvolvidos os servicios de información de natureza acadé-
mica e profesional, mentres que noutros países como España, Irlanda, Italia ou Portu-
gal considérase que deben ser reforzados. Algúns países como Bélxica, Francia,
Alemaña, Luxemburgo e España outórganlle unha especial importancia á avaliación,
empregando tests psicométricos e doutro tipo, esquecendo ás veces a distinción que
outros países establecen máis rixidamente entre avaliación para a elección (tamén de-
nominada selectiva, para tomar decisións sobre os alumnos) e avaliación para a orien-
tación (para axudar ós alumnos a que tomen as súas propias decisións). 

En Estados como Bélxica, Francia e Luxemburgo as entrevistas persoais adoitan
estar centradas na emisión de opinións, mentres que noutros como Dinamarca, Reino
Unido o Portugal hai máis interese en basear estas entrevistas no consello, axudando
ós destinatarios a tomar as súas propias decisións, aínda que sen impoñérllelas. Ale-
maña, Dinamarca, Grecia, Portugal e Reino Unido intentaron, de forma sistemática,
introducir os programas de formación para a elección académica e profesional dentro
do currículo escolar das institucións educativas. Incluso en ocasións, como é o caso
de, sobre todo, Dinamarca, Alemaña e Reino Unido, inclúense programas de traba-
llos, visitas e experiencia laboral.

As actividades de colocación supoñen un monopolio en países como Dinamarca,
Alemaña e Países Baixos, que lles corresponden en exclusiva ó Ministerio de Traballo
e que non poden ser efectuadas por outros servicios de orientación. Non obstante, en
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países como Bélxica e Francia os servicios de colocación tenden a estar separados dos
servicios de orientación, aínda que nalgúns como o Reino Unido os centros orienta-
dores tamén tenden a levar a colocación profesional.

Tamén os servicios orientadores dos estados membros sofren variacións en termos
de financiamento. Así, mentres nuns países están financiados pola Administración
central, noutros reciben financiamento de organismos de carácter rexional, entidades
locais e mesmo en organizacións privadas existen servicios orientadores. O financia-
mento tamén abarca nalgúns estados “as achegas ó seguro de desemprego, efectuadas
por empresarios e traballadores” (Sobrado e Ocampo, 2000: 288). En canto á estruc-
turación das entidades de financiamento da orientación, podemos constatar que os
servicios integrados nos organismos de emprego (organizacións do mercado de traba-
llo) tenden a estar financiados economicamente pola Administración central. Polo que
respecta ós servicios baseados no sistema educativo, tamén tenden a financiarse pola
Administración central, en países como Bélxica, Francia, Grecia, Irlanda, Luxembur-
go e Portugal; polas administracións rexionais, en Alemaña, España e Italia; e, polas
administracións locais, en Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido. Todo isto depen-
dendo da estructura administrativa ou do sistema educativo de cada país en cuestión.
Tamén debe terse en conta que a maioría dos servicios orientadores son gratuítos para
os usuarios na totalidade de países membros da Unión Europea, agás nas institucións
privadas.

No ámbito do control e da dependencia dos servicios de orientación existen moi-
tas diferencias. Hai países, como Alemaña ou Francia, nos que o sistema de orienta-
ción está estreitamente controlado, mentres que noutros como o Reino Unido depen-
de dunha ampla diversidade de organismos situados en distintos ámbitos.
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Para desenvolver este apartado basearémonos fundamentalmente no traballo de
Rodicio e outros (2001), no que, froito de diversas investigacións, se recolle unha pa-
norámica actual da orientación na Comunidade Autónoma de Galicia.

1. ANTECEDENTES

Na Comunidade Autónoma de Galicia, unha vez asumidas plenas competencias en
educación, a regulamentación dos servicios orientadores realizouse pola Orde da
Consellería de Educación e Cultura do 8 de agosto de 1985 (DOG do 3 de setembro).

A disposición legal á que vimos de referirnos deulles a denominación de equipos
psicopedagóxicos de apoio á escola (EPSA) ó servicio externo resultante da integra-
ción dos membros dos servicios de orientación escolar e vocacional (profesores de
educación xeral básica, licenciados en psicoloxía ou pedagoxía) e dos equipos multi-
profesionais (licenciados e diplomados contratados pola Administración), ambos de-
pendentes do Ministerio de Educación ata o momento das transferencias. 

Este servicio contaba con varios equipos (algúns de 2 ou 3 membros) por cada
provincia. Estaban situados, ademais de nas principais cidades, nas cabeceiras de co-
marca de maior importancia. As funcións asignadas relacionábanse, na súa maior par-
te, coa atención ó alumnado de necesidades educativas especiais (avaliación e deseño
de propostas de intervención), coa promoción de actividades de orientación, co aseso-
ramento á función titorial, coa información académica e profesional e coa prevención
e a detección precoz de deficiencias e trastornos no desenvolvemento psicopedagóxi-
co do escolar. 

Coa promulgación da LOXSE, no ano 1990, demandábase unha regulación dos
servicios orientadores que adecuase a súa estructura e funcionamento ós principios es-
tablecidos na dita lei e ás esixencias propias do novo sistema educativo. En Galicia
esta adaptación acometeuse tardiamente e non estivo exenta de dúbidas. Por unha par-
te, houbo continuidade dos denominados “proxectos experimentais de orientación”,
iniciados no curso 1988-89 en centros de secundaria e que se prolongarían ata o curso
1995-96. Por outra, con anterioridade á existencia de profesores da especialidade de
psicoloxía e pedagoxía, iniciáronse concursos de traslados para cubrir prazas de xefes
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de Departamento de Orientación en institutos. Non faltaron, así mesmo, documentos
con orixe na propia Consellería de Educación, con referencias á posible creación dun
corpo de orientadores escolares en Galicia. Finalmente, mentres non se implantou a
etapa de educación primaria na súa totalidade, seguiron funcionando aqueles departa-
mentos de orientación que, en situación de réxime interno, había nalgúns colexios de
EXB.

Estudios levados a cabo con respecto á realidade orientadora existente en Galicia
durante os anos ós que acabamos de referirnos, De Salvador e outros (1996), Sobrado
(1996), Arza (1998), Menéndez (1998), Sobrado e Ocampo (2000), incidían na nece-
sidade de promover cambios dirixidos a lograr unha orientación educativa e profesio-
nal de tipo preventivo, integrada no currículo e compartida por distintos axentes, que
habería de realizarse por servicios internos ós centros docentes e contar co apoio dos
servicios externos existentes.

2. MODELO INSTITUCIONAL DE ORIENTACIÓN IMPLANTA-
DO EN GALICIA

O modelo institucional de orientación na Comunidade Autónoma de Galicia que-
da establecido nas súas liñas fundamentais ó promulgarse o Decreto 120/1998, do 23
de abril (DOG do 27), polo que se regula a orientación educativa e profesional nos
centros educativos e a Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG do 31) que, a modo de de-
senvolvemento do decreto anterior, determina con maior concreción a organización e
o funcionamento dos servicios de orientación educativa e profesional nos centros de
ensinanza de niveis non universitarios.

Ademais dos aspectos que figuran na lexislación xa citada, para unha visión máis
completa do modelo, é necesario ter en conta aqueles outros recollidos en distintas
disposicións (Graña, 2000) que, promulgadas pola Xunta de Galicia, regulan ámbitos
estreitamente relacionados coa orientación psicopedagóxica, como son os seguintes:
programas de diversificación curricular, programas de garantía social, medidas de
atención á diversidade, adaptacións do currículo, alumnos con necesidades educativas
especiais, dictame de escolarización e avaliación psicopedagóxica de alumnos de so-
bredotación intelectual. 

Este modelo aséntase, ó igual ca no resto das comunidades autónomas, na titoría e
nos servicios de orientación. As peculiaridades da proposta galega atópanse, como ve-
remos, na extensión dos departamentos de orientación ós centros de infantil e prima-
ria, así como na configuración dos servicios externos. 
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3. DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 

A normativa galega ordena a creación dos departamentos de orientación nos insti-
tutos de educación secundaria e nos centros de ensinanza infantil e primaria de doce
ou máis unidades e, en menor medida, nos centros específicos de educación de adul-
tos e nos centros específicos de educación especial. Os centros de infantil e primaria
de menos de doce unidades quedan incluídos no ámbito de intervención dos departa-
mentos de orientación dos centros ós que se adscriben e que poden ser colexios de in-
fantil e primaria, centros públicos integrados ou institutos de secundaria.

A extensión dos servicios internos de orientación na educación infantil e primaria
constitúe unha das peculiaridades do sistema de orientación galego. Outra alude á am-
pliación do ámbito de intervención dos departamentos de orientación de secundaria ás
etapas de infantil e primaria. Unha terceira fai referencia a que os orientadores teñen
dedicación completa á función orientadora.

Os departamentos de orientación teñen unha composición variable en función das
características do centro, como se pode observar no cadro 6.

Cadro 6.
Composición dos departamentos de orientación

No ámbito funcional, o Departamento de Orientación, tanto de ensinanza primaria
como de secundaria, preséntase como o órgano de coordinación que asume a tarefa de
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promover a orientación no centro docente. As súas funcións pódense agrupar arredor
de: a) planificación, coordinación e apoio á acción orientadora, b) relacionadas co
diagnóstico, a prevención e a atención á diversidade, c) apoio e asesoramento no de-
seño e no desenvolvemento curricular e profesional do profesorado e, d) relación con
outras institucións.

Con respecto ó plano organizativo, cómpre destacar a importancia que posúen no
modelo os centros educativos adscritos para os efectos de escolarización e de orienta-
ción, neste último caso cando non dispoñen de Departamento de Orientación.

A distribución dos departamentos de orientación por provincias, referíndonos ó
curso 2001-02, expóñense na táboa 3. 

Táboa 3. 
Distribución de departamentos de orientación por provincias e tipo de centro 

(Curso 2001-02)

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

Elaboración propia.
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Táboa 4.
Departamentos de orientación de centros educativos públicos no curso escolar

2002-2003, segundo tipos de centros por provincias e total de Galicia

Todos os departamentos de orientación indicados están cubertos por orientadores
funcionarios, agás 14 que o están por interinos (3 en CEIP, 3 en CPI e 8 en IES).

4. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS

Os equipos de orientación específicos configúranse como servicios externos espe-
cializados de carácter provincial. No seu plano de actuación abranguen as institucións
de educación infantil, primaria, secundaria, educación especial e educación de adultos.

A súa composición é a seguinte: a) dous profesionais do corpo de profesores de
educación secundaria da especialidade de psicoloxía e pedagoxía, b) un profesor do
corpo de mestres, especialista en audición e linguaxe, c) un traballador social e/ou un
educador social.

Entre os especialistas de psicoloxía e pedagoxía existirán, como mínimo, profe-
sionais destes equipos específicos con formación e experiencia en orientación profe-
sional, sobredotación intelectual, discapacidades sensoriais, motóricas, trastornos do
desenvolvemento e da conducta.

As funcións destes equipos relaciónanse cos seguintes cometidos: a) asesoramen-
to e apoio ós departamentos de orientación, b) desenvolvemento de programas inves-
tigadores e elaboración, recompilación e difusión de recursos psicopedagóxicos, c)
cooperación na avaliación psicopedagóxica dos alumnos, e) contribución á formación
especializada do profesorado na esfera da súa competencia, f) colaboración con ou-
tros servicios educativos e sociais.
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Son funcións, como se ve, de apoio, impulso, asesoramento e, sen dúbida, co seu
obxectivo fundamental apuntando ó desenvolvemento profesional dos orientadores e
á resolución de problemas a través dunha estreita colaboración con eles desde a res-
pectiva especialidade. 

Os recursos actuais, no que se refire a estes servicios, recóllense na táboa seguinte.

Táboa 5.
Servicios de orientación externos en Galicia (curso 2002-2003)

* Destino no EOE en comisión de servicio

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Elaboración propia.

Como se pode observar, existen catro equipos específicos, un por provincia, sen
que ningún estea completo. En total, son 6 as prazas que non contan con dotación, ma-
lia que soamente existen dúas vacantes. Chama a atención o caso de Ourense, onde
dous membros numerarios do equipo están nestes intres en servicios especiais e outro
atópase en comisión de servicio noutro destino de profesor. 

5. A ACCIÓN TITORIAL: PLANS E ESTRATEXIAS

En Galicia, a función titorial presenta características semellantes, cando non idén-
ticas, ás observadas no resto das comunidades autónomas, comportando no seu dese-
ño legal, sobre todo na educación secundaria obrigatoria, unha notable mellora nas
súas condicións organizativas con respecto ó modelo anterior. 

Nesta liña cabe destacar a integración do Plan de acción titorial no proxecto curri-
cular do centro, a existencia nos catro cursos da ESO dunha hora semanal para a tito-
ría grupal, o asesoramento e o apoio á acción titorial desde o Departamento de Orien-
tación. Nos cursos de bacharelato, de igual modo que na ensinanza primaria, non se
contempla un horario específico para a titoría grupal o que, inicialmente, constitúe un
serio obstáculo para o seu desenvolvemento. 
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En concreto, en Galicia as funcións do profesor-titor recóllense, entre outras, nas
seguintes disposicións: 

• Decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico
de centros de educación secundaria (DOG 09.08). 

• Orde do 1 de agosto de 1997, pola que se dictan instruccións para o desenvol-
vemento do Decreto 324/1996 (DOG 02.09). 

• Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgá-
nico das escolas de educación infantil e os colexios de primaria (DOG de
21.10). 

• Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de or-
ganización e funcionamento das escolas de infantil e colexios de primaria
(DOG 02.09). 

• Decreto, 07/1999, do 7 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento orgánico
dos centros integrados (DOG 26.01). 

• Orde do 3 de outubro de 2000, pola que se dictan instruccións para o desen-
volvemento do decreto anterior (DOG 2.11.2000).

Vexamos, na lexislación citada, cáles corresponden á educación infantil e primaria:

Artigo 81

1. Cada mestre titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, can-
do menos, as seguintes funcións:

a) Participar no desenvolvemento do Plan de acción titorial e nas actividades de
orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios.

b) Proporcionarlles no principio de curso, ós alumnos e ós pais, información docu-
mental ou, no seu defecto, indicarlles ónde poden consultar todo o referente a
calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e com-
plementarias previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo.

c) Coñecer as características persoais de cada alumno a través da análise do seu
expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñece-
mento.

d) Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rende-
mento académico de cada alumno.

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos
alumnos para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de bus-
car as respostas educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e
apoios.

f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos do seu grupo.
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g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación
nas actividades do centro.

h) Orientar os alumnos dunha maneira directa e inmediata no seu proceso forma-
tivo.

i) Informar o equipo de profesores do grupo de alumnos das características, es-
pecialmente naqueles casos que presenten problemas específicos

j) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación pro-
gramadas para o mesmo grupo de alumnos.

k) De ser o caso, organizar e presidir as sesións de avaliación

l) Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo e adoptar a deci-
sión que proceda referente á promoción dos alumnos dun ciclo a outro, logo de
audiencia dos seus pais ou titores legais.

m) Atender, xunto co resto do profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes
permanecen no centro nos períodos de lecer.

ñ) Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional do sector nos ter-
mos que establezan este e maila xefatura de estudios.

o) Colaborar cos demais titores no marco dos proxectos educativo e curricular do
centro.

p) Orientar as demandas e inquedanzas dos alumnos e mediar ante o resto de pro-
fesores, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten.

q) Informar os alumnos do grupo, os pais e os profesores de todo iso que os afec-
te en relación coas actividades docentes e co rendemento académico, con es-
pecial atención ós aspectos e medidas tendentes a facilitar a competencia lin-
güística dos alumnos e alumnas nas dúas linguas oficiais.

r) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos.

s) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os demais pro-
fesores do grupo.

t) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos.

u) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos e ter informados
os pais ou titores e o xefe de estudios.

v) Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e
orientación dos seus fillos.

w) Aquelas que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da
acción titorial.

Na educación secundaria trátase dunhas accións que, malia que no fondo son si-
milares ás de infantil e primaria, se atopan dotadas da lóxica adaptación ós problemas
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da dita etapa (12-18 anos) e ás características organizativas dos centros onde se im-
parte este tramo educativo.

Así, na educación secundaria as funcións do profesor/a titor/a, con respecto á
primaria, manteñen algunhas diferencias, entre as que cabe salientar:

• A función de favorecer o proceso de maduración vocacional, orientando e ase-
sorando o alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais.

• Que non se contemple, a diferencia do que ocorre no ensino primario, o come-
tido de prestar especial atención ós aspectos e medidas tendentes a facilitar a
competencia lingüística dos alumnos e alumnas nas dúas linguas oficiais.

• A non correspondencia ó/á profesor/a titor/a de adoptar a decisión correspon-
dente á promoción de ciclo nin de coordinar o proceso de avaliación. En cam-
bio, asumirá a organización e presidencia da xunta de profesores do alumnado,
do que se encarga e titoriza.

• A función de mediar diante do resto dos profesores e do equipo directivo nos
problemas que xurdan realizarase no ensino secundario en colaboración co de-
legado e subdelegado do grupo, figuras en ningún caso contempladas na titoría
de ensinanza primaria.

• Hai dúas funcións titoriais de ensino secundario nas que se recolle a colaboración
do titor/a co Departamento de Orientación, nos termos establecidos pola xefatura
de estudios, versus equipo de orientación de sector para a ensinanza primaria.

Non obstante, son máis destacadas as diferencias que adquire a función titorial
cando esta se circunscribe ós ciclos de formación profesional, xa que aquí, ademais
das funcións anteriormente descritas, o/a profesor/a titor/a haberá de realizar os se-
guintes cometidos en relación co módulo de traballo:

a) Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración co responsable de-
signado para estes efectos polo centro de traballo.

b) Avaliar o módulo, tendo en conta o informe do responsable designado por par-
te do centro de traballo sobre as actividades realizadas polos alumnos e alum-
nas durante o período de estadía nese centro.

c) Manter contactos periódicos co responsable designado polo centro de traballo,
co fin de contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación
que se pretende.

d) Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu
grupo de alumnos e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades co-
rrespondentes ó programa de formación.

e) Informar sobre as peticións de validacións ou execucións formuladas polo
alumnado do ciclo formativo.
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f) Tramitar para o seu grupo de alumnos e alumnas a documentación relativa á
formación en centros de traballo.

g) Axudar o departamento na identificación da necesidade de colaboración de ex-
pertos, así como no calendario de intervención.

h) Propoñer, para a súa aprobación polo Consello Escolar, a distribución da asig-
nación económica destinada a estas ensinanzas.

i) Informar a Dirección do centro educativo de todo o referente ó ciclo formativo.

k) Redactar a memoria final de curso, que se incluirá na memoria de centro do-
cente.

Como pode verse, trátase dun conxunto de funcións heteroxéneas que requiren un
perfil competencial, sobre todo no aspecto actitudinal, bastante complexo. Esta diver-
sidade compréndese mellor se se ten en conta que todas elas se encamiñan a lograr
unha personalización das aprendizaxes en orde ó pleno desenvolvemento de cada
alumno/a, o cal require, precisamente pola complexidade da personalidade humana,
múltiples e variadas accións, dentro e fóra da aula e con distintas persoas. 

O estudio das funcións titoriais que, a partir da lexislación vixente, se acaban de
expor, permite constatar no modelo legal actual a presencia das notas que no plano
conceptual e teórico definen a acción titorial. Así, resulta facilmente comprobable que
as funcións titoriais: 

• Constitúen actividades que haberán de realizar os profesores e profesoras,
ademais das súas funcións docentes específicas nos centros de educación in-
fantil, primaria, infantil e primaria, secundaria e centros públicos integrados. A
formación profesional específica inclúeas igualmente.

• Todas elas gardan relación coa función personalizadora que deben ter as
accións docentes que teñen lugar nos colexios e institutos, canto máis cando
estas accións xeralmente se atopan estructuradas nuns obxectivos por áreas, ci-
clos e etapas, diferentes profesores e métodos e, en fin, lévanse a cabo no mar-
co da organización complexa da institución educativo-escolar, que baseará o
seu funcionamento nun alto grao de liberdade, así como nun comportamento
conforme a uns valores previamente asumidos.

• Comportan actividades de profesores encargados dun grupo de alumnos e que
se levarán a cabo en relación con este, cos alumnos individualmente, coas
súas familias, co profesorado e cos órganos de dirección e coordinación
dos centros, polo que afectan a todos os membros da comunidade escolar e se-
rán asumidas por eles como tales. 

• Intégranse no currículo da etapa correspondente e conforman un plan in-
tegrado nel (Plan de acción titorial) para desenvolver polos profesores-titores.
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• Hai unha certa diferenciación segundo as etapas educativas das que se trate e
dáse o maior grao de diversidade nas que corresponden ós ciclos formativos de
formación profesional específica.

Finalmente, fundándonos no exposto ata aquí, cómpre dar conta dunha dobre esi-
xencia para o cometido titorial que se propugna na lexislación educativa: 

a) Con respecto ó profesorado, constátase que ademais daquelas propias da pro-
fesión docente, a función titorial comporta unha serie de competencias especí-
ficas de ámbito cognitivo, metodolóxico e actitudinal, en gran parte propias
dun desenvolvemento profesional que as identifique e as integre.

a) Con respecto ás administracións educativas, evidénciase a importancia de que
a función titorial conte con incentivos e recursos axeitados e deixe de consti-
tuír unha carga máis a engadir á cada vez máis difícil tarefa docente.

A incorporación recente de alumnado procedente da inmigración, afectada
ademais de elevados índices de crecemento anual, esixe dispoñer novas actuacións
por parte tanto dos departamentos de orientación coma dos titores.

En relación coa problemática específica deste sector escolar, sinálase nas con-
clusións dos XIV Encontros de Consellos de Escolares de Comunidades Autóno-
mas e do Estado, celebradas recentemente en Salamanca: “As situacións que se
presentan ó acceder os distintos grupos de inmigrantes ó sistema educativo carac-
terízanse pola súa heteroxeneidade, xa que parten desde as necesidades idiomáti-
cas e culturais daqueles alumnos que acceden de orixes moi diversos, ata necesi-
dades baseadas fundamentalmente en desfases escolares que é preciso superar. Por
outra parte, con frecuencia apréciase que as dificultades familiares e de adaptación
que soporta este alumnado teñen, de feito, un efecto directo no resultado e rende-
mento escolar.

Sobre o centro recae fundamentalmente a acollida e a integración escolar do
alumnado inmigrante. O centro debe elaborar un plan de acollida e integración que
garanta o seguimento normalizado do currículo por parte do alumnado e a súa pro-
gresiva autonomía dentro do ámbito escolar. Así mesmo, debe detectar as necesida-
des educativas do alumnado e proporcionar unha resposta adecuada e personaliza-
da. Por outra parte, debe promover en todos os alumnos un clima de aceptación das
diferencias e de solidariedade. Para iso, débese procurar o necesario contacto coas
familias. É precisa a implicación dos claustros. Se o Claustro participa nun proxec-
to de innovación que contemple a diversidade é máis fácil abordar este tema.

Todos os centros sostidos con fondos públicos deberán ser adecuadamente do-
tados para que poidan responsabilizarse de forma efectiva da escolarización deste
alumnado, reservando un número mínimo de prazas e elaborando o corresponden-
te plan de acollida e integración.
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a) A titoría nos programas de diversificación curricular 

Na parte máis específica da acción titorial destacan as normas legais que a regu-
lan, os programas de diversificación curricular (PDC). Neles, un dos profesores dos
que impartan docencia a un grupo de alumnos que segue un programa deste tipo en-
cargarase, como titor, desta función no dito grupo. O exercicio desta, debido ó carác-
ter excepcional deste tipo de programas, revestirá unha forma específica que convén
polo menos indicar. Non se trata de que sexa algo distinto á acción deseñada nos plans
de acción titorial, senón ó contrario, porque no PAT contemplaranse as actividades
propias para o grupo de alumnos que seguen un programa de diversificación curricu-
lar. Polo tanto, é preciso recoller no citado plan, no seu nivel de programación para
cada grupo, todo un conxunto de accións titoriais dirixidas a este alumnado de proble-
mática particular, que se agrupan nun número de 15 ou menos, para realizar as tarefas
de ensinanza-aprendizaxe correspondentes ás materias específicas.

Entre os aspectos que serán tidos en conta neste tipo de plans específicos de ac-
ción titorial cabe destacar os seguintes:

• Estimular a integración no centro educativo e a participación no grupo.

• Motivar o alumnado e axudarlle a desenvolver de modo apropiado o seu auto-
concepto, autoestima e autoconfianza.

• Seguir as adaptacións do currículo propostas para cada un dos alumnos.

• Facer énfase en todo o relativo á orientación profesional.

Son aspectos todos eles con grandes posibilidades de xerar actividades para desen-
volver durante as sesións dedicadas á titoría co grupo de alumnos (en tempo lectivo) e
con cada un deles no seu momento correspondente. Requírese a miúdo material e re-
cursos específicos, e para isto resulta de todo indispensable o apoio do Departamento
de Orientación dos centros e, se é o caso, dos equipos de orientación específicos.

Este tipo de programas levan, por outra parte, algunhas actividades moi concre-
tas para os profesores-titores de educación secundaria obrigatoria, dado que a eles
correspóndelles o cometido de elaborar o informe individualizado, indispensable para
que un alumno poida incorporarse a este tipo de programas, no que se recolla a pro-
posta xustificada do equipo de docentes do grupo ó que pertenza o alumno/a con res-
pecto ós seguintes aspectos: a) dificultades xeneralizadas de aprendizaxe experimen-
tadas en cursos anteriores, b) beneficio obtido como consecuencia das medidas
complementarias de adaptación do currículo que foron aplicadas e que permiten ter
razoables expectativas de éxito con respecto ó programa, c) a necesidade de que o
alumno/a siga un programa de diversificación curricular.

Os programas de diversificación curricular constitúen, pois, unha dimensión da ti-
toría docente de extraordinaria importancia na etapa de educación obrigatoria. Afron-
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tala presenta para os profesores interesantes retos en canto ó uso de técnicas de plani-
ficación, realización e avaliación da acción titorial que exercerán con estes alumnos, o
que require a posta en marcha de complexos procesos de formación inicial e continua-
da específica, dende logo a penas iniciada ata o momento no noso sistema educativo.

b) A titoría nos programas de garantía social

Outro aspecto da acción titorial que debe estudiarse de modo particular é o corres-
pondente ós programas de garantía social.

Os alumnos que terminen o período de educación obrigatoria sen conseguiren os
obxectivos básicos da etapa seguirán os programas específicos de formación profesio-
nal, que na LOXSE (art. 23.2-3, 32.1 e 63.1) reciben o nome de programas de garan-
tía social (PGS).

A finalidade destes programas é axudar o dito alumnado mediante unha formación
básica e profesional que lles permita incorporarse á vida activa ou continuar estudios
posteriores de formación profesional específica de grao medio, trala superación dun-
ha proba para este efecto.

Entre as características dos programas de garantía social destacan as seguintes: ter
consideración de ensinanza non regrada; a súa gran flexibilidade curricular para adap-
tarse á individualidade de cada alumno e a súa competencia curricular; deseño e reali-
zación destes con participación doutras administracións e institucións distintas das do
ramo educativo. Os seus destinatarios son mozos menores de 21 anos e maiores de 16
sen ningunha titulación de formación profesional e a súa duración é de 800 a 1.000
horas.

Hai dous tipos de PGS: 

a) Os de formación educativa e profesional, que se desenvolven integramente
nun centro educativo no que se imparten ensinanzas de formación profesional,
secundaria, artística ou centros de educación das persoas adultas. O seu obxec-
tivo específico é a formación para continuar estudios. Estructúranse nas cinco
áreas seguintes: formación profesional específica (15-18 horas semanais), for-
mación e orientación laboral (2-3 horas semanais), formación básica (6-10 ho-
ras semanais), actividades complementarias (1-3 horas semanais) e titoría (1-
2 horas semanais). Así mesmo, o alumno pode facer prácticas en centros de
traballo, relacionados co perfil profesional do programa que estea cursando,
como complemento da formación recibida no centro educativo, onde contarán
tamén cun profesional titor.

b) Os de iniciación profesional, que se imparten en centros como os da modalida-
de a), pero que a área de formación profesional específica se imparte en cola-
boración coas entidades da Administración local, institucións públicas ou pri-
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vadas sen ánimo de lucro, mesmo en empresas ou outros talleres autorizados
pola Administración educativa, tralo convenio con estes. Teñen por obxectivo
a orientación para a inserción laboral das persoas. Estructúranse en tres
bloques: formación en centro educativo (iniciación técnico-profesional, for-
mación económico-laboral, aproximación ó mundo das profesións, introduc-
ción á informática do usuario, formación e orientación laboral, formación bá-
sica, actividades complementarias e titoría), formación práctica e formación
en centros de traballo. 

A titoría, pois, calquera que sexa a modalidade do PGS, dado o seu carácter emi-
nentemente orientador, resulta un dos seus principais aspectos. A personalización da
aprendizaxe a partir do seguimento do alumnado individualmente e como grupo,
como sabemos actividade titorial do profesorado por excelencia (en particular do pro-
fesor-titor), esixe nun PGS a coordinación das intervencións do equipo de profesores,
de forma que se lle preste unha axuda individualizada efectiva a cada alumno/a, por-
que só deste modo se posibilitará que cada un deles deseñe e desenvolva o seu pro-
xecto persoal e profesional, o que sen dúbida obriga a profundar máis, se cabe, nos co-
metidos titoriais. 

Dentro do contexto das metas, obxectivos e funcións titoriais que vimos tratando,
hai tres aspectos prioritarios nun PGS: 

• Desenvolvemento da autoestima e autoconfianza (constatación dos avances,
valoración do esforzo persoal, autocoñecemento, autonomía e iniciativa…). 

• A integración no grupo e a formación de actitudes e hábitos sociais (tolerancia,
autocontrol, cooperación, asertividade…). 

• Todo tipo de habilidades de vida.

O Consello Escolar de Galicia estima que as actuacións dos departamentos de
orientación, así como toda a acción titorial, resultan imprescindibles para levar
adiante o plan de acollida que para a poboación escolar procedente da inmigración
ha de crearse en todos os centros afectados. Neste sentido, o Consello Escolar de
Galicia asume plenamente os acordos dos XIV Encontros de Consellos de Escola-
res neste sentido:

– Potenciar, dentro dos plans xerais de acollida que levan a cabo os centros,
medidas específicas para atender os alumnos inmigrantes que se incorpo-
ran ó centro, especialmente os que o fan ó longo do curso, para que se sitú-
en máis rapidamente no marco escolar.

– Enriquecer os plans de acción titorial para xerar respostas ás necesidades
do novo alumnado.

– Informar e orientar as familias do funcionamento da escola, do proceso
educativo e doutros elementos de interese.
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– Potenciar e introducir medidas organizativas e de mellora do proceso de in-
tegración do alumnado inmigrante.

– No caso dos alumnos que se incorporan cunha idade próxima á finalización
da ensinanza obrigatoria, e con déficits graves de escolarización, débese
entender que o obxectivo xa non é tanto a súa integración escolar senón a
social, polo cal será preciso activar programas específicos para este fin e
nos que se lle dea prioridade á aprendizaxe específica das linguas e das ma-
terias instrumentais.

– Implicar e coordinar todos os servicios sociais da zona (de ámbito munici-
pal, autonómico ou de iniciativa social) que poidan contribuír á integración
do alumnado estranxeiro.

– Reclámase da Administración educativa a elaboración urxente dun plan es-
pecífico de atención a este colectivo.

A modo de síntese

A orientación educativa constitúe un factor de calidade de indiscutible importan-
cia nos sistemas educativos actuais. O modelo de intervención indirecta, na súa va-
riante de consulta colaborativa, é o máis axeitado e coherente cos principios de pre-
vención, desenvolvemento e intervención social que sustentan a orientación. Neste
modelo de intervención a figura dos profesores-titores, desempeñando cometidos
múltiples e heteroxéneos, en calquera caso adecuados ás etapas educativas de que se
trate, posúe unha gran relevancia. 

Pode dicirse que o modelo institucional de Galicia no ámbito da orientación esco-
lar se inscribe no marco conceptual apuntado. Caracterízase por uns servicios internos
(departamentos de orientación e titorías) con funcións de peso pedagóxico bastante
ben definidas no organigrama dos centros apoiados por servicios externos especiali-
zados, os equipos de orientación específicos. Os centros de ensino primario con máis
de 12 unidades e os de secundaria posúen á fronte dos departamentos de orientación
un profesor especialista do corpo de mestres ou de secundaria, respectivamente. Cada
provincia, malia que na maioría dos casos carecen da totalidade dos especialistas que
corresponden a cada equipo, conta cun equipo de orientación específico como servi-
cio da delegación provincial de educación.
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INTRODUCCIÓN

O presente estudio pretende acceder á necesaria información para coñecer a es-
tructura organizativa e o funcionamento dos servicios de orientación educativa e pro-
fesional externos (equipos de orientación específicos) e internos (departamentos de
orientación e titoría educativa) ós centros escolares públicos e privados concertados e
non concertados de Galicia, coa finalidade de diagnosticar a súa calidade e, se é o
caso, propoñer a introducción das actuacións correspondentes para promover a mello-
ra das institucións e actividades orientadoras respectivas.

Os servicios de orientación educativa nas súas modalidades (equipos, departamen-
tos e titorías) deben diagnosticarse para observar a súa organización e desenvolvemen-
to e satisfacer as necesidades dos sectores implicados: profesores, orientadores, fami-
lias e alumnado, principalmente, coa finalidade de coñecer e de tomar as decisións
convenientes para mellorar a calidade dos servicios e plans de orientación e para prever
as posibles disfuncionalidades e anomalías no seu desenvolvemento e implantación.

O diagnóstico dos servicios orientadores, nun sentido amplo, posibilita obter in-
formación das necesidades dos estamentos implicados, dos plans de orientación dos
centros escolares e servicios externos, de percepción dos distintos sectores afectados,
do nivel e axuste organizativo e funcional das institucións orientadoras, da relación
entre necesidades de orientación e logros acadados e de observar a calidade dos servi-
cios e programas ofertados.

1. PRECEDENTES E SITUACIÓN ACTUAL DO TEMA DE INVES-
TIGACIÓN: ESTADO DA CUESTIÓN

Partimos da premisa de que os diferentes servicios de orientación educativa e pro-
fesional deben estar abertos a procesos sistemáticos de diagnóstico da súa realidade,
para a introducción de posibles cambios que faciliten unha mellora da súa calidade.

O diagnóstico de necesidades no ámbito do estudio de servicios e proxectos edu-
cativos, expresada por autores como Scriven (1991), Stufflebeam (1971, 1984, 1998),
Witkin (1984), Payne (1994), etc., é primordial para lles facilitar ós directivos de cen-
tros educativos, ós orientadores, etc., información necesaria para planificalos dun xei-
to acertado.
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Gysbers e outros (1992), Gysbers e Henderson (1994), Sobrado (2002), Hender-
son e Gysbers (1998), Lee e Walz (1998), etc., sinalan que o modelo de diagnóstico de
servicios e plans orientadores de natureza comprensiva facilita unha organización
axeitada e formalízase con base en necesidades, obxectivos e actividades.

Segundo Sanders (1992), o diagnóstico dos servicios orientadores debe incidir en
dous niveis de análise: o marco contextual e a situación do servicio en si mesmo.

O diagnóstico contextual debe contemplar as normativas e disposicións legais, a
vontade institucional dos promotores e responsables do servicio, os recursos persoais
e económicos, os condicionamentos sociais e os valores ideolóxicos e culturais.

No marco orientador internacional, cómpre mencionar os estudios de Watts e co-
laboradores (1994), Watts e Van Esbroeck (1999), Hiebert (2000), etc.

No contexto español dos últimos anos, no ámbito do diagnóstico de servicios e
proxectos orientadores, pódense citar as investigacións de Álvarez Rojo (1993), Villa
e outros (1992), Escudero e Moreno (1992), Sobrado (1996, 1998), Sanz (1999), Pé-
rez Boullosa (2002), etc.

Asemade, o Plan galego de investigación da Secretaría Xeral de Investigación e
Desenvolvemento e a Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profe-
sional, na convocatoria do 2000, convocou en concurso público un proxecto sobre a
“Avaliación dos servicios de orientación”, a través da Orde do 12 de maio dese ano,
que lle foi concedido ó profesor Dr. Agustín Dosil Maceira, do Departamento de Psi-
coloxía Evolutiva e da Educación da Universidade de Santiago.

Nel avalíase o estado da tarefa orientadora nos centros educativos de Galicia. Tra-
tábase de coñecer cómo se estaba a desenvolver a orientación e cáles son as principias
demandas e dificultades que se atopan os profesionais implicados nesta tarefa.

A investigación centrábase basicamente nos orientadores dos centros. Os aspectos
para avaliar eran os seguintes:

1º. Clima de traballo e participación (avaliábase a calidade da comunicación).

2º. Modelos de orientación do centro (valóranse as opinións deles).

3º. Funcións e papeis do orientador do centro (desenvolvemento e importancia
das tarefas dos orientadores).

4º. Áreas de intervención do orientador do centro: programas, consulta, asesora-
mento, alumnado, colaboración con organismos externos, etc.

5º. Necesidades espaciais, materiais, de formación do profesorado, membros do
departamento, etc.

Neste estudio que han realizar os servicios orientadores en Galicia cobra tamén
importancia a referencia comparativa ás diversas comunidades autónomas de España
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que durante os últimos anos desenvolveron competencias no ámbito da orientación:
Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias, Comunidade Valenciana, Navarra, o pro-
pio territorio xestionado polo Ministerio de Educación e tamén a perspectiva interna-
cional comparada, especialmente dos quince países que configuran actualmente a
Unión Europea.

Desde o punto de vista legal, é necesario facer referencia especial á Lei orgánica
1/1990 de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) e, na Comunidade Autó-
noma de Galicia, ó Decreto 120/1998, do 23 de abril (DOG do 27 de abril), polo que
se regula a orientación educativa e profesional de Galicia.

Asemade, a Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG do 31 de xullo), pola que se esta-
blece a organización e o funcionamento da orientación educativa e profesional, na
Comunidade Autónoma de Galicia, regulada polo Decreto 120/1998.

Así mesmo, é preciso facer mención comparativa á lexislación das diversas comu-
nidades autónomas do Estado español e do propio Ministerio de Educación, especial-
mente a partir da aprobación da LOXSE, en 1990.

2. DESEÑO DO ESTUDIO: OBXECTIVOS, HIPÓTESES E VARIA-
BLES

A investigación abrangue os ámbitos seguintes:

1. Conceptualización e marco teórico do tema obxecto do informe: a orientación
escolar e a acción titorial.

2. Organización técnica do estudio.

2.1. Obxectivos.

2.2. Hipóteses.

2.3. Variables.

2.4. Mostra.

2.5. Técnicas e instrumentos.

2.6. Análise de datos cuantitativos e cualitativos.

3. Análise empírica e perspectiva polos colectivos implicados.

3.1. Análise e interpretación dos datos (cuestionarios, entrevistas) a:

a) Directivos da educación: inspectores e directores dos centros esco-
lares.

b) Orientadores de equipos específicos e de centros docentes.

c) Profesores-titores.
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d) Alumnos/as.

e) Pais/Nais.

f) Análise cruzada entre os sete sectores educativos.

3.2. Conclusións.

3.3. Consideracións que se obteñen a partir do traballo efectuado e que se
ofrecen ó Consello Escolar para que elabore as súas propostas.

O estudio completarase cos anexos respectivos, nos que figuran os cuestionarios e
instrumentos técnicos empregados e a relación dos centros educativos colaboradores
neste.

Os obxectivos investigadores son os seguintes:

1º. Coñecer as accións orientadoras e titoriais do sistema educativo.

2º. Valorar a realización, importancia e formación nas diferentes actividades de
orientación e titoría polos distintos colectivos implicados nelas.

3º. Diagnosticar a calidade da organización e o funcionamento das accións tito-
riais.

4º. Avaliar os diversos compoñentes das funcións orientadoras e titoriais.

5º. Establecer unha correspondencia (cadro matriz de especificacións) entre os ob-
xectivos investigadores, as áreas de orientación e as cuestións referentes ás ac-
cións orientadoras e titoriais para valorar polos distintos colectivos enquisados.

6º. Determinar as semellanzas e as diferencias de valoración perceptiva de dife-
rentes cuestións de orientación e titoría por distintos grupos implicados nelas.

7º. Describir as conclusións, recomendacións e consideracións no eido orientador
e titorial, coa finalidade da súa mellora no sistema educativo non universitario
de Galicia.

Como hipóteses investigadoras formuláronse as seguintes:

1ª. Existen diferencias significativas entre os diferentes colectivos implicados na
orientación e a titoría sobre a percepción da realización, importancia e forma-
ción nas accións orientadoras e titoriais.

2ª. A estructura das funcións orientadoras e titorías atenden as diferentes categori-
zacións de carácter persoal, familiar, social, escolar e profesional.

3ª. Hai diferencias no modelo organizativo de orientación actual en Galicia, refe-
rentes á adscrición de centros educativos a outros receptores no ámbito das ac-
cións orientadoras e titoriais.

4ª. Existe a necesidade de revisar a dedicación e a formación de profesores-titores
nas actividades titoriais e de propiciar sistemas de desenvolvemento, promo-
ción e mellora profesional destes educadores.
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As variables fundamentais que se consideraron foron as seguintes:

1ª. Niveis educativos de ámbito non universitario: infantil e primaria, educación
secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato (diversos tipos) e formación profe-
sional (distintas familias profesionais).

2ª. Diferentes servicios orientadores (equipos de orientación específicos æEOEæ,
departamentos de orientación de centros de educación primaria e secundaria e
servicios de titoría educativa nos distintos centros docentes).

3ª. Titularidade dos centros educativos públicos e privados (concertados e non
concertados).

4ª. Procedencia socioxeográfica do alumnado.

5ª. Provincias e comarcas (abrangáronse as 49 existentes en Galicia).

3. A MOSTRA EMPREGADA

Está en función das variables citadas, garantindo a representatividade de todas
elas na análise de servicios orientadores, centros escolares a estudiar e sectores edu-
cativos a analizar e será basicamente a seguinte:

a) Os catro equipos de orientación con todos os seus membros (25 en total). Res-
ponderon 21 orientadores.

b) Sesenta e un departamentos de orientación de educación infantil e primaria e
setenta e oito en secundaria (65 de IES e 13 de CPI). Hai, ademais, 39 departa-
mentos de orientación de centros educativos privados e sete centros docentes
singulares (escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e oficios ar-
tísticos, colexios rurais agrupados (2), centros de educación especial, conser-
vatorios de música e escolas de adultos). En total, unha mostra de 185 centros
educativos, dos que 178 contan con servicios de orientación internos.

c) Todos os inspectores de Educación (60), dos que responderon 55, e a maioría
de orientadores escolares (160) e directores de centros docentes con servicios
de orientación (174).

d) Unha mostra de 6 profesores-titores de media por cada centro educativo, con
Departamento de Orientación seleccionado (contestaron 940 titores).

e) Vintetrés alumnos de media por cada centro escolar seleccionado (contestaron
4027 escolares).

f) Quince pais/nais de media por cada centro docente escollido (2516).

A resposta foi case total nos colectivos de orientadores de equipos e dos centros
docentes, dos inspectores de Educación, dos directores de centros escolares, máis dun
70% de pais/nais e dun 87,5% do alumnado. O colectivo total que cubriu o cuestiona-
rio enviado foi de 7.893 suxeitos.
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3.1. ANÁLISE DA MOSTRA UTILIZADA POR PROVINCIAS, COMARCAS, TIPOS DE CEN-
TROS DOCENTES, ALUMNADO, PAIS/NAIS E PROFESORADO.

Táboa 6.
Relación numérica de tipos de centros educativos da mostra escollida, por provincias 

e comarcas de Galicia
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Táboa 7.
Síntese da mostra escollida por tipos de centros educativos
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Táboa nº 8.
Tipos de centros educativos, segundo provincia e total de Galicia

4. ELABORACIÓN DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS: PRO-
CEDEMENTOS

O proceso de elaboración do cuestionario, cunha parte común e outra específica,
foi o seguinte:

1º. Chegouse ó acordo no equipo investigador da necesidade dun cuestionario non
demasiado longo, cunha parte común para os diferentes sectores abranguidos e
unha específica para atender as necesidades concretas dos colectivos enquisa-
dos.

2º. Constituíronse os seguintes grupos investigadores:

a) Coordinación central (11 membros).

b) Dirección e supervisión (4 inspectores).

c) Equipos de orientación específicos (3 orientadores dos EOE).

d) Orientadores de centros educativos (4 membros).

e) Profesores-titores (6 membros).
Total: 28 compoñentes. Expertos investigadores de avaliación externa: Mª
Luisa Rodríguez Moreno (Universidade de Barcelona) e Alfredo Pérez
Boullosa (Universidade de Valencia).

3º. Achega dos diferentes equipos investigadores: dirección e supervisión, orien-
tadores dos EOE, orientadores de centros e profesores-titores, ademais dos ex-
pertos externos.

4º. O cuestionario debería abranguer, ademais dos datos de identificación persoal,
profesional e académicos as cuestións cruciais das accións orientadoras esco-
lares, persoais, profesionais, sociais, familiares, etc., pensadas para os seus
destinatarios (alumnos), no referente á súa realización, importancia e forma-
ción necesaria. Nos ítems específicos deberíanse recoller aspectos referentes á
organización, dirección, avaliación e supervisión das funcións orientadoras e
titoriais.
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As achegas escritas foron as seguintes:

1ª. O equipo de inspectores de Educación, membros do equipo investigador, envía
unha proposta por escrito para debate (entregada o 19/11/2001) sobre cues-
tións que cómpre ter en conta no cuestionario que se deseñe e aplique, para co-
ñecer o estado da orientación e titoría en Galicia. Os sectores que se estudian
son: administración, supervisión e dirección de servicios e programas en orien-
tación educativa e profesional no sistema educativo en Galicia. Debateuse na
xuntanza do equipo investigador, no ICE, o 23 de novembro de 2001.

2ª. O equipo de departamentos de orientación dos centros educativos enviou ta-
mén o 19/11/2001 un borrador de funcións do orientador na institución propia,
para avaliar a importancia que se lle concede por eles (15 cuestións).

3ª. O membro do equipo de investigación e representante da Asociación de Pais
de Alumnos, Francisco Xosé Manuel Silvosa Costa, enviou un escrito o
7/1/2002 con proposta de reformas ós cuestionarios de investigación para a súa
discusión posterior nas reunións do equipo investigador.

O agrupamento categorial das cuestións comúns do Cuestionario de análise da
orientación e titoría nos centros educativos (ítems comúns 1-21) foi a seguinte, des-
pois de consultar unha ducia de expertos en avaliación e orientación educativas me-
diante a técnica delphi:

1. Área escolar: ítems 11, 12, 13, 14 e 16.

2. Ámbito familiar: ítems 8 e 9.

3. Área social: ítems 4, 5, 10 e 15.

4. Área profesional: ítems 6 e 17.

5. Área persoal: ítems 1, 2, 3 e 7.

6. Ámbito transversal: ítems 18, 19, 20 e 21.

O contido total dos cuestionarios aplicados ós sete colectivos implicados na mos-
tra investigadora atópase no anexo deste informe.

Referente ó proceso para o desenvolvemento da investigación cualitativa, na xun-
tanza do equipo de investigación efectuada o 8 de marzo do 2002, á que acudiu a pro-
fesora Mª Luisa Rodríguez Moreno, da Universidade de Barcelona. Despois dun de-
bate amplo acordáronse os seguintes catro temas para empregar na discusión grupal
sobre orientación e titoría, no ámbito da investigación cualitativa:

1º. Coordinación da acción orientadora entre os centros de educación secundaria
(receptores) e os de ensino infantil e primario (adscritos). Investigador respon-
sable: Luis Sobrado Fernández.
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2º. Coordinación entre os equipos externos de orientación específicos cos departa-
mentos de orientación dos centros educativos.
Investigadora responsable: Elisa Jato Seijas.

3º. Problemática organizativa e funcional dos profesores-titores nos centros do-
centes.
Investigadora responsable: Mª Luisa Rodicio García.

4º. Conexión entre os directivos de centros educativos e os departamentos de
orientación, con referencia especial á vinculación coas prácticas en centros de
traballo. Posteriormente, en xuntanza seguinte no ICE modificouse o título
desta temática, que queda como segue: conexión entre os órganos de dirección
e coordinación (Departamento de Orientación), en canto á función titorial nas
prácticas en centros de traballo.
Investigador responsable: Camilo Ocampo Gómez.

Sobre o enfoque destas xuntanzas de discusión grupal recomendouse o seguinte:

1º. Necesidade da selección dun grupo de persoas coñecedoras da problemática en
cuestión.

2º. Conveniencia de nomear un relator do grupo de discusión.

3º. Presentación dos problemas con relación á temática obxecto das xuntanzas.

4º. Discusión sobre posibles solucións ós problemas.

5º. Seleccionar solucións viables.

6º. Proceso de síntese, conclusións e posta en común destas.

7º. Analizar a posibilidade e a conveniencia de xeneralizar o modelo en cuestión.

Ademais destas reunións de discusión grupal, planificáronse entrevistas a realizar
pola dirección do equipo investigador coa presidencia das asociacións de pais de
alumnos de centros públicos e de centros privados de Galicia. A primeira celebrouse
coa información e resultados que se relatan máis adiante e non se puido efectuar coa
presidencia da Asociación Católica de Pais de Centros Privados de Galicia, por causas
alleas totalmente ó desexo dos investigadores.

5. APLICACIÓN CON CARÁCTER EXPERIMENTAL DOS CUES-
TIONARIOS DE INVESTIGACIÓN

5.1. O PROBLEMA QUE SE PRESENTABA

Coa participación dos diversos membros do equipo investigador rematouse, na se-
gunda quincena de marzo do 2002, o deseño dos cuestionarios que se aplicarían para
recoller os datos nos que basear o informe sobre orientación e titoría en Galicia a ela-
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borar polo ICE da Universidade de Santiago de Compostela para, pola súa vez, entre-
garllo ó Consello Escolar de Galicia. Agora ben, aínda que xa foran obxecto dun mi-
nucioso estudio por parte dos distintos profesionais da orientación do equipo investi-
gador, algunhas cuestións non estaban de todo resoltas. Unha era a de asegurarnos da
comprensibilidade dos ítems en sectores como alumnos e pais. A outra, a de compro-
bar a efectividade esperada do procedemento programado.

A primeira das cuestións indicadas orixinouse ante o feito de que os cuestionarios
teñen unha parte común para os diferentes destinatarios (alumnos, pais e nais, profe-
sores-titores, orientadores internos e externos, directores e inspectores) e sexan pre-
guntas específicas de orientación académica e profesional as que a compoñen, que
crea unha situación de interrogación sobre a comprensibilidade dos ítems, sobre todo
por parte dos alumnos e das súas familias. Ademais, esta tamén é extensible á respec-
tiva parte específica dos cuestionarios para os distintos colectivos a enquisar. 

Por outro lado, e estamos ante a segunda cuestión anunciada, parecíanos igual-
mente necesario verificar se o procedemento de aplicación en cada un dos centros do-
centes que compuñan a mostra, a pesar de estar pensado en todos os seus detalles polo
equipo investigador, funcionaría realmente coa efectividade esperada.

Necesitábase, pois, unha aplicación experimental que, desde a comprobación nun
contexto real, nos axudase a resolver as dúbidas e nos permitise unha maior segurida-
de no deseño do procedemento aplicativo dos cuestionarios. A penas había tempo e
isto constituía un serio inconveniente. Pero, aínda que só fose nun centro educativo,
cumpría realizala. 

5.2. OBXECTIVOS DA APLICACIÓN EXPERIMENTAL

En coherencia co problema que se acaba de formular e tendo en conta as limita-
cións de tempo existentes, os obxectivos da aplicación experimental quedaron redac-
tados do seguinte modo:

– Realizar unha primeira aproximación en contexto real á comprensibilidade dos
ítems propostos nos cuestionarios dirixidos a alumnos, familias, e profesores-
titores.

– Verificar en qué medida os tempos e procedementos inicialmente previstos
para a recollida de datos resultan adecuados ás esixencias da vida diaria dun
centro educativo.

5.3. ESTRATEXIA SEGUIDA

A estratexia que se seguiu consistiu en buscar, en primeiro lugar, un centro educa-
tivo que dalgún modo fose representativo en canto a alumnado, profesores e situación
xeográfica de calquera instituto ou colexio de Galicia e que nos permitise unha apli-
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cación dentro dos límites de tempo que tiñamos. Iso fíxose na primeira semana de
abril, despois das vacacións de Semana Santa, xa que antes non se dispoñía dos cues-
tionarios nin había posibilidade de aplicalos por razóns de coincidir coa segunda ava-
liación nos centros. Isto posibilitaba, o cal era fundamental, que o equipo investigador
coñecese os resultados máis importantes da aplicación experimental na súa reunión
plenaria prevista para o día 5 de abril de 2002 e puidese, se é o caso, tomar as deci-
sións correspondentes antes da aplicación xeneralizada.

Pensouse no IES de Quiroga (Lugo), no que se cumprían as condicións anteriores
e o xefe de Departamento de Orientación e a Dirección do centro, xunto cos profeso-
res e as familias, prestaban de bo grao a súa colaboración. 

O instituto de educación secundaria de Quiroga está situado nunha vila semirrural
duns 1.500 habitantes, que é a capital do concello lucense de Quiroga, duns 5.000 ha-
bitantes, e que se atopa a uns 80 quilómetros de Lugo e a outros tantos de Ourense. 

Este IES conta con 8 unidades de ESO e 4 de bacharelato. Ten 200 alumnos e 33
profesores en total, incluído o xefe de Departamento de Orientación; 7 deles son mes-
tres. Hai máis dun 60 % de docentes definitivos no IES. Recibe alumnos de dous cen-
tros públicos de infantil e primaria (o de Quiroga e o de San Clodio). Impártese nel,
ademais de ESO, bacharelato de humanidades e ciencias sociais e bacharelato de
ciencias da natureza e da saúde. Así mesmo, conta cun programa de garantía social e
un programa de diversificación curricular. Funciona nel unha asociación de nais e pais
de alumnos e o consello escolar do centro ten unha vacante no sector de alumnos.

Agora ben, como na mostra de centros feita para a investigación se tiñan en conta
todas as comarcas da comunidade, o citado instituto estaba comprendido —como re-
presentativo da súa comarca— entre os centros nos que se prevía aplicar os cuestio-
narios. Polo tanto, e co propósito de evitar unha dobre aplicación, seleccionáronse
para a proba experimental grupos de alumnos que non formasen parte da mostra. 

Logo, en segundo lugar, preparouse entre un membro do equipo de investigación
e o orientador do centro (José Antonio Sarmiento Campos) o programa de aplicación
experimental, que se limitou a alumnos, familias e profesores-titores e seleccionáron-
se, para non interferir no que sería a definitiva, os seguintes grupos de alumnos: 2º de
bacharelato (2 grupos, ciencias da natureza e da saúde e humanidades e ciencias so-
ciais), 4º da ESO (2 grupos, 4º A e 4º B). 

Enviáronselles cuestionarios, a través dos alumnos, ás familias de todos eles. Ta-
mén se lles entregaron cuestionarios ós correspondentes profesores-titores.
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5.4. RESULTADOS DA APLICACIÓN EXPERIMENTAL

5.4.1. Comprensión:

Constatouse que, en xeral, os alumnos descoñecían o significado dalgúns dos ter-
mos empregados na redacción dos ítems do cuestionario. Este descoñecemento era
maior nos cursos que corresponden a idades máis baixas dos escolares (neste caso, os
de ESO). Entre os termos que máis frecuentemente foron obxecto de preguntas cabe
destacar os seguintes: servicios externos, autoconcepto, habilidades sociais, acepta-
ción de si mesmo, actividades participativas, PAT e POAP.

Así mesmo, detectouse, a pesar de que se fixese o posible para que lesen ben os
exemplos das instruccións, unha certa dificultade para diferenciar nas respostas entre
realización e importancia. E outro tanto pasa coa profesión e cos estudios dos pais.

Agora ben, os alumnos entenderon bastante ben as explicacións a estas cuestións
dadas polo aplicador e cubriron o cuestionario sen máis dificultades cás derivadas do
tempo necesitado para facelo.

As familias de alumnos, en dous casos, deron a coñecer o problema de interpreta-
ción que lle aparecía ó cubrir o ítem 23: Colaboración entre o profesor-titor do seu fi-
llo/a e a súa familia), xa que non entendían moi ben se se refería á colaboración da fa-
milia co titor ou do titor coa familia. De igual modo, indicaron que os fillos lle
prestaran unha grande axuda na acción de cubrir o cuestionario ó explicarlle algúns
significados.

Tamén as familias indicaron que sería importante preguntar algo sobre as rela-
cións entre familias e titores. 

Polo que atinxe ós cuestionarios para profesores-titores, viuse que nalgúns ítems
poden ser varias as interpretacións posibles. Así, no ítem 47 (Formación teórico-prác-
tica para a función titorial) preguntaron a quén se refería. ¿Tratábase da formación te-
órico-práctica que posibilitan os centros de formación de profesores? ¿Lémbrase na
formación que cada titor se procura para si?

Os profesores-titores tamén fixeron constar que nalgúns ítems resultaba difícil di-
ferenciar entre realización, importancia e formación. Neste sentido, apuntaron como
exemplo os dous ítems seguintes: 37. Información ó profesorado do seu grupo de
alumnos tutelados das características destes. 40. Cooperación co Departamento de
Orientación do seu centro docente. 

Finalmente, os profesores-titores indicaron que se detectaba algún erro ortográfico
no cuestionario. 
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5.4.2. Procedemento:

Constatouse que a aplicación do cuestionario ós alumnos, debido á continua nece-
sidade de aclaracións e explicacións de termos que deben facerse, leva bastante tem-
po. Incluso poden exceder os cincuenta minutos dunha clase.

O envío dos cuestionarios ás familias a través dos fillos (alumnos do centro ós que
se lles aplicou o cuestionario) amósase como medio axeitado para que cheguen ós
pais e nais e, unha vez cubertos por eles, se devolvan ó centro polo mesmo procede-
mento.

Pedíuselles ós alumnos que devolvesen os cuestionarios cubertos polos pais e nais
ó seguinte día de entregarllos e recolléronse os que se detallan a continuación: de 15
alumnos de bacharelato, entregáronos 7 e de 30 alumnos de educación secundaria
obrigatoria, entregáronos 15. O feito de recordarlles ós que non o trouxeran que o de-
berían facer, incrementou as entregas nos inmediatos días seguintes, pero non despois.

Os profesores-titores xulgaron o cuestionario a cubrir por eles como longo e tra-
balloso o que, sen dúbida, require un certo tempo para cubrilo adecuadamente. Dos 4
titores devolvérono cuberto 3 deles.

5.5. LIMITACIÓNS DOS RESULTADOS OBTIDOS

A limitación fundamental desta aplicación experimental constitúea, sen dúbida, o
feito de que tivese que facerse de présa nun único centro. Agora ben, non había outra
alternativa se se quería facer. Con anterioridade non fora posible porque non dera
tempo de rematar o proceso de elaboración dos cuestionarios. Alongala máis alá da
primeira semana de abril tampouco era factible, porque se necesitaba todo o tempo
para levar a cabo o proceso de aplicación xeneralizada de cuestionarios, xa que a mos-
tra tan ampla requiría dese tempo e máis. Agora ben, aínda considerándoo polo baixo,
constituíu un ensaio de aplicación que confirmou a viabilidade dos cuestionarios e
axudou a deseñar unhas instruccións máis realistas e centradas no contexto real dos
centros.

5.6. RECOMENDACIÓNS DERIVADAS DA APLICACIÓN EXPERIMENTAL

a) A colaboración da Dirección do centro educativo e a cooperación directa dos
orientadores resultan necesarias para unha aplicación satisfactoria dos cuestio-
narios. 

b) De igual modo, faise necesaria a cooperación dos profesores-titores, sobre todo
no caso da recollida dos cuestionarios cubertos polas familias dos alumnos.

c) Nas instruccións que se lles dan ós aplicadores deberá quedar claro que no
caso dos alumnos débense contestar con detalle por parte dos aplicadores as
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preguntas relativas ó sentido dos termos, xa que isto axuda a entender o que se
lles pregunta e favorece, de modo indirecto, que o entendan tamén as familias.

d) Algúns termos deben ter atención especial por parte dos aplicadores cando se
dirixan ós alumnos: servicios externos, autoconcepto, habilidades sociais,
aceptación de si mesmo, actividades participativas, PAT e POAP

e) A ser posible, sobre todo no caso de alumnos de ensinanza secundaria, e su-
ponse que máis aínda se son de ensino primario, deberase dispoñer do tempo
correspondente a dúas clases (dous períodos lectivos) para poder explicar con
tranquilidade o sentido das palabras que cumpra.

f) No caso dos profesores-titores, tamén pode resultar conveniente resolver can-
tas dúbidas poidan presentarse.

g) Merecerán especial atención por parte dos aplicadores os seguintes ítems: 23
no cuestionario de familias dos alumnos e 37, 40 e 47 no de profesores-titores.

h) Repasar a ortografía dos cuestionarios.

6. APLICACIÓN XERAL DOS INSTRUMENTOS E RECOLLIDA
DE INFORMACIÓN: ESTRATEXIAS E PROCESOS

Distribuíronse ós 185 centros docentes da mostra entre os 42 aplicadores dos cues-
tionarios, cunha media aproximada de 4 institucións por cada membro. As orienta-
cións recibidas foron as seguintes:

Instruccións para os enquisadores/aplicadores dos cuestionarios de investiga-
ción:

1º. Poñerse en contacto con cada Dirección do centro educativo que lle foi
adscrito, unha vez dispoña do dossier completo de instrumentos para alum-
nos/as, profesores/as, titores/as, pais/nais, directores/as e orientadores/as.

Debe concretar coa dita dirección a data e hora para aplicar as probas co-
rrespondentes ó alumnado que lle foi adscrito.

Recoméndase que a dita aplicación se realice entre o 22 de abril e o 16 de
maio de 2002.

2º. A media de alumnado ó que se lle aplicarán os cuestionarios será de 25 en
cada centro educativo e o mesmo número de probas ós seus pais ou nais. A
través dos alumnos/as faránselles chegar os cuestionarios ós seus pais e
nun prazo máximo de 10 días os seus fillos deberán, polo mesmo procede-
mento, entregalos debidamente cubertos na Dirección do centro educativo
ou ó xefe/a do Departamento de Orientación da mesma institución.
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3º. A aplicación ó alumnado farase no día e hora concretada coa Dirección do
centro docente. Estará presente nela o enquisador correspondente, que re-
collerá as probas unha vez rematadas polos alumnos/as.

A aplicación das probas ó alumnado non ten límite de tempo, pero pénsase
que pode ter unha duración aproximada entre 20-30 minutos.

4º. Ós escolares de 5º e 6º curso de educación primaria convén aclararlles as
dúbidas que teñan en relación co cuestionario que deben cubrir, pero non se
lles debe inducir ningún tipo de resposta ós ítems formulados.

5º. Logo de rematada a proba polo alumnado, entregaráselle un sobre cun
cuestionario que debe cubrir o seu pai ou nai. Estarán exentos desta aplica-
ción os pais do alumnado dos ciclos superiores de formación profesional e
os do centro de educación de adultos de Pontevedra.

6º. No mesmo día de aplicación da proba faranse chegar os cuestionarios de
profesores-titores, a unha media de 7 docentes do propio nivel educativo e
do centro educativo onde se realizaron co alumnado.

Así mesmo, entregaráselle o correspondente ó director/a da institución e ó
propio orientador/a.

Para cubrilo daráselles 10 días como máximo e entregarano na Dirección
do centro ou no seu Departamento de Orientación, en sobre pechado.

7º. É necesario acordar tamén coa Dirección do centro docente o día e a hora
para recoller os cuestionarios cubertos polos profesores-titores, dirección,
orientador/a e pais/nais, no despacho do director/a ou no do xefe/a do De-
partamento de Orientación da institución correspondente.

É preciso clasificar os cuestionarios polos colectivos implicados: alumna-
do, pais/nais, profesores/as titores/as, director/a e orientador/a e entregalos
en carpetiñas separadas dentro do dossier correspondente ó centro docente
en cuestión.

Nas provincias de Pontevedra, Lugo e Ourense, unha vez remate o proceso
de aplicación do cuestionario, enviaráselle a carpeta completa dos centros
educativos correspondentes a cada aplicador ó inspector coordinador de
orientación, que os remitirá posteriormente no seu conxunto ó Instituto de
Ciencias de Educación, da Universidade de Santiago de Compostela.

No caso dos/as enquisadores/as da provincia da Coruña entregarán o dos-
sier completo directamente no ICE, unha vez finalizado o proceso de reco-
llida e organización das probas devanditas.

Dada a gran complexidade organizativa da aplicación de, aproximadamen-
te, dez mil cuestionarios en preto de 200 centros educativos encarécese a
máxima organización e coidado no seu proceso, pois diso vai depender
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fundamentalmente a validez e a fiabilidade dos datos a obter e os seus res-
pectivos resultados.

8º. Nuns poucos casos, aplicaránselles nos centros docentes os cuestionarios
de investigación a dous grupos de alumnos/as de niveis educativos diferen-
tes e isto levará facelo tamén ós seus pais/nais, no caso que corresponda.
Funcionarán en todo caso como dous grupos distintos.

9º. Pola Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa e da Inspección
Xeral de Educación, váiselles remitir proximamente un escrito oficial ós
directores/as dos centros docentes (con copia ás delegacións provinciais e á
Inspección de Educación), onde se aplicarán as probas para que presten a
axuda necesaria e para que lles faciliten ós profesores e orientadores apli-
cadores os permisos oficiais correspondentes para poder realizar este co-
metido.

Para calquera dúbida, podedes poñervos en contacto co equipo organizador da aplica-
ción.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2002
A dirección do equipo investigador

A media de visitas foi de tres a cada colexio (para aplicar as probas ó alumnado e
para recoller os cuestionarios dos profesores-titores, orientador, directores e
pais/nais). A estes fixéronselles chegar polos seus fillos e todos deberían introducir o
cuestionario debidamente cuberto nun sobre pechado.

A cada aplicador entregóuselle un dossier onde figuraba o centro docente, endere-
zo, teléfono, curso e nivel de aplicación, xuntamente co número de cuestionarios de
aplicación previstos para cada colectivo de pais/nais, profesores-titores e alumnado.
Estes deberían poñerse en comunicación cos directores e orientadores dos centros
para concretar día e hora de actuación. Os meses seleccionados foron os de abril-maio
de 2002 para a aplicación e recollida dos cuestionarios.

Posteriormente, os aplicadores deberían remitilos ó ICE da universidade para a
súa codificación ulterior, a cargo de oito bolseiros, que se repartiron o número total de
cuestionarios agrupados por parellas, constituída unha polos correspondentes ós
alumnos totais da Coruña e Lugo, unha segunda polos de Ourense e Pontevedra, unha
terceira polos dos pais/nais e a cuarta polo resto dos colectivos enquisados. O traballo
de codificación fíxose basicamente nos meses de xullo, agosto e setembro do 2002.

Os cuestionarios relativos ós orientadores dos EOE e inspectores de Educación fó-
ronlles entregados polos seus representantes no equipo de investigación. Debíaselle
dar un prazo de 15 días para respondelos e deberían devolvelos polo mesmo procede-
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mento. Posteriormente, os inspectores do equipo investigador deberían remitilos ó
ICE da Universidade de Santiago de Compostela.

O escrito da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria enviado ós directores/as dos centros docentes
foi o seguinte:

Circular do director xeral de Centros e Inspección Educativa
AGA/FSL/EFA

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2002

Sr. director/Sra. directora:

O Consello Escolar de Galicia, co patrocinio da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, encargoulle á Universidade de Santiago de Compostela, a través
do Instituto de Ciencias da Educación, un proxecto de investigación sobre orientación
escolar e acción titorial en Galicia, que deberá ser rematado antes do 31 de decembro
do presente ano.

Este proxecto investigador é dirixido por D. Luis Sobrado Fernández, catedrático
da Universidade de Diagnóstico e Orientación, e por D. Miguel Santos Rego, director
do ICE mencionado. O equipo de investigación está composto polos catro inspectores
coordinadores dos equipos de orientación específicos (EOE), por profesores das tres
universidades galegas e por membros dos EOE e xefes de departamentos de orienta-
ción dos centros docentes.

O centro educativo que vostede dirixe foi seleccionado para a aplicación de cues-
tionarios ós alumnos, ós profesores-titores e pais de alumnos de dous cursos, ó orien-
tador e a vostede mesmo. Está previsto que a devandita aplicación se faga entre o 15
de abril e o 15 de maio, nas datas concretas que se estimen máis idóneas por todos os
implicados.

Para tales efectos, os investigadores correspondentes do equipo citado poñeranse
en contacto con vostede e co xefe do Departamento de Orientación nos próximos días
para a boa organización da aplicación das probas respectivas.

Prégolle a súa máxima colaboración na realización deste proxecto para poder con-
seguir os obxectivos fixados. Maniféstolle de antemán o meu agradecemento pola súa
colaboración, que fago extensivo ós membros do equipo directivo e ós demais mem-
bros da comunidade educativa.

ALBERTO GONZÁLEZ ARMESTO

DIRECTOR XERAL DE CENTROS E INSPECCIÓN EDUCATIVA
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Táboa 9.
Relación numérica de tipos de centros educativos da mostra escollida por provincia, 
comarca, número de alumnos/as, pais/nais e profesores/as, segundo os cuestionarios 

recollidos
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Táboa 10.
Estatísticas dos cuestionarios recollidos: colectivos totais (Galicia)

Táboa 11.
Cuestionarios recollidos (inspectores e orientadores dos EOE)por provincias e total de Galicia
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Observacións e incidencias na aplicación dos cuestionarios

1ª. Un pai dunha alumna de 6º curso dun centro de educación infantil e primaria
asinou unha carta con diversos recortes de xornais, referidos a problemas no
ensino na comarca e no colexio en cuestión. Solicitaba que se lle contestase a
moitísimas preguntas que a el se lle acumulaban referidas ó ensino de relixión,
á gratuidade dos libros de texto, á xornada única, ás deficiencias no propio co-
lexio en infraestructuras, ó transporte, ós accesos, etc.

2ª. Unha enquisadora anónima, autonomeada como representante dun grupo, ex-
puxo por escrito unha serie de comentarios á realización e contido das enqui-
sas, relativas ó alumnado e ós profesores-titores, directores e orientador sobre
presuntas deficiencias. Sinala ó final que “unha vez rematado o traballo con-
fiamos que os resultados se lles enviarán ós participantes neste”.

3ª. Un escrito dirixido á Administración educativa relativo a algúns erros ortográ-
ficos que presentaba o cuestionario en galego, algúns reais e outros trabuca-
dos, solicitando as súas correspondentes correccións.

7. ESTUDIO ESTATÍSTICO DE DATOS: PROCESO E PROGRA-
MAS ESTATÍSTICO-INFORMÁTICOS

No tratamento estatístico-informático dos datos empregouse o paquete SPSS, ver-
sión 10. Unha vez codificados os datos solicitouse a seguinte información estatística:

1º. Coeficientes de fiabilidade de Alpha Cronbach dos ítems comúns do cuestio-
nario (1-21) e das columnas A, B e C (realización, importancia e formación de
accións orientadoras, respectivamente) e dos sete colectivos enquisados: direc-
tores, inspectores, orientadores dos EOE e dos centros docentes, alumnado,
pais/nais e profesores-titores.

2º. Estudio descritivo dos datos de identificación persoal, académicos e profesio-
nais dos sete grupos referidos.

3º. Análise factorial global do cuestionario das tres columnas citadas.

4º. Medias e desviacións típicas dos sete colectivos e das tres columnas reiteradas,
relativos á parte común e específica, de ser o caso, do cuestionario indicado.

5º. Análise de varianza (Anova) dos seguintes ítems do cuestionario: 2, 9, 11, 13,
14, 17 e 21.

6º. Análise de variabilidade mediante chi-cadrado das seguintes cuestións:

Dedicación á función titorial e nivel educativo no que se exerce como profe-
sor-titor, repetición de curso e nivel educativo no que está matriculado o alum-
no, etc. Posteriormente, analizaranse concretamente as variables estudiadas.
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1. ANÁLISE CIENTÍFICA DE VALIDEZ E FIABILIDADE DOS
CUESTIONARIOS USADOS

Táboa 30.
Análise de fiabilidade (Alpha de Cronbach)

Destaca unha elevadísima fiabilidade nos cuestionarios dos distintos colectivos, e
sobresae o de pais/nais con 0’9449 e 0’9327 nas columnas A e B (realización e im-
portancia das accións orientadoras). O mesmo podemos sinalar no de inspectores de
Educación, con valores de 0’94 e 0’955 e 0’94 nas columnas A, B e C (nivel de for-
mación orientadora que se ten actualmente polos responsables da titoría educativa).

De todos os colectivos o dos orientadores de equipos específicos, presenta global-
mente os índices de fiabilidade menores (0’837, 0’883 e 0’826 nas columnas A, B e C,
respectivamente). O feito de ser un grupo reducido de persoas (21 que responderon ó
cuestionario) é unha consideración que cómpre ter en conta. Polo demais, son valores
de fiabilidade altos.
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De todos os xeitos, tratándose dunha mostra xeral grande (7764 membros) e hete-
roxénea con sete colectivos distintos, a obtención de índices globais de 0’93, 0’91 e
0’946 nas tres columnas A, B e C representan valores elevados de fiabilidade, segun-
do o modelo de Alfa-Crombach.

2. ANÁLISE FACTORIAL

Táboa 31.
Estatísticos da análise factorial de todos os grupos enquisados

A análise factorial de todos os colectivos enquisados amosa nas tres columnas A,
B e C do cuestionario un factor moi relevante que explica a porcentaxe de varianza,
con valores respectivos de 42’8, 36’2 e 48’6 por cento, respectivamente.

Asemade, preséntanse outros dous factores de menor peso en cada unha das tres
columnas. Isto significa unha elevada validez de constructor ó aparecer un factor case
único polo seu peso en cada unha das tres columnas A, B e C do instrumento sinalado.
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Táboa 32.
Matriz factorial rotada (columna A): realización

Polo que se refire á matriz factorial rotada da columna A, o primeiro factor desta-
cado que explica o 42’8% de varianza agrupa en total 15 ítems (71’42%), cunha gran
relevancia das cuestións de orientación e titoría persoal, social e escolar (aceptación e
aprecio de si mesmo, habilidades sociais e de vida, relacións sociais, familiares e acti-
tudes perceptivas).

O segundo factor na citada columna agrupa os ítems relativos a asesoramento
académico e profesional (transicións, toma de decisións, elección académica e pro-
fesional).

O terceiro factor fai referencia a aspectos de información e organización da titoría
educativa (información académica e da acción e control titorial).
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Táboa 33.
Matriz factorial rotada (columna B): importancia

No relativo á columna B, o primeiro factor integra 10 ítems (47’61%), cunha por-
centaxe do 36’2% da varianza.

No primeiro factor sobresaen tamén as accións orientadoras de natureza persoal,
social e escolar, con incidencia dos aspectos de comportamento persoal do alumnado,
prevención de drogodependencias, etc.

O factor 2º agrupa 7 ítems con preocupación polos aspectos de información e or-
ganización titorial, control titorial, relacións entre a escola e a familia, etc.

Respecto do factor terceiro destacan as cuestións de asesoramento académico e
profesional, o mesmo que acontecía na columna A antes citada.
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Táboa 34. 
Matriz factorial rotada (columna C): formación

En canto á matriz factorial rotada da columna C (formación), cun alto 48’665% de
varianza no primeiro factor, este agrupa 14 ítems (66’66%). Sobresaen aquí os ítems
referentes a cuestións de natureza orientadora persoal, social e escolar, o mesmo que
acontecía nas columnas anteriores.

O segundo factor fai referencia tamén á información, organización e control da ti-
toría educativa e, asemade, o terceiro factor con cuestións de orientación académica e
profesional dun xeito semellante ás columnas mencionadas anteriormente.
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3. ANÁLISE DAS MEDIAS E DESVIACIÓNS TÍPICAS EXTRAÍ-
DAS DE TODOS OS COLECTIVOS NA PARTE COMÚN DO
CUESTIONARIO

Táboa 35.
Medias e desviacións típicas dos ítems A (realización) para todos os grupos enquisados

M = Media
S = Desviación Típica
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Na columna A (realización de accións orientadoras) para todos os colectivos en-
quisados a orde é a seguinte, de maior a menor valoración:

1º. Directores de centros docentes.

2º. Orientadores de centros educativos.

3º. Profesores-titores.

4º. Alumnado.

5º. Pais/Nais.

6º. Inspectores de Educación.

7º. Orientadores de equipos de orientación específicos.

Os grupos de maior cualificación atópanse no propio centro escolar onde se reali-
zan as tarefas orientadoras (directores, profesores e orientadores). Destaca a avalia-
ción comparativamente baixa dos inspectores de Educación e orientadores dos EOE
que se atopan no sexto e último lugar (2’92 e 2’89, respectivamente).

Polo que se refire á valoración das cuestións (ítems) orientadoras e titoriais, a
maior cualificación é das seguintes accións por orde de cualificación:

1º. Control de fallas de asistencia e puntualidade do alumnado.

2º. Información ós pais, alumnos e profesorado das actividades educativas e dos
resultados académicos.

3º. Información titorial sobre o comezo do curso.
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4º. Atención ó estudio.

5º. Apoio ó alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar.

6º. Desenvolvemento de actitudes participativas.

7º. Valoración global dos servicios de orientación e titoría.

Destaca a percepción alta dos ítems vinculados coa organización das funcións de
titoría (fallas de asistencia e puntualidade, información escolar, etc.). En segundo lu-
gar, aparecen as cuestións de orde técnica (orientación escolar e persoal).

En canto á avaliación das accións titoriais na súa realización, as peor valoradas por
orde son as seguintes:

1º. Axuda ó alumnado nas relacións familiares.

2º. Prevención de drogodependencias.

3º. Axuda nas actividades de emprego do tempo libre.

4º. Axuda ó alumnado na toma de decisións persoais, profesionais...

5º. Asesoramento ós titorandos na elección de materias escolares.

6º. Apoio ós alumnos/as na resolución de problemas persoais, profesionais...

7º. Contribución ó funcionamento de actividades extraescolares.

8º. Fomento de habilidades sociais e de vida nos escolares.

Ó Consello Escolar de Galicia resúltalle especialmente preocupante que a rea-
lización de accións destinadas á prevención de drogodependencias resulte tan po-
bremente valorada e, ademais, dáse coincidencia tanto na estimación de directores
e inspectores como na dos orientadores, das familias e dos propios alumnos. En re-
lación con este feito, o Consello Escolar insta a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, os servicios municipais, as APA, así como os directivos e
orientadores dos centros para empregarse a fondo en campañas e en accións for-
mativas que contribúan a facer desaparecer unha das máis funestas lacras que ac-
tualmente afectan a nosa xuventude. Dificilmente atopariamos algo de efecto máis
estragador en relación coa acción formativa da escola cás drogodependencias, in-
cluíndo nelas, naturalmente, as derivadas do abusivo consumo das bebidas alcohó-
licas e do tabaco. Neste sentido, hase coidar especialmente o que respecta á acción
de prevención indirecta, axudando a xuventude e estimulándoa a facer un emprego
divertido e, asemade, saudable dos seus espacios de lecer.

Por outra banda, é significativo que nas páxinas que seguen aparezan este tipo
de accións entre as que a comunidade educativa considera máis importantes, a pe-
sar da súa deficiente realización. Tamén é preocupante que a formación do profe-
sorado para este tipo de actuacións sexa a máis destacada como escasa na táboa 37.
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É urxente que este factor se teña en conta á hora de deseñar e realizar a formación
do profesorado, tanto a inicial como a permanente. Esta última, dirixida ó profeso-
rado en exercicio, sería a máis eficaz a curto prazo. Atopámonos ante un problema
onde se percibe claramente a dramática falta de correspondencia entre o que son os
feitos e o que os implicados consideran que deberían ser.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria debe potenciar e esten-
der programas que se realizan en convenio con outras institucións, como Educar
para a saúde na escola e Cine ensino, que non chegan a todos os centros escolares
e que constitúen, sen embargo, un recurso moi interesante en materia de preven-
ción de drogodependencia.
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Táboa 36.
Medias e desviacións típicas dos ítems B (importancia) para todos os grupos enquisados

M = Media
S = Desviación típica
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Na columna B (importancia das accións orientadoras e titoriais) a ordenación é a
seguinte, de maior a menor puntuación:

1º. Orientador de EOE.

2º. Directores de centros docentes.

3º. Orientador de centro.

4º. Profesor-titor.

5º. Pais/Nais.

6º. Inspectores de Educación.

7º. Alumnado.

Aquí son os profesionais da orientación os que acadan máis altas cualificacións e
os destinatarios desta (alumnos/as), a menor. Por este motivo, é necesario levar a efec-
to campañas de concienciación dos valores da orientación e titoría ó alumnado, ás
súas familias, etc.

Polo que se refire á valoración segundo as accións orientadoras en función da súa
importancia, a xerarquización é a seguinte:

1º. Apoio ó alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar.

2º. Atención ós alumnos con problemas de comportamento persoal e social.

3º. Atención ó estudio.
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4º. Accións de prevención de drogodependencias.

5º. Información ós pais, alumnos e profesores das actividades académicas e dos
resultados escolares.

6º. Información titorial sobre o comezo de curso.

Cámbiase aquí un enfoque avaliativo e ocupan os primeiros postos os ítems de ca-
rácter psicopedagóxico sobre accións orientadoras e, en segundo lugar, as funcións de
carácter organizativo sobre orientación e titoría educativa.

Sobre as accións orientadoras menos importantes a xerarquización é a seguinte:

1º. Axuda nas actividades de emprego do tempo libre.

2º. Contribución ó funcionamento das actividades extraescolares.

3º. Axuda ó alumnado nas relacións familiares.

4º. Fomento de habilidades sociais e de vida dos escolares.

5º. Control das fallas de asistencia e puntualidade dos titorandos.

6º. Desenvolvemento de actividades participativas.

Sorprende nesta ordenación o lugar 5º para o ítem nº 16: Control das fallas de asis-
tencia e puntualidade do alumnado, que figura en primeiro lugar na valoración das ac-
cións de orientación e titoría realizadas.
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Táboa 37.
Medias e desviacións típicas dos ítems C (formación) para todos os grupos enquisados

M = Media
S = Desviación típica
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Respecto da valoración das accións orientadoras da columna C (formación que se
dispón para realizalas), a ordenación é a seguinte:

1º. Directores de centros docentes.

2º. Profesorado titor.

3º. Orientadores de centro educativo.

4º. Orientadores de EOE.

5º. Inspectores de Educación.

A cualificación máis positiva preséntana os responsables dos centros educativos
(directores) e a menor os inspectores de Educación.

A ordenación dos ítems é a seguinte:

1º. Control das fallas de asistencia e puntualidade.

2º. Información titorial sobre o comezo de curso.

3º. Información ós pais, alumnos e profesores das actividades educativas e dos re-
sultados académicos.

4º. Atención ó estudio.

5º. Apoio ó alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar.

6º. Apoio nas relacións sociais do alumnado cos seus compañeiros, cos profeso-
res, etc.

O mesmo que acontecía coa columna A (realización de accións) sucede dun xeito
semellante nesta columna, e figuran dunha maneira destacada as actividades organi-
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zativas de natureza titorial e orientadora e, nunha segunda orde, as de carácter escolar,
persoal e social.

Respecto da ordenación das accións orientadoras e titoriais a xerarquización é a
seguinte, de menos a máis valoración:

1º. Prevención de drogodependencias.

2º. Axuda nas actividades de emprego de tempo libre.

3º. Atención ó alumnado con problemas de comportamento persoal, social...

4º. Axuda ós escolares nas relacións familiares.

5º. Axuda ó alumnado no paso dos estudios ó emprego.

6º. Fomento da aceptación de si mesmo e do propio aprecio.

É sorprendente, así mesmo, que os ítems onde se considera máis baixa a valora-
ción da formación do profesor-titor (prevención de drogodependencias, atención ó
alumnado con problemas de comportamento persoal, social...) son cuestións que xor-
den como mellor avaliadas polos grupos enquisados relativas á súa importancia (4º e
2º lugar, respectivamente), o que reflicte que existe unha contradicción e un desfase
relevante entre as accións orientadoras que se consideran importantes en relación coa
formación ad hoc do profesor-titor.

Xa en anteriores informes, o Consello Escolar de Galicia expresou a súa preo-
cupación polo feito de que na formación do profesorado non se atendan suficiente-
mente os recursos e estratexias que poden facer a acción destes profesionais máis
eficaz en relación cos problemas de comportamento individual ou grupal do alum-
nado en momentos como os que agora vivimos, nos que os tradicionais procede-
mentos da imposición autoritaria ou punitiva non parecen adecuados e han de ser
substituídos por actuacións de tipo preventivo, así como por respostas menos pri-
marias, máis elaboradas e destinadas sempre a suscitar convencementos e non,
simplemente, unha represión forzada. Vese tamén a necesidade de que por parte
dos centros de formación e recursos se programen máis actividades de formación
para o exercicio da titoría.

4. ANÁLISE DE VARIANZA E CHI-CADRADO DOS INSTRU-
MENTOS EMPREGADOS

Efectuáronse análises de varianza (Anova) para observar a posible existencia de
diferencias significativas entre os colectivos do alumnado, pais/nais e profesorado,
mediante os modelos de Tukey e Scheffé nos ítems seguintes dos cuestionario:

• Nº 2: accións de prevención de drogodependencias (columnas A e B):realiza-
ción e importancia.
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• Nº 11: atención ó estudio (columnas A e B): realización e importancia.

• Nº 9: fomento dun ambiente de comunicación entre o centro docente e a fami-
lia (columnas A e B): realización e importancia.

• Nº 14: información ós pais, alumnos e profesorado das actividades educativas
e dos resultados académicos (columna A): realización.

Do mesmo xeito, realizáronse Anovas entre os grupos de orientadores de centros e
de EOE, de directores de institucións educativas e de inspectores de Educación, a tra-
vés de sistemas Tukey e Schefflé nas cuestións seguintes do instrumento citado:

• Nº 9: fomento dun ambiente de comunicación entre o centro escolar e a fami-
lia (columnas A e B): realización e importancia.

• Nº 11: Atención ó estudio (columna A): realización.

• Nº 14: información ós pais, alumnado e profesorado das actividades educati-
vas e dos resultados académicos (columna A): realización.

• Nº 17: axuda ó alumnado no pasos dos estudios ó emprego (columna B): im-
portancia.

Fixéronse tamén Anovas polos sistemas descritos nos colectivos de pais/nais,
alumnado, orientadores de centro, profesores-titores e directores de centros docentes
(centrados todos na propia institución escolar) no seguinte ítem:

• Nº 13: información titorial sobre o comezo do curso (columnas A e B): realiza-
ción e importancia.

Asemade, no ítem 21 (valoración global dos servicios de orientación e titoría) ela-
boráronse Anovas coa totalidade dos sete colectivos implicados na mostra (columna
A) e cos grupos de orientadores de centro e EOE, directores e inspectores nas colum-
nas A e B: realización e importancia.

No ítem nº 28 (nomeamento pola dirección de profesores-titores, en función da
súa idoneidade) aplicouse a análise de varianza polos sistemas sinalados ós grupos de
orientadores de EOE, directores de centros docentes e inspectores de Educación, nas
columnas A e B: realización e importancia.

Por outra banda, empregouse na análise de diferencias entre variables a proba de
chi-cadrado nos casos seguintes:

1º. Niveis educativos nos que se exerce como profesor e dedicación á función ti-
torial.

2º. Modalidade de centro docente, no que se actúa como profesor e número de
anos que leva implantada a orientación neste.

3º. Nivel educativo no que está matriculado o alumno e repetición de curso.
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4º. Estudios máximos do pai e repetición de curso polo alumnado.

5º. Ídem respecto da nai.

6º. Sistema seguido para a elección de director de centro escolar e número de anos
que leva implantada a orientación neste.

7º. Relación de variable sexo e repetición dalgún curso polo alumnado.

8º. Número de anos que leva a orientación no colexio e sistema seguido para o ac-
ceso como orientador deste.

9º. Relación de variable sexo co sistema empregado para o acceso como orienta-
dor do centro educativo.

A análise de varianza permite coñecer se as medias obtidas polos distintos gru-
pos ou colectivos na variable obxecto de estudio son diferentes ou non e, en caso de
selo, comprobar se esas diferencias as podemos considerar ou, pola contra, pensar que
son producto do azar ou doutros factores alleos a aquelo que se investiga.

A proba de chi-cadrado empregámola cando desexamos verificar se as diferen-
cias que observamos na distribución das respostas dos suxeitos nas diversas categorí-
as nas que se divide a variable obxecto de estudio son reais e por iso significativas es-
tatisticamente, indo máis alá dos límites esperados polo azar ou non e, polo
conseguinte, non deben considerarse.
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CAPÍTULO 6

ANÁLISE CUALITATIVA DA
ORIENTACIÓN E TITORÍA





Na maioría das investigacións recentes aínda é predominante a utilización de téc-
nicas de recollida e análise de datos de carácter cuantitativo, e máis cando se trata de
estudios como o que nos ocupa, no que é prioritario obter información que posibilite
coñecer a opinión sobre unha determinada temática dun grande e variado colectivo de
informantes.

No presente caso, ó asumir unha investigación sobre a orientación escolar e acción
titorial en Galicia, para o consello escolar desta comunidade autónoma considerouse
desde o primeiro momento que, así como a metodoloxía máis axeitada para o caso era
a cuantitativa co cuestionario como técnica de recollida de información (por razóns de
tempo, de número de informantes, de colectivos implicados, etc.), tamén era conve-
niente achegarse á realidade educativa a través de entrevistas colectivas e grupos de
discusión. A información dos cuestionarios veríase ampliada ou aclarada gracias a
esta técnica de análise cualitativa e as conclusións e consideracións finais entendíase
que se verían máis matizadas. 

Deste xeito, decidiuse facer un grupo de discusión para cada unha das grandes
problemáticas que se observa no contexto do traballo*. Como é lóxico, das que o
equipo investigador barallou tívose que facer unha selección, priorizando aquelas que
pareceron máis relevantes dada a natureza dos datos contidos nos cuestionarios que se
ían aplicar.

Así, os grupos de discusión e entrevistas que se levaron adiante tiveron como ob-
xectivo afondar nas seguintes temáticas:

1. Coordinación dos servicios de orientación externos e internos.

2. Coordinación da acción orientadora entre os centros de educación secundaria e
os adscritos de educación infantil e primaria.

3. Conexión entre os órganos de dirección e coordinación (Departamento de
Orientación), en canto á función titorial nas prácticas en centros de traballo.

4. Problemática organizativa e funcional dos profesores-titores nos centros do-
centes.

5. Papel dos pais e nais do alumnado, a través da entrevista coa presidenta e vo-
cal de asociacións de pais de alumnos dos centros públicos de Galicia.

* Cando aparecen frases entrecomiñadas pertencen a expresións recollidas textualmente nos diversos grupos de
discusión e foron feitas dun xeito persoal por algún integrante dos mesmos, non representando a opinión de tó-
dolos seus membros nin tampouco a do equipo investigador.
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Como se expuxo anteriormente, por motivos alleos ó equipo investigador non se
puido celebrar a entrevista co presidente da Asociación Católica de Centros Educati-
vos Privados, como estaba prevista.

1. GRUPOS DE DISCUSIÓN

1.- COORDINACIÓN DOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EXTERNOS E INTERNOS.

Relación de participantes:

• Unha moderadora/relatora.

• Un orientador dun equipo de orientación específico (EOE).

• Unha orientadora xefe dun Departamento de Orientación dun centro de
educación infantil e primaria (CEIP).

• Unha orientadora dun instituto de educación secundaria (IES).

• Un director dun instituto de educación secundaria (IES).

• Unha secretaria.

1.1.- Delimitación do problema

A delimitación do problema está en función do modelo de intervención no que se
asenta a práctica orientadora, tanto dos equipos de orientación específicos (EOE),
coma dos departamentos de orientación dos centros educativos.

Desde un modelo clínico, a intervención é considerada como algo puntual e des-
conectado, de carácter remedial. Desde un modelo sistémico, de programas, a inter-
vención orientadora afonda a súa función mediadora e dinamizadora do medio escolar
no seu conxunto, para adaptalo ás necesidades do alumnado. 

Esta visión diferente da orientación supón non só unha concepción distinta das re-
lacións entre EOE e o Departamentos de Orientación, senón tamén a construcción dun
perfil profesional diverso do orientador/a.

Para afondar na cuestión, preséntase a problemática en termos de baixa coordina-
ción institucional entre ambos os dous niveis de orientación externa e interna.

1.2.- Diagnóstico e identificación de situacións problemáticas.

As grandes cuestións que se puxeron de manifesto no grupo de discusión foron:

1º. Preponderancia do modelo clínico. A Administración educativa veu priorizan-
do tradicionalmente a función diagnóstica dos EOE, fronte ás de asesoramen-
to, formación, elaboración de recursos, desenvolvemento de programas, cola-
boración con outros servicios sociais, previstas na lexislación: “A función
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central do traballo do equipo é colaborar coa avaliación psicopedagóxica, que
leva todo o tempo”. Así mesmo, nos centros educativos as demandas, tanto por
parte da Administración como da institución académica, son maioritariamente
de tipo clínico: “Hai unha presión asfixiante por parte da institución académi-
ca para que o orientador actúe cun modelo clínico e non dea a lata”. Así mes-
mo, este modelo maniféstase como o máis “cómodo” para o orientador/a: “O
modelo sistémico, actuar por programas, dá moito máis traballo, e a xente
(orientador/a) non está polo labor dese tipo de implicacións”. Polo que maiori-
tariamente as demandas dos centros educativos axústanse tamén a ese modelo
de intervención, entre elas as máis frecuentes son: “Dictames de escolariza-
ción, cando se quere contrastar un diagnóstico, cando hai algún alumno con
problemas, cando a escola pensa que o escolar debe ir a un centro específico,
para escolarizar a rapaces expulsados polo seu centro escolar...”.

2º. Expresouse que hai unha escasa consideración do orientador/a nos centros
educativos e maior valoración dos servicios de orientación externos, alguén
apuntou que “nalgún centro o profesorado pasa olimpicamente do orientador,
o Claustro non lles deixa falar e non acoden case ningún ás súas convocato-
rias”. “A orientación, en xeral, ten mala propaganda. Non soluciona os proble-
mas”. En relación coa valoración dos EOE nos centros educativos, é frecuen-
temente máis elevada. “Recíbese mellor o de fóra có que está no centro”.

3º. Perfís profesionais diferentes e indefinición do papel profesional: “AAdminis-
tración educativa seguiu historicamente un modelo clínico cos anteriores equi-
pos psicopedagóxicos de apoio (Epsas). Por outra parte, os profesionais da
orientación entraron nos centros docentes, introducíndose unha persoa cun pa-
pel que non estaba internamente definido. 

Os orientadores procedentes das oposicións, os adscritos provenientes dos an-
tigos Epsas e o profesorado numerario de educación secundaria (con título de
licenciado en pedagoxía ou psicoloxía) e con acceso a través de concurso de
traslados presentan perfís totalmente diferentes.

4º. Destinos eventuais dalgúns orientadores/as: “Trátase daqueles que están nese
posto ocupando unha praza conxunturalmente (sen acceder ó posto a través de
oposición) e que non teñen preparación nin formación actualizada, polo que
nin sequera saben eles cáles son os problemas de consulta cos equipos de
orientación específicos. Non saben ou non teñen vontade”.

5º. Escasa dotación dos servicios. Sinalouse, por parte dalgún, que hai unha “do-
tación ridícula dos equipos de orientación específicos”. “Ratios moi elevadas”.
“A coordinación é difícil, posto que coa presencia dun único equipo para toda
a provincia é imposible calquera tipo de coordinación”. “É inabarcable (a pro-
vincia), é imposible administrativamente”. 
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6º. Necesidade da presencia de servicios de orientación externos como referencia
“neutral” e como apoio a determinadas actuacións especializadas: “É necesaria
a perspectiva externa... como orientador (do centro) tomas partido sen te deca-
tar”. “O especialista sempre pode achegar algo máis ó orientador xeneralista.
A especialización do equipo —EOE— é afortunada”.

7º. Non hai tempos nin espacios de coordinación. Trabas burocráticas: “A coordi-
nación entre equipos e departamentos non existe”. “A coordinación é telefóni-
ca, acódese a demandas”. “Para poñer en marcha un programa non se pode
reunir os orientadores. Para cambiar o modelo hai que dispoñer de tempo e es-
pacios, e a Administración pon atrancos tremendos para isto”. Alguén expresa
que “non é posible xuntar os orientadores, posto que a Administración educa-
tiva non lles permite reunirse”.

8º. Coordinación escasa cos servicios municipais, sociais e de saúde. É practica-
mente inexistente por diversas causas a relación que se establece entre este tipo
de servicios e os EOE e é limitada tamén a conexión cos departamentos de
orientación dos centros educativos.

Ó Consello Escolar de Galicia preocúpalle o desprestixio que nalgúns centros
de ensino secundario afecta a figura e o labor dos orientadores. Neste sentido, as
instancias competentes deberían indagar se se trata de problemas relacionados coa
persoa do orientador ou coa forma de levar a cabo o seu traballo ou se, pola contra,
afectan un deficiente perfil da figura, tal como se deliña na normativa correspon-
dente. Tamén sería do caso analizar se nalgúns centros operan con especial efica-
cia sectores da comunidade educativa que non se recatan de demostrar por todos os
medios posibles a súa desconfianza en relación coas prácticas psicopedagóxicas,
que cualifican a priori de ineficaces ou de perda de tempo e recursos.

En calquera caso, urxe poñerlle fin a esta situación, que contradí rotundamente
a eficacia dun importante labor, así como a rendibilidade dun cuantioso investi-
mento económico.

Vese conveniente ademais que a Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria elabore, á maior brevidade posible, un plan de avaliación da orientación
e da función titorial nos centros educativos de Galicia.

Ínstase, por outra banda, a Administración educativa para que mellore os servi-
cios de orientación nos centros de educación infantil e primaria de menos de doce
unidades, que carecen do correspondente departamento e así tratar de eximir os
orientadores dos IES e CPI de realizar os plans de orientación destes centros, dado
que a realización deste traballo engadido perturba a propia acción de orientación
nos centros de secundaria.
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Así mesmo, parece necesario e xusto que se proceda á catalogación dos postos de
carácter singular de xefe de departamento dos centros de educación infantil e prima-
ria, así como aboarlles a estes profesionais o complemento específico correspondente.

Por último, todos os equipos de orientación específica deben estar efectiva-
mente dotados dos especialistas que prescribe a normativa, e non estaría de máis
que os equipos específicos das provincias da Coruña e Pontevedra sexan reforza-
dos con máis efectivos, dada a cantidade de alumnado ó que teñen que dar servi-
cio, sensiblemente superior ós das provincias de Lugo e Ourense.

1.3.- Identificación e selección de solucións.

As solucións que se puxeron de manifesto no grupo de discusión foron:

a) Cambio de papeis e potenciación das funcións de asesoramento, formación e
elaboración de recursos dos EOE.

Transformar as demandas de tipo exclusivamente clínico dos departamentos de
orientación dos centros polas de tipo sistémico: “O traballo do orientador sería
tratar de transformar unha demanda clínica nunha demanda sistémica”.

Asesoramento e formación en programas de orientación preventivos e presta-
ción de recursos. “Que se lles faciliten ós departamentos programas en galego
e materiais para a orientación profesional. Os EOE non teñen que diagnosticar
e orientar profesionalmente”.

b) Recoñecemento institucional de tempos de traballo, durante o horario lectivo,
para os departamentos de orientación dos centros: “O departamento do centro
ten que ter momentos oportunos para reunirse co profesorado”. “Que o Depar-
tamento de Orientación se reúna en horario lectivo”.

c) Baixar as ratios departamentos de orientación-alumnos/as e equipos específi-
cos de orientación/departamentos de orientación: “Hai que ampliar os equipos,
polo menos en proporción ás ratios de poboación”. 

d) Establecer institucionalmente reunións periódicas entre os EOE e os departa-
mentos de orientación dos centros docentes, dentro do tempo lectivo, por sec-
tores territoriais: “Reunións en horario lectivo, periódicas; por sectores, por
zonas escolares”. O fin é establecer contactos, intercambiar experiencias, esta-
blececer e discutir problemas e unificar modelos de intervención.

e) Coordinación con outros profesionais dos servicios sociais externos, tanto
dos EOE coma dos departamentos de orientación, e dotación ós centros edu-
cativos de profesionais do campo social, fundamentalmente educadores so-
ciais: “Necesítase outro tipo de profesional no centro, que faga ese traballo
máis social”.
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O Consello Escolar de Galicia estima que dentro da xornada habitual do profe-
sorado deben contar como traballo efectivo un maior número de horas dedicadas á
acción titorial directa, así como ás tarefas propias dos departamentos de orienta-
ción. Isto debería terse especialmente en conta naqueles centros nos que o crecen-
te número de escolares procedentes da inmigración ou pertencentes a minorías ét-
nicas require maiores atencións orientadoras e titoriais dos profesores
correspondentes. En todo caso, o clima interior dos centros na actualidade fai cada
vez máis necesarias as accións de orientación e titoría e a Administración deberá
favorecelas e estimulalas cunha adecuada ordenación da xornada laboral, que teña
en conta non só a docencia directa senón a preparación de clases e a corrección de
exercicios, así como a necesidade de incrementar a acción titorial, así como a de-
dicación á súa preparación e planificación.

2.- COORDINACIÓN DA ACCIÓN ORIENTADORA ENTRE OS CENTROS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA E OS CENTROS ADSCRITOS DE ENSINO INFANTIL E PRIMARIO.

• Relación de participantes:

• Observador/relator.

• Moderador.

• Orientador dun equipo de orientación específico (EOE).

• Directora dun centro público integrado (CPI).

• Director dun centro de educación infantil e primaria (CEIP).

• Dúas profesoras titoras de centro de educación infantil e primaria (CEIP).

• Profesora titora de 3º da ESO dun centro público integrado (CPI).

• Dúas nais de centros de educación infantil e primaria (CEIP).

• Profesora de pedagoxía terapéutica dun centro de educación infantil e pri-
maria (CEIP).

• Dúas profesoras de pedagoxía terapéutica da ESO dun centro público inte-
grado (CPI).

2.1.- Delimitación do problema.

Se a relación entre centros é algo difícil de concretar na práctica da educación,
porque cada un presenta a súa propia idiosincrasia e a dinámica do día a día dificulta
ir máis alá e establecer vínculos de unión, sempre positivos para todos, máis difícil
aínda se presentan as relacións cando se trata de orientación.

A normativa no eido galego sitúa os colexios de educación infantil e primaria con
menos de 12 unidades, na obriga de adscribirse ó Departamento de Orientación dos
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centros de ensino infantil e primario, centros públicos integrados ou institutos de edu-
cación secundaria que se lle asignen para levar adiante a orientación dos seus alumnos.

As relacións que se poidan establecer entre estes centros docentes foi o punto neu-
rálxico do debate nesta ocasión.

2.2.- Diagnóstico e identificación de situacións problemáticas.

Os problemas que se foron manifestando ó longo da discusión xiran arredor dos
seguintes eixes:

1º. A adaptación dos rapaces que acceden por primeira vez a un centro público in-
tegrado (CPI). “Existe un medo normal neste período de transición dunha es-
cola a outra”.

2º. Exprésase que a falta de vixilancia no transporte escolar afecta a convivencia
educativa e social e xera conflictividade no alumnado. Este foi un tema sinala-
do, tanto polo profesorado coma polas nais dos alumnos. “O medo dos
pais/nais dáse sobre todo no horario do coche do transporte escolar, onde dian-
te da ausencia de vixiante colaborador do conductor se dan excesos por parte
dos alumnos/as, especialmente os maiores que abusan dos máis pequenos con
agresións físicas, verbais, etc.”.

3º. Preocupa a convivencia, en xeral, dos rapaces dos diferentes centros, especial-
mente cando acceden a 1º curso da ESO.

4º. Que os profesores dos centros adscritos coñezan o orientador/a do centro re-
ceptor. Isto considérano moi importante, xa que sinalan que o simple feito de
coñecelo “dálles seguridade con vistas á coordinación intercentros”.

5º. A relación dos pais/nais dos centros de educación infantil e primaria (CEIP) co
novo centro dos seus fillos, o centro público integrado (CPI). Neste sentido, si-
nalan: “Os pais/nais (de nenos do centro adscrito) deberían acudir máis a miú-
do ó centro docente receptor (de educación secundaria)”.

6º. Falla de formación no profesorado para motivar máis e mellor os pais/nais, de
cara á súa participación nas actividades do centro de ensino secundario. Neste
sentido, apúntase: “Os pais/nais do alumnado, en xeral, participan pouco nas
actividades educativas do centro docente e gustaría coñecer sistemas para mo-
tivalos”.

7º. Falla de incentivos á titoría, así como de formación do profesorado titor: “De-
beríase incentivar a realización da titoría no ensino primario e secundario e
formar idoneamente o profesorado titor, tanto na preparación inicial como na
continua”.
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2.3.- Identificación e selección de solucións.

As solucións que os reunidos apuntan para os problemas presentados son as se-
guintes:

a) Á hora do transporte escolar deberíanse separar fisicamente os alumnos de pri-
maria dos de secundaria, co obxecto de evitar agresións, conflictos de convi-
vencia, etc.

b) Para mellorar a integración dos alumnos/as dos centros adscritos no centro re-
ceptor de ensino secundario proponse que os de cursos superiores de educa-
ción secundaria (ESO), “deberían de informar os escolares do centro de educa-
ción de primaria, veciños seus, a través de xuntanzas feitas no colexio de
educación infantil e primaria, das súas experiencias no tránsito deste colexio”.

c) A Administración tería que conceder, polo menos, unha hora semanal para re-
alizar a titoría co alumnado e que esta contase como tempo lectivo para todos
os efectos. “Deberíase estimular, ademais, a titoría con incentivos económicos
ó profesorado dun xeito semellante a outras funcións como a de xefe de depar-
tamento, seminario...”.

d) Referíndose á formación inicial e continua dos profesores/as titores/as sinálase
que: “deberíase atender a orientación da aprendizaxe na súa especialidade cu-
rricular e tamén a orientación transversal en temáticas como a convivencia e a
disciplina escolar, habilidades sociais, autoconcepto e autoestima, prevención
de drogodependencias, inserción profesional, toma de decisións, técnicas de
estudio, orientación para a saúde, sexo, atención á diversidade étnica, multi-
cultural, etc.”.

e) Finalmente, constatouse unanimemente a necesidade de intensificar os contac-
tos entre o profesorado de 6º de educación primaria e de 1º de educación se-
cundaria obrigatoria (ESO).

3.- CONEXIÓN ENTRE OS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN E COORDINACIÓN (DEPARTA-
MENTO DE ORIENTACIÓN), EN CANTO Á FUNCIÓN TITORIAL NAS PRÁCTICAS

EN CENTROS DE TRABALLO.

Relación de participantes:

• Unha directora dun instituto de educación secundaria (IES). 

• Unha xefa de estudios dun instituto de ensino secundario (IES).

• Un xefe dun Departamento de Orientación dun instituto de educación secun-
daria (IES), con ciclos de formación profesional.

• Un profesor de formación e orientación laboral (FOL) dun instituto de ensino
secundario (IES).
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• Un profesor coordinador/titor de alumnos con prácticas en empresa dun IES.

• Un profesional responsable de alumnos nun centro de traballo.

• Un alumno de ciclo formativo en prácticas en centro de traballo dun instituto
de educación secundaria (IES).

• Un moderador.

• Un secretario.

3.1.- Delimitación do problema.

Algunhas das cuestións que, a título orientativo, poden resultar útiles de cara a si-
tuar e delimitar o problema, son as seguintes:

– Función titorial (orientación dos profesores, co apoio do Departamento de
Orientación no aspecto académico, profesional e persoal), como algo necesa-
rio na formación profesional... 

– O traballo como fonte de cualificación...

– As prácticas en centros de traballo para unha boa formación... 

– Cómpre “ver facer” e “facer un”, para despois “reflexionar sobre o feito” e
“avanzar no saber facer”... 

– A aplicación práctica dos contidos máis teóricos completa a formación de
competencias, incluíndose as novas habilidades...

– Os alumnos precisan apoio no seu proceso formativo. No período de forma-
ción en centros de traballo aínda máis...

– Acadar o nivel de competencia que en cada caso corresponda leva tarefas de
apoio e orientación que implican varias persoas en xeral e, en particular, os
profesores e profesionais titores (responsables)... 

– Implica dous niveis de actividade: centro educativo e centro de traballo... Só
así é posible asegurar a adecuada proxección e aplicación dos coñecementos,
procedementos e actitudes na práctica profesional e asegurar a súa continui-
dade...

Suxeridas as ditas cuestións, o problema queda conceptualizado do seguinte xeito:
¿cal é o nivel de coordinación existente no exercicio da función titorial na formación
en centros de traballo de alumnos de formación profesional específica en ciclos for-
mativos de grao medio e grao superior?

3.2.- Diagnóstico e identificación de situacións problemáticas.

As cuestións que se puxeron de manifesto no grupo de discusión, atendendo as
súas diferentes matizacións expostas no punto anterior, son as seguintes:

157

CAPÍTULO 6. ANÁLISE CUALITATIVA DA ORIENTACIÓN E TITORÍA



1ª. Acordo entre o centro educativo e o de traballo na elaboración do programa
formativo e, en liñas moi xerais, sen descender a concrecións.

2ª. O Departamento de Orientación non apoia de forma específica a acción tito-
rial correspondente á formación en centros de traballo, “xa que os contextos
actuais non o facilitan e o descoñecemento do mundo da empresa é frecuen-
te entre o profesorado”.

3ª. Os profesores-titores e os profesionais responsables dos alumnos nos centros
de traballo non teñen unha programación conxunta que os leve a intervir de
forma coordinada. Tal e como sinalaba un membro do grupo, “non existe
unha planificación que se poida chamar tal, no que corresponde a contidos a
desenvolver entre profesores-titores e profesionais responsables, incluído os
que poderían denominarse contidos orientadores de cara a unha correcta in-
serción laboral”.

4ª. En xeral, pódese dicir que non están contempladas as actividades a desen-
volver no Plan de acción titorial (PAT) que, pola súa vez, parte do Plan de
orientación académica e profesional (POAP).

5ª. O PAT constitúe a base para coordinar as accións titoriais nalgúns aspectos
moi xerais unicamente.

6ª. En xeral, non é frecuente que ó elaborar o proxecto educativo de centro este-
an presentes os aspectos das prácticas en empresa.

7ª. O Departamento de Orientación non acostuma a participar nas reunión pe-
riódicas que se fan para informar os alumnos sobre estas prácticas.

8ª. O orientador non ten relación ó longo do proceso de desenvolvemento das
prácticas, nin co profesor-titor nin co profesional responsable no centro de
traballo.

9ª. O profesor de formación e orientación laboral non ten, dentro do Departa-
mento de Orientación, todo o peso que debera. O consenso no grupo leva a
manter que o profesor de FOL “podería achegar moito de cara a axudar no
Departamento de Orientación a coordinar as accións titoriais corresponden-
tes ás prácticas nos centros de traballo”.

10ª. O Departamento de Orientación non participa nas reunións de cara á realiza-
ción do informe valorativo final das prácticas.

11ª. Xeralmente, o Departamento de Orientación non fai propostas de mellora da
acción titorial ós alumnos en formación nos centros de traballo.

12ª. O apoio e impulso ó traballo dos departamentos de orientación en relación
coa titoría nas prácticas en centros de traballo non se percibe como unha ac-
tividade habitual dos equipos de orientación específicos (EOE).
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3.3.- Identificación e selección de solucións.

a) Integración do coordinador de formación en centros de traballo no Departa-
mento de Orientación.

b) Inclusión nos documentos de xestión do centro de todo o relacionado coa for-
mación en centros de traballo, concretamente coa acción titorial neste ámbito.

c) Incentivos para empresas, titores, coordinadores e orientadores.

d) Desenvolvemento de plans que melloren os procesos das empresas.

e) Formación específica para profesionais e titores, incluídos orientadores, direc-
tivos e supervisores.

f) Asesoramento do Equipo de Orientación Específico.

g) Regulación legal que posibilite a selección de empresas, profesionais e titores.

h) Incrementar o número de orientadores nos centros docentes.

i) Posibilitar as prácticas noutros centros educativos da comunidade, do Estado e
da Unión Europea, contando cos fondos necesarios.

k) Reunións periódicas nos IES co asesoramento do Departamento de Orienta-
ción dos titores e alumnos en formación en centros de traballo, de cara a lograr
unha autoavaliación dos alumnos na súa triple dimensión (capacidade técnica,
habilidade e actitudes) e atendendo moito estas últimas.

l) Cambios nos regulamentos de centro que faciliten contextos de coordinación
titorial entre centros docentes e de traballo, así como de definición dos corres-
pondentes cometidos do Departamento de Orientación neste campo.

4.- PROBLEMÁTICA ORGANIZATIVA E FUNCIONAL DOS PROFESORES-TITORES NOS

CENTROS DOCENTES.

Relación de participantes:

• Unha orientadora dun colexio de educación infantil e primaria (CEIP). 

• Unha orientadora dun instituto de ensinanza secundaria (IES).

• Dous profesores-titores dun CEIP (un deles director do centro)

• Tres profesores-titores dun IES (un deles director do centro)

• Un profesor de audición e linguaxe dun CEIP.

• Unha nai (presidenta da APA dun CEIP)

• Unha alumna dun IES.

• Unha observadora/moderadora.
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4.1.- Delimitación do problema

A importancia que o labor titorial ten para o bo desenvolvemento da orientación
nos centros educativos parece estar fóra de toda dúbida entre os diferentes sectores in-
tegrantes da comunidade educativa e ser unha cuestión que, a nivel teórico, reclama
todo tipo de atencións e coidados. Este feito que, como dicimos, parece tan claro, non
ten o seu correlato na práctica á hora de sentar as bases para que se poida facer unha
titoría de calidade. 

Esas cuestións que están aí, no día a día dos centros, foron as que xurdiron no gru-
po de discusión, tal e como aconteceu nos outros grupos, ampliando a problemática
inicial presentada desde o equipo investigador como “insuficiente coordinación insti-
tucional”, ata outras temáticas de interese e fonte de problemas prácticos. 

Estas situacións apuntadas expóñense no seguinte apartado.

4.2.- Diagnóstico e identificación de situacións problemáticas.

No transcurso da reunión, tal e como se apuntou no apartado anterior, fóronse ma-
nifestando moitos problemas cos que se atopan nos centros docentes en relación coa
titoría, que se poden resumir nos seguintes:

1º. Formación dos profesores-titores. Tal vez fose este o tema máis presente, pola
distancia que perciben que existe entre o que se lle pide a un titor e o que ver-
dadeiramente fai, porque non está formado para máis. Neste sentido, apuntá-
ronse moitas cousas por parte dos presentes: “A Administración non se preo-
cupa se estamos preparados para afrontar ese reto que é máis importante que
dar clase. Falla formación titorial. Non podemos arranxar zapatos se non nos
ensinaron”. “A titoría supón para o titor un dominio de funcións e estratexias
que non posúe. Na actualidade, estase a producir un incremento e diversifica-
ción de problemáticas nos centros, sobre todo públicos, que exceden o propio
centro: familias rotas, avós a cargo dos nenos, violencia, incorporación de ne-
nos doutras culturas (inmigración), etc. A diversidade cada vez vai a máis e re-
quírese de persoas especializadas”. “O titor ten que intentar axudar o alumno a
ser persoa e para iso hai que saber, e moito”.

2º. Ratios profesor/alumno. Preocupa o tema das ratios, porque os participantes
consideran impensable poder facer unha boa titoría individual con moitos
alumnos por aula, “con tantos rapaces, a atención á diversidade é imposible”.

3º. Estabilidade do profesor-titor. A mobilidade do profesorado é unha arma de
dobre fío, boa para aquel que solicita un traslado, pero nefasta para o centro
educativo no que estea destinado, no seu conxunto. De cara á titoría, non é bo
esta falla de estabilidade do profesorado, xa que “ó estar de maneira definitiva
nun centro coñécense os alumnos e se se acaba de chegar non se decata un”.
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4º. Exprésase que hai falla de motivación por parte do profesorado ata o seu labor
titorial. Detéctase unha falla de motivación no profesorado de cara á orienta-
ción, en xeral, e á titoría en particular, achacable tanto ó propio profesorado “o
titor tampouco se responsabiliza da súa función”, “hai quen descoñece os do-
cumentos de centro”, “depende dos centros, pero o labor orientador depende
dun equipo de xente que tire do tema e a verdade é que, en moitos casos, a ti-
toría lévaa o Departamento de Orientación” como á falta de medidas por parte
da Administración “se contemplaran as horas de coordinación para a titoría, a
xente iría máis”.

5º. Sinálase tamén falla de coordinación entre profesores-titores/as e orientador/a.
Esta preséntase como un tema moi importante de cara a un bo funcionamento
da titoría, pero as relacións co orientador ás veces atópanse difíciles porque
nalgúns casos é mal valorado polo persoal do centro. Pero tal e como se sina-
lou por algún membro do grupo, “... ¿por que hai rexeitamento por parte do
profesor-titor ó orientador? “Porque che quita tempo que sae do teu e remata
amolándote”. “A hora da titoría non chega, leva horas para coordinar todo”.
Outras manifestacións de interese son de crítica ata os titores mesmos: “Ás ve-
ces parece que mendigamos a información sobre o alumno. Non todo o mundo
está disposto a colaborar e a pasar información relevante dun alumno/a”. 

6º. Revisar (igualar) as condicións da titoría en educación primaria e en secunda-
ria. É este un tema que estaba presente xa antes de entrar en funcionamento a
LOXSE. Coa posta en marcha real desta, é un problema que aínda se acentúa
máis, debido a dúas cuestións fundamentalmente; por unha banda, a coinci-
dencia nun mesmo centro de profesores de ensinanza primaria e secundaria e,
por outra, a adscrición de centros docentes de primaria a outros de secundaria
unidos por un mesmo Departamento de Orientación. En relación co primeiro,
argumentaba algún membro do grupo “o ir mestres a institutos provocou un
grande encontrón. Ó mestre non se lle ve como igual e esta é unha realidade
coa que hai que contar”, ou “a LOXSE non acaba de equiparar o profesorado e
a diferencia nos institutos non é boa para a convivencia”.

7º. Escasa relación con outros servicios da comunidade (servicios sociais, servi-
cios sanitarios, etc.) polo Departamento de Orientación.

A colaboración cos servicios sociais considérase fundamental para o bo fun-
cionamento do sistema, de aí que se reivindique unha maior colaboración.
Moitas das carencias dos centros quedarían emendadas cunhas relacións máis
amplas e fluídas con outros servicios da comunidade. Neste sentido, algún in-
tegrante do grupo apuntou: “Debería de existir un asistente social nas escolas,
xa que non hai habilidades para entrevistar a pais, para atender a problemas
emocionais, etc.”.
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8º. Relación centros-Administración. Preocupa que a Administración non sexa
máis sensible ós problemas que se lle formulan por parte dos centros educati-
vos, polo que se considerou que máis alá das memorias que se entregan ó final
de curso, os centros docentes deberían ter resposta e, en tempo axeitado, ás
preguntas importantes que lle trasladan á Administración.

4.3.- Identificación e selección de solucións.

Foron moitas as solucións achegadas polo grupo para solucionar en certa medida
as múltiples carencias que se atopan. Presentamos, a continuación, as que se conside-
ran máis viables:

1º. En relación coa problemática da falla de formación do profesor-titor, reclá-
manse plans específicos de formación de titores levados adiante por profe-
sionais cualificados. Así mesmo, sinálase a necesidade de mellorar a for-
mación inicial, no que a orientación e titoría se refire, tanto do profesorado
de educación primaria como de secundaria, aínda que se sinala por algún
membro do grupo que “o de primaria está mellor formado, non polo que o
forman sobre a titoría en maxisterio, senón porque xeralmente acceden a
unha titulación superior de pedagoxía, psicoloxía ou psicopedagoxía”.

2º. Sinálase a conveniencia de que a titoría non sexa unha función case exclu-
siva das últimas persoas que chegan ós centros, “persoas que, nalgúns ca-
sos, se acaban de titular ou que non teñen experiencia previa e, noutros ca-
sos, aínda tendo experiencia, descoñecen a realidade do novo centro”.

3º. Habería que tratar de completar os horarios con máis contidos para a tito-
ría.

4º. Sinálase a conveniencia de que a Administración desdobre cursos, en lu-
gar de suprimir prazas.

5º. Permitir que se “exceda” o disposto pola lei naqueles núcleos de poboación
onde haxa menos nenos. Tomar medidas diferenciadas segundo zonas.

6º. Adoptar as solucións necesarias para que os cadros de persoal dos centros
estean completos ó finalizar un curso de cara ó seguinte.

7º. Que, a ser posible, a titoría non recaia nos profesores que acaben de chegar
a un centro docente.

8º. Concienciar o profesorado da importancia da acción titorial, a través de
charlas, cursos e experiencias concretas.

9º. O labor docente e titorial é tan importante que se debería poder optar pola
reducción da xornada para aqueles casos de persoas maiores e de mozos
afectados dalgunha enfermidade derivada da profesión, como estrés, an-
siedade, etc.
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10º. Deberá irse cara a unha progresiva ampliación do número de horas que es-
tán contempladas para a titoría. “Unha cousa é válida se vén contemplada
con horas”. 

11º. Habería que buscar a forma de incentivar a titoría, o que podería ser a tra-
vés de complementos económicos, ou liberando horas de clase.

12º. Confeccionar os horarios, lembrando a posibilidade de propiciar encontros
entre profesores-titores do mesmo curso e de cursos distintos, e destes cos
profesores especialistas.

13º. Equiparar axeitadamente todos os profesores.

14º. Dado que a diversidade de problemáticas nos centros escolares é moi
grande, deberíase de contar co apoio de diferentes servicios da comunida-
de dunha forma máis directa, ampliando os cadros dos centros con outros
profesionais, como o asistente/traballador social. 

15º. Sería conveniente que algún servicio da Administración lles dera unha res-
posta, aínda que fose breve, ás memorias, elaboradas polos centros educa-
tivos e entregadas ó remate do curso.

16º. Apúntase, por último, que se deberían sensibilizar máis algúns inspectores
para potenciar os labores da orientación.

Con independencia do necesario incremento das horas computadas como de
acción titorial dentro da xornada laboral do profesor, a complexidade da situación
e dos problemas a que esta acción se enfronta esixen que ó profesorado se lle pro-
porcione formación específica. Estes problemas van, en efecto, moito máis alá do
que espontaneamente as persoas poden facer con boa vontade e prudencial sentido.
Cada vez son máis frecuentes as situacións problemáticas que demandan coñece-
mentos e habilidades específicas que ó profesorado non se lle proporcionan nin na
súa formación inicial nin na permanente, pero que atinxen non só o ámbito cientí-
fico e cultural, senón tamén o psicolóxico, o social-familiar, o hixiénico-sanitario,
o sexual, o alimentario e sobre todo o convivencial; isto é, a dinámica dos grupos,
os valores ético-sociais, políticos, laborais, etc.

Esta imprescindible formación específica é necesario que sexa percibida como
unha necesidade polo profesorado e para acadalo cómpre, por unha banda, presti-
xiar o traballo titorial cos incentivos dos que se fala noutras partes deste estudio; e,
por outra, unha sensibilización sobre a importancia capital deste aspecto do traba-
llo do profesorado. Só deste xeito será posible que exista unha demanda deste tipo
de actividades e mesmo que aparezan nos centros proxectos de formación que arti-
culen plans de acción titorial coa implicación do profesorado.

Hase completar, por outra banda, a dotación de medios así como ir a unha con-
creción maior dos fins a acadar.
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2. ENTREVISTAS

Entrevista coa presidenta e vocal de asociacións de pais de alumnos de centros pú-
blicos de Galicia.

Relación de participantes:

• Presidenta da Asociación de Pais de Alumnos de Centros Educativos Públicos
de Galicia.

• Unha vocal da Asociación de Pais de Alumnos de Centros Públicos de Galicia.

• Dous entrevistadores membros do equipo de investigación.

2.1.- Delimitación do problema.

A entrevista tivo lugar para analizar algúns aspectos da orientación e titoría nos
centros educativos, segundo a percepción dos pais/nais de alumnos de diferentes ni-
veis educativos.

Basicamente, trátase de coñecer a valoración que estes fan sobre o nivel de reali-
zación e a importancia que lles conceden a diferentes actividades orientadoras e tito-
riais para desenvolver nas institucións educativas. 

Entre estas actividades están as seguintes:

– Preventivas: cuestións sobre drogodependencias, saúde, educación sexual e
conflictos de convivencia nos centros escolares.

– De desenvolvemento: estratexias de estudio, habilidades sociais, transicións
académicas, inserción profesional, accións de autoestima, etc.

– Contextuais: educación ecolóxica, prácticas en empresas, relacións profesores-
familia, accións de garantía social, relacións con outros servicios e institucións
sociais, etc.

2.2.- Diagnóstico e identificación de situacións problemáticas.

En canto a cuestións relativas á organización e funcionamento titorial analizáron-
se as seguintes:

a) Dedicación necesaria á titoría polo profesorado de diversos niveis educativos.

b) Horario axeitado e suficiente de titoría, en función das necesidades e intereses
do alumnado, familia e profesores.

c) Formación inicial e continua dos profesores-titores.

d) Coordinación das accións orientadoras e titoriais entre centros educativos (re-
ceptores e adscritos), profesionais da orientación, etc.
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e) Os equipos de orientación específica, ademais de atender á diversidade deben
ser dinamizadores da titoría nos centros escolares.

f) Os equipos directivos das institucións educativas deben responsabilizarse máis
de fomentar accións orientadoras e titoriais.

2.3.- Identificación e selección de solucións.

a) Debe potenciarse máis a orientación e a titoría grupal e non só a individual.

b) Habería que fomentar máis as funcións titoriais, xa que teñen un status feble a
pesar da súa importancia e vinculalas máis á actividade do profesorado.

c) É imprescindible un incremento do horario de titoría, de tal xeito que non de-
bería ser nunca inferior a tres horas na semana: unha para atencións ós pais,
outra para os profesores e dúas recomendables para o alumnado (unha para
atención persoal e outra para a orientación grupal).

d) As titorías deben ser preparadas e planificadas previamente: cuestións para tra-
tar, tempo, etc.

e) Debe existir un lugar axeitado para facela e non nos corredores, na sala de pro-
fesores, nas aulas, etc.

f) A relación titorial debe ser sempre directa co profesor-titor e non indirecta con
outros docentes.

g) Os horarios deben axustarse ás necesidades dos entrevistados e non ser ríxidos.

h) Sería necesario potenciar a coordinación no relativo ás relacións entre o Plan
educativo de centro e o Plan de orientación e de acción titorial, xa que os desa-
xustes son patentes e a descoordinación faise máis palpable ó falar de conexión
entre centros docentes receptores e adscritos.

SÍNTESE

Tal e como se recolle na redacción deste informe, son varios os temas que lles pre-
ocupan ós profesionais dos centros educativos que participaron nas entrevistas, con
relación á orientación e á titoría. 

Ó longo deste último apartado, ponse de manifesto unha vez máis a inquedanza de
todos e cada un deles por solucionar problemas que afectan os centros educativos e que,
de ser solucionados, facilitarían moito o traballo cotián. Así mesmo, as solucións que se
achegan considerámolas de grande interese como para ser tidas en conta polos xestores
da educación, no seu conxunto, e dos máis vinculados á orientación, en particular.

É interesante analizar, unha vez expostas as conclusións de cada grupo de discu-
sión, como hai certos temas que son recorrentes; é dicir, sexa cal sexa o grupo de dis-
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cusión, todos enfatizan certos problemas e, así mesmo, coinciden ó apuntar algunhas
solucións.

Nestas liñas trátase de recapitular buscando as coincidencias, tanto en canto ós
problemas presentados como ás solucións proporcionadas e que pode dar un perfil
claro do sentir destes colectivos.

En relación cos problemas presentados nos que coinciden os diferentes grupos ou
que foron expostos en máis dun deles, recollemos os seguintes:

1ª. A formación do profesor-titor é un dos temas estrela en todos os grupos, tanto
cando se fala destes profesionais explicitamente (é o caso dos grupos de discu-
sión sobre a problemática organizativa e funcional dos profesores- titores e o
da conexión entre os directivos dos centros docentes e os departamentos de
orientación, con referencia especial as prácticas en centros de traballo), como
cando se trata da coordinación entre centros receptores e centros adscritos ou
da coordinación entre os equipos específicos e o Departamento de Orientación.

2ª. Outro tema recorrente é o da coordinación entre profesionais, de profesores-ti-
tores, de titores e resto de profesores, de titores e orientador, etc. As relacións
que se establecen nos centros docentes non sempre son fáciles como ocorre en
todo grupo humano, pero é significativo que se recoñeza e se suxiran vías de
solución desta falla de diálogo e do traballo conxunto. Un exemplo diso é can-
do se fala que nos centros docentes se procura poñerlles horarios ós profeso-
res-titores que faciliten ou propicien encontros entre titores ou entre estes e o
profesorado especialista.

3ª. Outra cuestión importante, e relacionada coa anterior, ben definida pola nova
situación de “obrigada” relación, en canto á orientación e titoría se refire, entre
centros de educación infantil e primaria e centros de ensino secundario, con to-
das as consecuencias que iso leva. Xa non só se trata de articular as medidas
necesarias para que institucionalmente eses “encontros” se produzan, senón
“inventar” solucións ós problemas derivados dos desacordos producidos polo
diferente trato que a Administración lles dá ós profesores en función do nivel
educativo no que imparten docencia ou derivados da difícil convivencia que se
xera entre alumnos de diferentes idades en tramos educativos distintos (p. ex.
ensinanza primaria e secundaria).

4ª. Considérase que na actualidade está cambiando o perfil do alumnado, polos
cambios socio-familiares, da integración de grupos minoritarios entre os que
cabería incluír o fenómeno da inmigración, entre outros. Todo iso leva a que se
teña que dar resposta desde o centro educativo a cuestións para as cales os pro-
fesionais que traballan neles non estean preparados ou simplemente que se ven
desbordados. 
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5ª. Necesidade sentida por máis dun colectivo de que os departamentos de orienta-
ción impulsen a acción titorial e, así mesmo, que os EOE a apoien e dinamicen.

Finalmente, algunhas solucións tamén apuntadas en varios grupos de discusión,
que se resumen nas seguintes:

a) En relación coa problemática da falla de formación do profesor-titor, reclá-
manse plans específicos de formación de profesores-titores levados a diante
por profesionais cualificados.

b) En relación tamén coa titoría fálase de que a Administración ten que conceder
máis tempo para a acción titorial, así como revalorizar esa función recoñecén-
doa, ben con incentivos económicos ou liberando de carga docente.

c) Recoñecemento institucional de todas as actividades que se poñan en marcha
nos centros destinadas a mellorar a coordinación entre profesionais (titores-ti-
tores, titores-orientador, orientador-membros do equipo específico, orientador-
titores en centros de traballo, etc.), computándoas dentro do horario lectivo.

d) Dotar os centros educativos de profesionais que traballen no campo social,
pois desta maneira poderase facer fronte ás necesidades reais que se estean
presentando.

e) Exercer o control necesario para que os departamentos de orientación, actual-
mente centrados no escolar, sobre todo nas dificultades no ensino primario e na
ESO, actúen máis en función dos principios de prevención, desenvolvemento e
intervención social e profesional.

Insistimos en que estes son os problemas e as solucións dadas a algunhas cues-
tións presentadas en máis dun grupo de discusión e por iso se recollen aquí, ó respon-
der ó sentir de distintas persoas e considerar que é significativo atopar coincidencia
nas opinións cando se manifestan en grupos de discusión diferentes e organizados
para falar de cousas diversas.

O Consello Escolar de Galicia engade ó sinalado en anteriores recadros dentro
do presente informe, a necesidade de coidar, tal como propón o equipo investiga-
dor, o relativo á coordinación entre os profesionais que inciden na orientación e ti-
toría do alumnado, así como á harmonización do seu labor co doutros servicios e
coa acción educadora das familias. Isto esixe tamén a presencia nos centros e a ac-
tuación coordenada de profesionais do campo social que completen os claustros
dos institutos e colexios, incorporándose de forma efectiva ós departamentos de
orientación.

Neste mesmo sentido, haberá que ir á sinatura dun convenio propiciado pola
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, coa Consellería de Familia e
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Xuventude, Sergas e Federación Galega de Municipios, co fin de coordinar os ser-
vicios sociais, evitar actuacións en compartimentos estancos, dúbidas sobre capa-
cidades competenciais diante de situacións “fronteirizas”, ou ben evitar actuacións
ou tratamentos duplicados. Estímase, por outra banda, que debe procurar en todo
caso unha diminución da ratio de alumnos por orientador
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