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PERSPECTIVA E ANÁLISE 
DOS DIVERSOS GRUPOS 

IMPLICADOS





CAPÍTULO 7

PERCEPCIÓN DO ALUMNADO





1. ANÁLISE DOS DATOS PERSOAIS, SOCIAIS, FAMILIARES E
ESCOLARES

1.1. IDADE

Cadro 7.
Distribución da mostra de alumnos por idade

A media de idade do colectivo total de alumnos/as é de 14 anos, cunha desviación
típica de 3’65.
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1.2. SEXO

Gráfico 1.
Distribución da mostra de alumnos por sexo

No referente á distribución do alumnado polo xénero, é aproximadamente igual,
cunha lixeira diferencia dos varóns (50’9%) fronte ás mulleres (49’1%).

1.3. LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

Gráfico 2.
Distribución da mostra de alumnos por lugar de residencia habitual

Destacan, en primeiro lugar, os residentes nunha vila cun 44%, seguido dos que
viven nas cidades (31’3%) e os do rural, nun 20’6%. Hai, asemade, un 3’4% de alum-
nos/as que residen en urbanizacións. En canto á distribución por residencia habitual e
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provincia (táboa 38), a de Pontevedra presenta a maior porcentaxe respecto dos que
viven no medio urbano (45’35%), fronte ós que residen en vilas (38%). Nesta mesma
provincia, o 12’16% habitan na zona rural, porcentaxe menor cá do resto das provin-
cias galegas.

Táboa 38.
Distribución da mostra de alumnos por lugar de residencia habitual e provincia

1.4. PROVINCIA NA QUE RESIDE

Gráfico 3.
Distribución da mostra de alumnos por provincia

Destaca A Coruña (40%), seguida de Pontevedra (27’3%) e, moi emparelladas, a
continuación Lugo (17%) e Ourense (15’7%).
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Táboa 39.
Distribución da mostra de alumnos por titularidade de centro educativo e provincia

1.5. TITULARIDADE DO CENTRO EDUCATIVO

Gráfico 4.
Distribución da mostra de alumnos por titularidade do centro educativo

Sobresae o colectivo de alumnos/as escolarizados nos centros docentes públicos
(77’7%), fronte ós privados (19’7%), cunha maioría neste caso das institucións reli-
xiosas (12%) en relación coas segrares (7’7%). Destacan, na provincia de Lugo, os es-
colarizados en centros educativos públicos (86%), respecto dos privados (14%).
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1.6. TIPO DE CENTRO DOCENTE

Gráfico 5.
Distribución da mostra de alumnos por tipo de centro docente

Respecto do tipo de institución educativa, sobresaen os escolarizados en centros
públicos de educación infantil e primaria (35%), sobre os institutos de educación se-
cundaria (33’6%) e os centros públicos integrados (8%). 

Táboa 40.
Mostra de alumnos por tipo de centro e provincia
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Respecto do tipo de institución educativa, sobresaen igualados os escolarizados en
centros públicos de educación infantil e primaria (34%), os institutos de educación se-
cundaria (34’2%) e os centros públicos integrados (8%). 

Por distribución provincial aparece, en primeiro termo, os dos CEIP de Ourense
(42%) respecto das demais provincias galegas. 

No caso dos matriculados en IES, é preciso significar en primeiro termo o 43’6%
da provincia de Lugo e o 28’6% da de Ourense.

Táboa 41.
Distribución da mostra de alumnos por titularidade e tipo de centro educativo

1.7. NIVEL EDUCATIVO

Táboa 42.
Distribución da mostra de alumnos por nivel educativo actual e provincia
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Sobresaen, en primeiro lugar, no total de Galicia os escolares dos cursos de 5º e 6º
de educación primaria, cun 40% e, en segundo lugar, os de bacharelato, cun 22’65%.

Táboa 43.
Distribución da mostra de alumnos de formación profesional por familia profesional eli-

xida e provincia

Sobre familias profesionais, no eido da formación profesional, é preciso salientar
o 21’66% da de electricidade e electrónica e, en segundo lugar, a de informática, cun
total do 13’82%.
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1.8. REPETICIÓN DE CURSO

Gráfico 6.
Repetición dalgún curso

Gráfico 7.
Repetición de cursos

Houbo unha repetición nun 23’5% de alumnado, sendo un curso a porcentaxe
máis elevada dela (72’5%) e dous, nun 22’8% de casos.

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

180



1.9. ESTUDIOS MÁXIMOS QUE REALIZOU O PAI E A NAI

Táboa 44.
Distribución da mostra en función do nivel de estudios dos pais/nais

Son moi semellantes os estudios cursados, cunha lixeira diferencia a favor das nais
na situación dos básicos completos (42’93% fronte a 40’81% dos pais). No caso dos
estudios de bacharelato e universidade, hai tamén unha pequena diferencia entre am-
bos os xéneros, cunha porcentaxe algo superior no colectivo dos pais (26’72% fronte
a 25’85%), nos que poñen estudios medios, e de 16’48% de pais, respecto do 16’17%
de nais con estudios universitarios.
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Gráfico 8.
Distribución da mostra de alumnos polo número de fillos da familia

Unha porcentaxe ampla dun 53’9% son dous, fronte a un 18’8% de tres, 18’3%
dun e un 9,1% de máis de tres.

1.10. ESTADO CIVIL DO PAI

Gráfico 9.
Distribución da mostra de alumnos/as por estado civil do pai

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

182



1.11. ESTADO CIVIL DA NAI

Gráfico 10.
Distribución da mostra de alumnos/as por estado civil da nai

Un elevado 90% do alumnado responde que o pai é casado e, a continuación, o 4%
é de divorciado e o 3% viúvo. No caso da nai, é de casada o 88’3%, divorciada o 4’1%
e viúva un 2’9%.

1.12. ¿CON QUEN VIVE HABITUALMENTE?

Gráfico 11.
Distribución da mostra de alumnos en función de con quén convive o alumnado

Un 84’9% de alumnos/as sinala que co pai e coa nai, un 9’3% coa nai e un 1% co pai.
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2. VALORACIÓN DAS CUESTIÓNS COMÚNS RELATIVAS Á
ORIENTACIÓN E TITORÍA (REALIZACIÓN E IMPORTANCIA)

Táboa 45.
Análise de medias e desviacións típicas do alumnado (columnas A e B): 

realización e importancia, respectivamente.

M = Media
S = Desviación típica
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Resaltan nas accións de realización titorial e orientadora as cuestións relativas á
organización da titoría, como son o control de fallas de asistencia e puntualidade, a in-
formación das actividades educativas e dos resultados académicos e a información ti-
torial sobre o comezo do curso.

Polo que se refire á importancia das actividades titoriais, convén subliñar na va-
loración do alumnado as de apoio ó alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar,
a atención ó estudio, a preocupación polo alumnado con problemas de comportamen-
to social, as accións de prevención de drogodependencias, etc.

Aínda sen insistir noutros aspectos das valoracións destacadas xa polo equipo
investigador e polo propio Consello Escolar en anteriores recadros, chama agora a
atención a escasa valoración que os alumnos fan da acción de asesoramento ó
alumnado para a elección de materias escolares, sendo como é un labor incluído
dentro do que tradicionalmente vén sendo a acción profesoral. Tendo en conta o in-
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cremento que vén habendo nos últimos anos e o que vai haber nos próximos cursos
da optatividade ou elección de modalidades, materias ou itinerarios, este labor ase-
sor revélase como importantísimo. Algo parecido cabe dicir en relación con resul-
tados, nas táboas 46, 48, etcétera, do ítem en que se cuestiona sobre as “acción de
orientación para a elección académica”, así como en relación co “asesoramento na
elección de itinerarios académicos e profesionais”, en táboas sucesivas.

Neste sentido, o Consello Escolar de Galicia considera que é preciso poñerlle
urxente remedio a esta situación. Atinxe, en efecto, a decisións que en boa medida
van condicionar o futuro escolar e vocacional dos estudiantes. 
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3. ANÁLISE COMPARATIVA DA ORGANIZACIÓN TITORIAL
COA PERCEPCIÓN DO ALUMNADO E DO PROFESORADO
TITOR (CUESTIÓNS ESPECÍFICAS)

Táboa 46.
Estatísticos descritivos para ítems específicos – A (realización).

Mostra de profesores e alumnos

M = Media
S = Desviación típica
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Respecto das cuestións específicas referentes á realización de accións titoriais,
destaca aquí a valoración do alumnado do asesoramento e o seguimento dos procesos
de ensino-aprendizaxe dos escolares, o fomento da integración destes no equipo de
clase, a atención do profesor-titor ós alumnos/as no período de lecer, etc.

Pola banda dos profesores-titores, resalta a avaliación en canto á realización das
accións titoriais dos seguintes ítems: coñecemento das características persoais e aca-
démicas dos alumnos/as tutelados, accións de titoría de carácter persoal, mediación
diante dos diversos sectores educativos nas dificultades dos escolares tutelados, etc.

Nos colectivos de profesores-titores e de alumnado destaca a alta cualificación na
realización de accións orientadoras e titoriais referidas ó “asesoramento e seguimento
dos procesos de ensino-aprendizaxe dos alumnos” (4º e 1º lugar, respectivamente), o
“coñecemento das características persoais e académicas dos alumnos tutelados” (1º e
5º lugar, respectivamente), o “fomento da integración dos escolares no grupo-clase
(aula)” co 3º e 2º lugar, respectivamente, a “mediación diante dos diversos sectores
educativos nas dificultades dos tutelados” e a “atención do profesor-titor ó alumnado
nos períodos de lecer”.

Sobresae, así mesmo, a cualificación de medio global do profesorado titor de 3’65
respecto do alumnado, que é de 3’16, o que indica unha valoración máis elevada dos
profesores-titores có propio alumnado, no relativo á realización das actividades orien-
tadoras e titoriais.
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Táboa 47.
Estatísticos descritivos para ítems específicos – B (importancia). 

Mostra de profesores e alumnos

M = Media
S = Desviación típica

Sobre a importancia das accións orientadoras e titoriais, sobresaen no alumnado res-
pecto das súas respostas ós ítems específicos e ó fomento da integración dos escolares
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no grupo-clase, o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudio,
o asesoramento e seguimento dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado, etc.

O profesorado valora aquí, dun xeito destacado, o coñecemento das características
persoais e académicas dos alumnos tutelados, a axuda dos servicios de orientación do
propio centro docente, o fomento da integración do alumnado no grupo-clase, etc.

Polo que se refire á columna B (importancia), sobresaen nos grupos de profesores-
titores e alumnado a valoración da axuda dos servicios de orientación do propio cen-
tro docente (4’49 e 4’08 de media, respectivamente), o asesoramento e seguimento
dos procesos de ensino-aprendizaxe dos alumnos/as (4’47 e 4’14 de media, respecti-
vamente) e a mediación diante dos diversos sectores educativos nas dificultades dos
suxeitos tutelados (media de 4’39 e 4’10, respectivamente).
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4. VALORACIÓN DA REALIZACIÓN E IMPORTANCIA DA OR-
GANIZACIÓN DA TITORÍA: ESTUDIO DO ALUMNADO

Táboa 48.
Análise de medias e desviacións típicas do alumnado (columnas A e B), dous ítems espe-

cíficos (realización e importancia, respectivamente)

M = Media
S = Desviación típica

Polo que se refire á realización e á importancia de accións de titoría, o alumnado
valora moi positivamente, dentro das cuestións específicas, o fomento da integración
dos escolares no grupo-clase e o asesoramento dos procesos de ensino-aprendizaxe
dos discentes.
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Táboa 49.
Respostas dos alumnos ós ítems xerais tipo A (realización)

Na realización das accións titoriais, o alumnado salienta as de contido organizati-
vo (informativas e de control de asistencia e puntualidade) e, como pouco desenvol-
tas, as de prevención de drogodependencias, fomento da aceptación de si mesmo e da
autoestima, axuda ós escolares na toma de decisións, etc., a pesar de que lles conce-
den bastante importancia, como se pode observar na táboa seguinte.
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Táboa 50.
Respostas dos alumnos ós ítems xerais tipo B (importancia)

A valoración da importancia que os escolares lles conceden a diversos ítems
(prevención, axuda na transición ó emprego, toma de decisións, asesoramento na
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elección de materias, resolución de problemas persoais, profesionais, etc.) non se co-
rresponden coa súa realización como actividades orientadoras e titoriais.

Táboa 51.
Respostas dos alumnos ós ítems específicos tipo A: realización

Sobresaen no alumnado a valoración das accións de fomento da integración no
grupo-clase e o asesoramento e seguimento nos procesos de ensino-aprendizaxe dos
escolares. Como pouco, realizadas de apoio dos servicios de orientación externos ó
centro educativo, a titoría de carácter persoal, a orientación para as eleccións acadé-
micas, o asesoramento na elección de itinerarios académicos e profesionais e a aplica-
ción dos plans de acción titorial e de orientación académico-profesional (PAT e
POAP, respectivamente).
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Táboa 52.
Respostas dos alumnos ós ítems específicos tipo B (importancia)

O alumnado considera moi importante a axuda dos servicios de orientación do
propio centro, o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudio,
o coñecemento das características persoais e académicas dos escolares tutelados, a co-
ordinación titorial das adaptacións curriculares, a integración na aula, o asesoramento
nos procesos didácticos e as actividades de mediación entre os escolares e os diversos
sectores educativos, pais, profesores, etc.
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Táboa 53.
Información ós pais, alumnos e profesores das actividades educativas e dos resultados

académicos (columna A): realización

Ítem 14

Existen diferencias significativas entre os profesores-titores e o subgrupo de
alumnos e pais/nais sobre as accións informativas ós tres colectivos, relativas ás tare-
fas educativas e ós resultados escolares.

Hai unha valoración positiva dos tres colectivos e sobresae a percepción dos pro-
fesores-titores respecto da realización do contido desta cuestión.

5. ANÁLISE DE CHI-CADRADO

Táboa de continxencia 54.
Nivel educativo actual no que está o alumnado e repetición de curso

Resumo do procesamento de casos
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Táboa de continxencia. Nivel educativo actual e repetición dalgún curso

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada

Proba de chi-cadrado

Existen diferencias significativas entre os niveis educativos nos que está matricu-
lado o alumnado e a repetición de curso.

Na educación primaria no seu terceiro ciclo (cursos 5º e 6º) hai pouca repetición,
así como no primeiro ciclo da ESO (cursos 1º e 2º). No segundo ciclo da ESO (cursos
3º e 4º) existe máis do esperado. No nivel de bacharelato coincide o observado co que
se esperaba e na formación profesional existe un fracaso moi elevado. Nas institu-
cións educativas privadas coincide entre o real e o esperado.
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Táboa de continxencia 55.
Estudios máximos do pai e repetición dalgún curso

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada

Probas de chi-cadrado

Cando os estudios realizados polo pai son máis elementais, hai máis repetición de
curso do esperado e, á inversa, cando eles posúen estudios máis elevados.
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Táboa de continxencia 56.
Estudios máximos da nai e repetición dalgún curso

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada

Probas de chi-cadrado

Sucede algo semellante ó que acontece cos estudios do pai, e a menos estudios da
nai hai máis repetición observada, e viceversa.
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Táboa de continxencia 57.
Relación de variable sexo e repetición dalgún curso.

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada

Probas de chi-cadrado

Existe menos repetición dalgún curso da esperada nas alumnas (388 fronte a 456)
e máis nos alumnos (546 fronte a 475), o que amosa unhas expectativas de éxito-fra-
caso escolar diferente entre os rapaces e as rapazas, atendendo á variable xénero.
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CAPÍTULO 8

PERSPECTIVA DOS PAIS/NAIS





1. DESCRICIÓN DOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSOAL,
SOCIAL E FAMILIAR

1.1. PERSOA QUE CONTESTA O CUESTIONARIO

Gráfico 12.
Distribución da mostra en función de quen contesta o cuestionario

Destaca unha elevada porcentaxe de nais que o respondan (69’8%) respecto dos
pais (28’3%), o que representa unha maior actitude de implicación neste ámbito.
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1.2. IDADE DO PAI

Cadro 8.
Distribución da mostra de pais por idade

1.3. IDADE DA NAI

Cadro 9.
Distribución da mostra de nais por idade

A media de idade do pai (43’2%) é algo superior á da nai (40’4%).
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1.4. SEXO

Gráfico 13.
Distribución da mostra de pais/nais por sexo do enquisado

Un 67’2% son mulleres, e un 32’8% varóns.

1.5. LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

Gráfico 14.
Distribución da mostra de pais por lugar de residencia habitual

Sobresaen, en primeiro lugar, os que viven en vilas, cun 44%; seguido dos de ci-
dade, cun 29% e, en terceiro lugar, os do rural, cun 25%.
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1.6. TITULARIDADE DO CENTRO EDUCATIVO NO QUE ESTÁ MATRICULADO O SEU

FILLO

Táboa 58.
Distribución da mostra de pais/nais por titularidade do centro educativo e provincia

Gráfico 15.
Distribución da mostra de pais/nais por titularidade do centro educativo

Aparecen destacados os centros públicos, cun 77’41% e, en segundo lugar, os pri-
vados relixiosos, cun 12% e os segrares, cun 8%.
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2. VALORACIÓN DAS CUESTIÓNS COMÚNS REFERENTES Á
REALIZACIÓN E IMPORTANCIA DAS ACCIÓNS ORIENTA-
DORAS

Táboa 59.
Análise de medias e desviacións típicas dos pais/nais (columnas A e B): 

realización e importancia

M = Media
S = Desviación típica
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Na realización das accións orientadoras e titoriais, os pais/nais destacan como
cuestións relevantes o control das fallas de asistencia e puntualidade, a información ti-
torial sobre o comezo do curso e a información ós pais, alumnos e profesores das ac-
tividades educativas e dos resultados académicos e a atención ó estudio.

Como accións orientadoras máis importantes, resaltan as de apoio ó alumnado nas
dificultades de aprendizaxe escolar, as de prevención de drogodependencias e as de
atención ó estudio.
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Táboa 60.
Respostas dos pais/nais ós ítems xerais tipo A: realización

Como accións orientadoras e titoriais menos realizadas resaltan as de prevención
de drogodependencias, as de axuda ó alumnado nas actividades de emprego e tempo
libre, as de asistencia ós escolares nas relacións familiares, as de axuda ó alumnado no
tránsito dos estudios ó emprego, etc., en contraste coas actividades de organización ti-
torial mellor valoradas na súa realización.
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Táboa 61.
Respostas dos pais/nais ós ítems xerais tipo B: importancia

As accións titoriais e orientadoras que consideran os pais/nais como máis impor-
tantes son as de prevención de drogodependencias, as de apoio ó alumnado nas difi-
cultades de aprendizaxe escolar, atención ó estudio, axuda ós escolares con problemas
de comportamento persoal, social...
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Táboa 62.
Respostas dos pais/nais ós ítems específicos tipo A: realización

Táboa 63.
Respostas dos pais/nais ós ítems específicos tipo B: importancia

Como accións titoriais realizadas, os pais/nais subliñan as do seu recibimento
(acollida) polo profesorado titor e a dispoñibilidade polos seus fillos dun ambiente
axeitado de estudio na súa propia casa.

Como actividades importantes da titoría destacan, ademais das descritas, o coñe-
cemento polo profesorado titor da situación persoal dos seus fillos/as, o envío por es-
tes de información continua sobre a evolución persoal e escolar do fillo/a e a existen-
cia de contactos periódicos dos pais/nais co profesor-titor.
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3. AVALIACIÓN DOS ÍTEMS ESPECÍFICOS RELATIVOS Á OR-
GANIZACIÓN DA ORIENTACIÓN E TITORÍA EDUCATIVA

Columna A: realización
M = Media
S = Desviación típica

Táboa 64.
Estatísticos descritivos: 22 a 28 (A)

Columna B: importancia

Táboa 65.
Estatísticos descritivos: 22 a 28 (B)

No colectivo de pais/nais destaca na columna A (realización de accións orientado-
ras e titoriais) a media de 4’01 do ítem nº 26 (disposición polo fillo dun ambiente de
estudio axeitado na casa), o nº 24 (accións de recibimento ós pais polos profesores-ti-
tores) e o nº 25 (existencia dun horario de titoría apropiado), cunha media de 3’72. En
último lugar, figura a colaboración entre o profesor-titor e a familia (media de 3’40).

Na columna B (importancia da función titorial) sobresaen os ítems nº 26 (disposi-
ción polo fillo dun ambiente de estudio axeitado na casa) e o nº 27 (envío polo profe-
sor-titor de información continua sobre a evolución persoal e escolar do seu fillo) con
medias de 4’51 e 4’46, respectivamente.
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Aínda que a valoración que os pais e as nais fan da importancia do labor orien-
tador e titorial é superior á que fan da súa realización efectiva; con todo, o Conse-
llo Escolar de Galicia celebra que os niveis de satisfacción que as familias mani-
festan en relación coa función orientadora e titorial da escola sexa claramente
positiva, nos ítems específicos. A felicitación que pronunciamos non debe facernos
esquecer a necesidade de coidar máis o relativo a determinados ítems do cuestio-
nario xeral, sobre todo o que respecta á prevención de drogodependencias a que se
refiren as táboas 66 e 67, a orientación para a elección de itinerarios ou materias
por parte dos escolares, aspectos nos que vimos insistindo en anteriores recadros.

4. ANÁLISE DE VARIANZA DE DIVERSAS CUESTIÓNS ORIEN-
TADORAS

Táboa 66.
Accións de prevención de drogodependencias (columna A): realización

Ítem 2

Hai diferencias significativas entre os profesores-titores en relación co subgrupo
(alumnos e pais/nais), referente á realización de accións de prevención de drogode-
pendencias.

Os profesores-titores posúen unha percepción máis favorable da realización de ac-
tividades neste eido e a súa valoración (2’9) é máis alta cá dos pais/nais e alumnado,
con valores de 2’66 e 2’63, respectivamente.
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Táboa 67.
Accións de prevención de drogodependencias (columna B): importancia

Ítem 2

Existen diferencias significativas entre os tres colectivos (alumnos, profesores-ti-
tores e pais/nais) relativas á importancia destas accións preventivas. Non obstante, as
diferencias entre os tres grupos é pequena, e valóranse todos entre bastante e moi im-
portantes neste ámbito.

Táboa 68.
Atención ó estudio (columna A): realización

Ítem 11

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

214



Hai diferencias significativas entre os pais/nais e a parella de alumnos e profeso-
res-titores respecto da realización de accións de atención ó estudio.

Os pais/nais teñen unha percepción valorativa lixeiramente menos favorable có
alumnado e o profesorado titor sobre a realización do estudio, que a perciben como boa.

Táboa 69.
Atención ó estudio (columna B): importancia

Ítem 11

Hai diferencia significativa entre os alumnos e o subgrupo de profesores-titores e
pais/nais en canto á importancia de accións de atención ó estudio.

O colectivo de pais/nais valoran lixeiramente máis cós profesores-titores e o alum-
nado a importancia do estudio, malia que todos estes grupos lle conceden bastante re-
levancia.
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Táboa 70.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia. Columna A): 

realización

Ítem 9

Existen diferencias significativas entre os profesores-titores e a parella de alumnos
e pais/nais en canto á realización de actividades de fomento da comunicación entre a
escola e a familia.

Os profesores-titores posúen unha lixeira percepción máis favorable cós grupos de
pais/nais e alumnado sobre a realización do ambiente comunicativo entre a escola e a
familia.
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Táboa 71.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia (columna B): 

importancia

Ítem 9

Hai diferencias significativas entre os tres colectivos enquisados (alumnos,
pais/nais e profesores-titores) referente á importancia de fomentar un ambiente comu-
nicativo entre os centros docentes e as familias.

O alumnado concédelle unha importancia menor a este ambiente de comunicación
entre a escola e a familia cós outros dous colectivos, cunha valoración de bastante im-
portante.
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Táboa 72.
Información ós pais, alumnos e profesores das actividades educativas e dos resultados

académicos (columna A): realización

Ítem 14

Existen diferencias significativas entre os profesores-titores e o subgrupo de alum-
nos e pais/nais sobre as accións informativas ós tres colectivos relativas ás tarefas
educativas e ós resultados escolares.

Todos os colectivos fan unha valoración positiva desta cuestión no referente á súa
realización e destacan, especialmente, os profesores-titores.
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Táboa 73.
Información titorial sobre o comezo do curso (columna A): realización

Ítem 13

Hai diferencias significativas (segundo o sistema Turkey) entre a parella (alumnos
e pais/nais), os orientadores de centros docentes e o subconxunto (profesores-titores e
directores de centros educativos), respecto das accións de realización de información
titorial sobre o comezo do curso.

Existe unha valoración satisfactoria de todos os grupos respecto da realización
deste ítem relativo á información titorial sobre o comezo do curso académico.
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Táboa 74.
Información titorial sobre o comezo do curso (columna B): importancia

Ítem 13

Hai diferencias significativas entre o alumnado e os directores de centros escola-
res sobre a importancia da información titorial sobre o comezo do curso.

Todos os colectivos danlle bastante importancia a esta actividade de información
titorial sobre o inicio do curso académico.
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Táboa 75.
Valoración global dos servicios de orientación e titoría (columna A): realización

Ítem 21

Aparecen diferencias significativas no colectivo de profesionais, formado por
orientadores de equipos de orientación específico e inspectores, por unha banda e, por
outra, pola parella constituída por directores e profesores-titores, con maior amplitude
desta entre inspectores e directores, relativa á valoración global dos servicios de
orientación e titoría educativa.

A valoración sobre as realizacións dos servicios orientadores e titoriais é favorable
en todos os colectivos, cunha percepción máis baixa dos inspectores de Educación e a
máis elevada dos directores dos centros docentes. Os pais/nais sitúanse nunha zona
intermedia na súa valoración.
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CAPÍTULO 9

PERCEPCIÓN 
DO PROFESORADO TITOR





1. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DATOS PERSOAIS, ACADÉMI-
COS E PROFESIONAIS

1.1. IDADE

Cadro 10.
Distribución da mostra de profesores por idade

A media é de 44 anos, nun colectivo de 863 docentes que respondan ó cuestionario.
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1.2. SEXO

Gráfico 16.
Distribución da mostra de profesores por sexo

O 65% son mulleres e o 35% varóns, que veñen coincidir basicamente con outros
estudios ó respecto.

1.3. ANOS DE EXPERIENCIA DOCENTE COMO PROFESOR

Gráfico 17.
Distribución da mostra de profesores por anos de experiencia

O colectivo enquisado presenta unha notable experiencia como profesor/a, cun
43% de máis de 20 anos, e un 25% entre 11-20 anos, o que representa un elevado 68%
con máis de 10 anos de experiencia pedagóxica.
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1.4. TITULARIDADE DO CENTRO DOCENTE

Táboa 76.
Distribución dos profesores por titularidade do centro educativo e provincia

Gráfico 18.
Distribución de profesores por titularidade do centro educativo e provincia

Resalta aquí a porcentaxe do 78% de centros educativos públicos, e un 22% priva-
dos. Neste último tipo, existe un 12% de relixiosos e un 10% de segrares.
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1.5. NIVEL EDUCATIVO NO QUE EXERCE

Táboa 77.
Distribución da mostra de profesores por niveis educativos que exercen e provincia

Destaca o 46’3% en educación primaria, o 24% en educación secundaria obrigato-
ria, un 15% en bacharelato e un 10% en formación profesional. 
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1.6. DEDICACIÓN Á FUNCIÓN TITORIAL

Táboa 78.
Distribución da mostra de profesores por horas de dedicación a titorías e provincia

Sobresae un 57’3% de profesores/as, que lle dedican á titoría entre 1 e 2 horas a
semana e un 23%, entre 3-4 horas.

Con menos dunha hora hai un 6’7% en Ourense e un 63’4% entre 1-2 horas nesta
provincia.

Táboa 79.
Distribución da mostra de profesores por horas de dedicación a titorías e 

niveis educativos
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Existe un 7’5% de profesores-titores de bacharelato, que lle dedican á función ti-
torial menos dunha hora á semana.

Dunha a dúas horas dedícanlle un 36’36% de profesores de educación infantil, un
57% de educación primaria, un 67% do 1º ciclo da ESO, un 60% de bacharelato, o
54’50% de formación profesional de grao medio e o 38’5% os de grao superior.

De 3 a 4 horas de dedicación á titoría hai un 14’4% de docentes de educación pri-
maria, un 26% de primeiro ciclo da ESO, un 41’4% de 2º ciclo da ESO, un 28% de ba-
charelato e un 41% de formación profesional.

Por niveis educativos, sobresae en educación infantil un 36% que indica de 1-2
horas e un 32% de 5-6 horas.

En ensino primario hai un 57%, que sinalan de 1-2 horas para titoría e un 19% de
máis de 6 horas.

No primeiro ciclo da ESO dáse un 67% con 1-2 horas de dedicación á titoría e un
26% de 3-4 horas.

No segundo ciclo da ESO existe un 51% con 1-2 horas e un 41’4% de 3-4 horas.

En bacharelato hai un 60% de docentes con 1-2 horas á semana para a función e un
28% con 3-4 horas.

Na formación profesional de grao medio existe un 54’5% de docentes que dedica
1-2 horas e un 41% de 3-4 horas.

Na formación profesional de grao superior dáse un 46% con dedicación de 1-2 ho-
ras á función titorial e un 46% de 3-4 horas.
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Táboa 80.
Distribución da mostra de profesores por horas de dedicación a titorías e 

niveis educativos

Desde o conxunto global do profesorado, segundo os diferentes niveis educativos,
hai un 57’3% de docentes cunha dedicación á función titorial de 1-2 horas e un 23’3%
de 3-4 horas.
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1.7. PROCEDENCIA SOCIOXEOGRÁFICA DO ALUMNADO

Táboa 81.
Distribución do alumnado, en función da súa procedencia socioxeográfica e do nivel 

socioeconómico predominante
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Gráfico 19.
Distribución do alumnado, segundo a súa procedencia socioxeográfica

A maioría dos profesores (49,2%) afirman que o nivel socioeconómico do alum-
nado é de tipo medio e o 37,93%, medio-baixo. Asemade, segundo os enquisados, un
46,53% do alumnado de nivel socioceonómico medio vive en vilas, un 32,73% de es-
colares de nivel medio-baixo residen nestas entidades de poboación, e un 32,43% no
medio rural.

1.8. NIVEL SOCIOECONÓMICO PREDOMINANTE DOS ALUMNOS/AS

Gráfico 20.
Distribución do alumnado segundo o nivel socioeconómico predominante
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1.9. TITULACIÓN ACADÉMICA

Gráfico 21.
Distribución da mostra de profesores segundo a súa titulación

Sobresae nas titulacións un 40% da de mestre, un 37% de licenciatura, un 12% de
diplomatura e un 8% de mestre e licenciatura.
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1.10. TAMAÑO DO CENTRO (NÚMERO DE ALUMNOS)

Táboa 82.
Distribución do profesorado en función do tamaño do centro e da súa titulación 

académica

235

CAPÍTULO 9. PERCEPCIÓN DO PROFESORADO TITOR



Gráfico 22.
Distribución de profesores en función do tamaño do centro

Destacan, de entre os centros docentes da mostra elixida, os que posúen entre 251-
600 alumnos (51%), de 101-250 (20%), de 601-1000 (18%) e de 1001-1500 o 7%.

Son, pois, centros de tipo medio de 101-600 alumnos os que abranguen o 71%,
aínda que existe un 18% que posúen entre 601-1000 alumnos (centros de tamaño
grande).

Polo que se refire á distribución segundo o tamaño dos centros dos profesores/as
por titulacións académicas, os mestres están destinados en institucións de tamaño me-
dio (100-600 alumnos), cun 85% deles, o que coincide fundamentalmente con centros
de educación primaria.

Os profesores con licenciatura están en institucións de tamaño medio-grande (de
251-1500 alumnos) nun 83% de casos, que coinciden basicamente con institutos de
educación secundaria.
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1.11. LOCALIZACIÓN DO CENTRO

Táboa 83.
Distribución do profesorado en función do tamaño do centro e da súa localización

A porcentaxe é moi paralela (48’25% da costa e 51’75% do interior).

Polo tamaño do centro, os de menos alumnos (101-600) están predominantemente
situados no interior de Galicia (75% fronte ó 68% da costa), mentres que os máis
grandes (600-1500 alumnos) atópanse na costa (29%), fronte ó 20% no interior.

Tamén os de menos de 100 alumnos se sitúan no interior (3’05%) e dos de máis de
1500 (3’04%) na costa), seguindo esta tendencia sinalada.
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1.12. NÚMERO DE PROFESORES/AS

Táboa 84.
Distribución do profesorado en función do tamaño do centro e do número de profesores

A metade dos centros educativos enquisados ten entre 25-49 profesores, e desta-
can un 9’42% de institucións educativas que teñen máis de 75 profesores en cada
unha delas, o que representa unha alta cantidade de docentes.
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1.13. NÚMERO DE GRUPOS/UNIDADES ESCOLARES

Táboa 85.
Distribución do profesorado en función do tamaño do centro e do número 

de unidades escolares

Hai 17 centros educativos do colectivo enquisado con máis de 1500 alumnos e,
deles, 7 con máis de 75 unidades escolares, o que representa unha masificación de
alumnado e profesorado que desempeña as ditas unidades.
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Táboa 86.
Distribución do profesorado en función do número de profesores e de unidades escolares

Existe un 13’7% de centros escolares con máis de 75 docentes, o que expresa unha
porcentaxe alta de institucións con número elevado de profesorado.
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1.14. MODALIDADE DO CENTRO DOCENTE

Táboa 87.
Número de profesores enquisados por tipo de centro e provincia

Destaca, en primeiro lugar, os CEIP cun 35’61% e, en segundo termo, os IES cun
31’88%.
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1.15. NÚMERO DE COLEXIOS ADSCRITOS

Táboa 88.
Número de centros adscritos ó Departamento de Orientación por provincia

Existe unha porcentaxe de 28’8% de departamentos orientadores cunha soa escola
adscrita, un 25’5% con dúas, un 12’2% con tres e un 9%, con máis de tres (destaca,
neste caso, a provincia de Ourense cun 16’2%).
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Así mesmo, hai un notable número de institucións educativas (15’3%) en Galicia
que non teñen ningún establecemento escolar adscrito e un significativo número de
9% de profesorado titor que o descoñece, destacando aquí un 12% da provincia da
Coruña. 

1.16. NÚMERO DE ALUMNOS TOTAIS PROCEDENTES DE COLEXIOS ADSCRITOS Ó DE-
PARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Táboa 89.
Número de centros adscritos ó Departamento de Orientación polo de alumnos totais
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Hai unha notable porcentaxe de profesores (44%) que sinalan que hai máis de 50
alumnos/as procedentes dun só colexio adscrito, un 42% que só se dá cando hai dúas
escolas adscritas, un 38% no caso de tres e un 59%, cando hai máis de tres.

1.17. PROVINCIA NA QUE ESTÁ SITUADO O COLEXIO

Táboa 90.
Número de profesores enquisados por tipo de centro e provincia

O profesorado de centros privados responde cunha porcentaxe case igual nas catro
provincias (oscila entre un 17’3% en Lugo e o 24’3% en Pontevedra).

Gráfico 23.
Porcentaxe de profesores por provincia
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1.18. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DO PROFESORADO DO CENTRO

Táboa 91.
Situación administrativa do profesorado por provincia

Unha elevada porcentaxe do profesorado enquisado (94%) son definitivos no pro-
pio centro docente.

Gráfico 24.
Situación administrativa da mostra de profesores enquisados

Un 94% do profesorado considera que os seus compañeiros son definitivos no
centro educativo.

245

CAPÍTULO 9. PERCEPCIÓN DO PROFESORADO TITOR



Referente á situación administrativa concreta dos docentes, hai un 68% de funcio-
narios definitivos, un 5’5% de funcionarios provisionais, un 19% de contratados (en-
tre eles, o da maioría dos centros docentes privados) e un 7% noutra situación admi-
nistrativa (interinos, substitutos, etc.).

1.19. NÚMERO DE ANOS QUE LEVA IMPLANTADA A ORIENTACIÓN NO CENTRO EDU-
CATIVO

Táboa 92.
Número de anos que leva implantada a orientación por modalidade de centro educativo
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Nos CEIP, a porcentaxe maior é de 59’80% entre 3-5 anos, e de 30’7 menor de 3
anos.

Nos IES, a porcentaxe maior é de 58’74% de 3-5 anos, e de 18’8% de 6-10 anos.

Nos centros públicos integrados, a porcentaxe maior é de 52’8% menor de 3 anos,
e de 33’3% entre 3-5 anos.

Obsérvase, pois, que na educación secundaria a orientación leva implantada máis
anos.

1.20. MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Gráfico 25.
Presencia no Departamento de Orientación

Sobresae o 40’4% como coordinador de equipo docente, 19% como profesor-titor
de ámbito científico e 17’5% titor do ámbito lingüístico.
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Gráfico 26.
Distribución da mostra de docentes por provincia

Táboa 93.
Distribución dos profesores por titularidade do centro educativo e provincia

A maioría dos centros privados enquisados non concertados son segrares (30), e
son os relixiosos nesta modalidade só dúas institucións. 
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2. AVALIACIÓN DAS CUESTIÓNS COMÚNS RELATIVAS Á REA-
LIZACIÓN, IMPORTANCIA E FORMACIÓN DAS ACCIÓNS
DE ORIENTACIÓN E TITORÍA EDUCATIVA

Táboa 94.
Análise de medias e desviacións típicas do profesor-titor (columnas A, B e C) 

Ítems comúns: realización, importancia e formación

M = Media
S = Desviación típica
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Polo que se refire á realización de accións titoriais, os profesores-titores resaltan o
control das fallas de asistencia e puntualidade, a información titorial sobre o comezo
do curso e a información ós pais, alumnos e docentes das actividades educativas e dos
resultados académicos.

Sobre a importancia das actividades orientadoras e titoriais resaltan o apoio ó
alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar, a atención ó alumnado con proble-
mas de comportamento persoal e social e a información ós diversos sectores escolares
das actividades educativas e dos resultados académicos.

No relativo á formación nestas accións destacan a información titorial sobre o co-
mezo do curso, a información ós distintos sectores educativos das actividades escola-
res e dos resultados académicos e o control de fallas de asistencia e puntualidade.

A notable baixa das puntuacións outorgadas nas columnas A, realización, e C,
formación, con respecto a B, importancia, en practicamente todos os ítems sitúa-
nos ante a evidencia de que o nivel de formación do profesorado con respecto ás
tarefas esixidas na orientación e función titorial resultan insuficientes e o propio
profesorado é moi consciente diso. Este feito ten que ser considerado grave, sobre
todo nun momento en que este tipo de acción educadora cobra moita maior impor-
tancia e resulta previsible que siga sendo así no futuro. AAdministración, así como
todas as demais instancias implicadas, deberán esforzarse por lle poñer remedio o
antes posible á situación denunciada.

Por outra banda, estímase necesario e urxente un proxecto de galeguización e
creación de material propio para uso dos profesionais da orientación (probas ava-
liativas, test, xeradores de informes, etc.), así como a creación dos centros de re-
cursos de educación especial.
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Táboa 95.
Respostas dos profesores ós ítems xerais tipo A: realización

O profesorado titor destaca na realización de accións orientadoras e titoriais as de
control de fallas de asistencia e puntualidade e as de información titorial sobre o co-
mezo de curso. As menos valoradas como efectuadas son as de prevención de drogo-
dependencias, as de emprego do tempo libre e as de axuda ó alumnado no paso dos es-
tudios ó emprego, bastante apreciadas na súa importancia.
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Táboa 96.
Respostas dos profesores ós ítems xerais tipo B: importancia

O profesorado titor valora como importantes o ítem 1 (atención ó alumnado con
problemas de comportamento persoal, social...), o ítem 12 (apoio ó alumnado nas di-
ficultades de aprendizaxe escolar) e o nº 11 (atención ó estudio).
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Táboa 97.
Respostas dos profesores ós ítems xerais tipo C: formación

Sobre a preparación para a realización das accións orientadoras e titoriais, o profe-
sorado titor destaca as de carácter organizativo (control das fallas de asistencia e pun-
tualidade e información ós diversos sectores educativos das actividades e resultados
académicos). Valoran como menor formación nos axentes titoriais as de prevención
de drogodependencias, as de axuda ó alumnado no tránsito dos estudios ó emprego, as
de apoio ós alumnos/as na toma de decisións persoais, profesionais, etc.
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3. VALORACIÓN DOS ASPECTOS REFERENTES ÓS ÍTEMS ES-
PECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN ORIENTADORA E TITORIAL

Táboa 98.
Estatísticos descritivos para ítems específicos – C (formación).

Mostra de profesores 
M = Media
S = Desviación típica

Na columna C, relativa só ós profesores-titores (formación), sobresaen o ítem 23
(axuda dos servicios de orientación do propio centro docente), o nº 31 (coñecemento
das características persoais e académicas dos alumnos titorizados), o nº 34 (asesora-
mento e seguimento dos procesos de ensino aprendizaxe dos escolares), o nº 36 (aten-
ción do profesor-titor ó alumnado nos períodos de lecer), cunha media de 3’81 puntos
sobre 5 posibles.
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4. ESTUDIO COMPARATIVO DAS PERCEPCIÓNS DE REALI-
ZACIÓN, IMPORTANCIA E FORMACIÓN NOS ÁMBITOS
ORIENTADORES E TITORIAIS (ÍTEMS ESPECÍFICOS)

Táboa 99.
Análise de medias e desviacións típicas do profesor-titor (columnas A, B e C): 

realización, importancia e formación (ítems específicos)

M = Media
S = Desviación típica
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Na columna A (realización) destaca o ítem 31 (coñecemento das características
persoais e académicas dos alumnos tutelados) e o ítem 35 (actividades de mediación
diante dos diversos sectores educativos nas dificultades dos tutelados). Na columna B
(importancia) é preciso resaltar o ítem 33 (fomento da integración dos escolares no
grupo). Sobre a columna C (formación do profesorado titor) convén subliñar o ítem
23 (axuda dos servicios de orientación do propio centro escolar).

Táboa 100.
Estatísticos descritivos 37 a 42 (A) (parte III): realización

M = Media
S = Desviación típica

A) Profesorado titor (columna A): realización
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Táboa 101.
Estatísticos descritivos: 43 a 63 (A) (parte IV): realización

En canto á columna A (realización de accións orientadoras) do cuestionario de pro-
fesores-titores (parte III), destaca o proceso de cubrir os documentos oficiais do grupo
de tutelados (ítem 42) e o nº 43 (presidencia das sesións de avaliación do alumnado).

Con respecto á parte IV do mesmo instrumento, sobresae o ítem nº 43 “desenvol-
vemento de titorías en horario adaptado ás necesidades do profesorado, alumnado e
familias” cun 4 de media, o “apoio ó director do Departamento de Orientación no
cumprimento das súas funcións, a “colaboración do profesorado do grupo de alumnos
titorizados” e o “apoio á titoría pola dirección da institución educativa”.
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O Consello Escolar de Galicia considera moi significativo o feito de que os
profesores-titores lle outorguen unha baixa puntuación ó ítem 45 (emprego de ini-
ciativas para realizar a acción titorial). É evidente que os suxeitos axentes da ac-
ción titorial non se senten de ningún xeito estimulados. O tratamento vén sendo o
mesmo que se ofrecía en épocas nas que a importancia deste labor non destacaba
como o fai agora. Non se tomou aínda conciencia no eido administrativo e norma-
tivo do cambio radical da situación. Tamén ten importancia que os titores se quei-
xen de falta de formación adecuada para a función, así como de dotación axeitada
de recursos técnicos e materiais. Tampouco se pode pasar por alto a queixa en re-
lación coa estimulación da investigación e innovación educativas, así como a bai-
xa puntuación outorgada ó ítem 61 (aceptación pola Administración das propostas
dos axentes sociais e pedagóxicos).

Táboa 102.
Estatísticos descritivos: 37 a 42 (B) (parte III): importancia
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Táboa 103.
Estatísticos descritivos: 43 a 63 (B) (parte IV): importancia

En canto á columna B (importancia das funcións orientadoras e titoriais), sobresae
o ítem nº 37 (información ó profesorado do grupo de alumnos tutelados), cunha media
do 4’43, e a “cooperación co Departamento de Orientación do centro docente”, cunha
media do 4’32.

Polo que se refire ó apartado IV, destacan os ítems nº 50 (colaboración do profe-
sorado do grupo de alumnos titorizados), o nº 51 (apoio á titoría pola Dirección do
centro educativo), con medias de 4’45. Figura rixidamente o ítem nº 43 (desenvolve-
mento da titoría en horario adaptado ás necesidades do profesor, familias e alumnos)
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e o nº 57 (apoio ó director do Departamento de Orientación no cumprimento das súas
funcións), cunha media de 4’35.

Columna C: formación

M = Media

S = Desviación típica

Táboa 104.
Estatísticos descritivos: 37 a 42 (C) (parte III): formación

Respecto da formación do titor, convén salientar o ítem 42 (proceso de cubrir a do-
cumentación oficial do seu grupo de titorandos).
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Táboa 105.
Respostas dos profesores ós ítems específicos tipo A: realización

Resaltan como accións de orientación realizadas polo profesorado titor, as titorías
de carácter persoal, o coñecemento das características persoais e académicas dos es-
colares titorizados, etc. Como menos realizadas, o profesorado titor subliña o apoio ós
servicios de orientación externos ó centro docente, a realización de actividades tito-
riais de natureza grupal, etc.
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Táboa 106.
Respostas dos profesores ós ítems específicos tipo B: importancia

Como accións titoriais relevantes, o profesorado titor subliña a axuda dos servi-
cios de orientación do propio centro docente, o coñecemento das características per-
soais e académicas do alumnado titorizado, o fomento da integración dos educandos
no grupo-clase, etc.
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Táboa 107.
Respostas dos profesores ós ítems específicos tipo C: formación

Como formación do profesorado titor destacan, ademais das sinaladas, as accións
de titoría de natureza persoal.
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Táboa 108.
Respostas dos profesores ós ítems específicos tipo A: realización

Como accións titoriais efectuadas, sobresaen o desenvolvemento destas en horario
axeitado ás necesidades dos interesados, o apoio da dirección, etc.
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Táboa 109.
Respostas dos profesores ós ítems específicos tipo B: importancia

Como accións titoriais importantes, destacan a colaboración do profesorado do
grupo de alumnos titorizados, o apoio pola Dirección do centro educativo, etc.
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5. ANÁLISE DE CHI-CADRADO

Táboas de continxencia 110.
Niveis educativos nos que exerce como profesor e dedicación á función titorial

F.E.: Frecuencia esperada
F.O.: Frecuencia observada

Probas de chi-cadrado

Hai diferencias significativas entre os tres niveis educativos analizados e a dedica-
ción titorial dos profesores-titores polo número de horas á semana. En educación in-
fantil e primaria aparece unha dedicación elevada á función titorial, de 5 ou máis ho-
ras á semana (espérase unha frecuencia de 54’6 e obsérvase unha de 92). Esta é menor
nos outros tres niveis educativos (ESO, bacharelato e formación profesional).
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Táboa de continxencia 111.
Modalidade do centro docente no que exerce como profesor e número de anos 

que leva implantada a orientación no centro

Táboa de continxencia. Modalidade de centro docente * Número de anos que leva
implantada a orientación no centro.
F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia estimada

Probas de chi-cadrado

Existen diferencias significativas entre a modalidade de centro docente no que tra-
balla como profesor-titor e o número de anos que leva implantada a orientación na de-
vandita institución.

Nos centros de educación infantil e primaria públicos hai moi poucos nos que a
orientación leva 6 ou máis anos implantada. Nos de educación secundaria hai poucos
que leven menos de tres anos de experiencia orientadora. Pola contra, nas institucións
educativas privadas existen bastantes que levan máis de dez anos de experiencia
orientadora.

No apartado de observacións como cuestión aberta ás respostas dalgúns profeso-
res-titores de centros docentes privados son as seguintes:
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• “No nivel de bacharelato a hora semanal dedicada á titoría realizaríase co alum-
nado para poder abordar diferentes temáticas. Tal e como está actualmente, é
imposible por non ter ningún momento dispoñible de reunión cos escolares”.

• “Actualmente, a formación do profesorado titor débese exclusivamente á ex-
periencia”.

• “Nos centros privados concertados unha hora de titoría é aboada como unha de
clase, cando leva máis tempo de dedicación. Isto non é un incentivo para ser un
bo profesor-titor”.

• “Cando hai xornada completa como profesor non se debería ter semanalmente
24 horas de clase e unha de titoría, xa que é un traballo excesivo para titorizar
un curso como se debería”.
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CAPÍTULO 10

PERSPECTIVA DOS DIRECTORES/AS
DE CENTROS EDUCATIVOS





1. ANÁLISE DA IDENTIFICACIÓN DE DATOS PERSOAIS, PRO-
FESIONAIS, ACADÉMICOS E SOCIAIS

1.1. IDADE

Cadro 11.
Distribución da mostra de directores por idade

A media de idade é de 49 anos, o que se asocia máis cos colectivos de dirixentes
educativos (inspectores e orientadores do EOE) que cos profesionais da orientación
de centros educativos (orientadores escolares e profesores-titores).
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1.2. SEXO

Gráfico 27.
Distribución da mostra de directores por sexo

As porcentaxes son dun 65% homes e 35% mulleres, o que significa unha maior
proporcionalidade co xénero masculino respecto dos que exercen as funcións directi-
vas en educación (inspectores, orientadores de EOE).

1.3. ANOS DE EXPERIENCIA DOCENTE COMO PROFESOR

Gráfico 28.
Distribución da mostra de directores por experiencia como profesor

É moi elevada (un 95% dos directores ten máis de 10 anos de experiencia como
profesor).
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1.4. ANOS DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR

Gráfico 29.
Distribución da mostra de directores por experiencia como tales

É menor cá docente (un 26% posúe máis de 10 anos de experiencia como
director/a).
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Táboa 112.
Distribución do alumnado en función da súa procedencia socioxeográfica e do nivel 

socioeconómico predominante
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Gráfico 30.
Distribución do alumnado segundo a súa procedencia socioxeográfica

1.5. NIVEL SOCIOECONÓMICO PREDOMINANTE DAS FAMILIAS

Gráfico 31.
Distribución do alumnado segundo o nivel socioeconómico predominante das familias

Un 48’5% dos directores sinala que o nivel socioeconómico do alumnado é me-
dio-baixo, un 37% de carácter medio e un 11% medio-alto.
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1.6. TITULACIÓN ACADÉMICA

Gráfico 32.
Distribución da mostra de directores segundo a súa titulación

Sobresae un 34% que posúe licenciatura, un 33% que é mestre e un 14% que é
mestre e licenciado.
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1.7. TAMAÑO DO CENTRO

Táboa 113.
Distribución dos directores en función do tamaño do centro e da súa titulación académica
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Gráfico 33.
Distribución da mostra de directores en función do tamaño do centro

A media superior de directores enquisados (88%) atópase en centros educativos de
101-1000 alumnos, con predominancia dos que están entre 251-600 alumnos (52’5%).

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

278



1.8. LOCALIZACIÓN DO CENTRO EDUCATIVO

Táboa 114.
Distribución dos directores en función do tamaño do centro e da súa localización

As institucións con maior número de alumnos están na costa galega (17% con
máis de 1000 alumnos, fronte ó 6% no interior). Sen embargo, un 75% de institucións
do interior ten entre 101-600 alumnos, fronte a un 58’5% da costa.

Segundo o exposto, os centros docentes da costa posúen máis número de alumnos
cós do interior de Galicia.
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1.9. SISTEMA SEGUIDO PARA A ELECCIÓN COMO DIRECTOR DE CENTRO DOCENTE

Gráfico 34.
Sistema seguido para a elección de director

Un 44% sinala que foi elixido democraticamente, un 41’5% por un sistema de de-
signación directa pola Administración educativa, e un 14’5% polo propietario do
centro.

O Consello Escolar de Galicia considera que debe ser obxecto dunha análise
máis detida o feito de que a porcentaxe dos directores de centros docentes que fo-
ron obxecto de designación directa case iguale os que o foron por elección demo-
crática. É preocupante que sexa tan escaso o número de candidaturas para a direc-
ción dos centros, como consecuencia quizais dunha deficiente acción
estimuladora.
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1.10. EXISTENCIA NO CENTRO EDUCATIVO DE APA (ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUM-
NOS/AS)

Gráfico 35.
Existencia de APA no centro educativo

Un 86% sinala que si e un 14% que non.

1.11. EXISTENCIA DE ASOCIACIÓN DE ALUMNOS

Gráfico 36.
Existencia de asociación de alumnos no centro

Si o 14% e non o 86% restante.

Se resulta preocupante que haxa un 14,3% de centros onde non existe asocia-
ción de pais e nais, máis preocupante resulta aínda que só nun 13,8% existan aso-
ciacións de alumnos. Este feito traerá como consecuencia que a representatividade
do alumnado nas institucións ou órganos nos que está prevista a súa participación
(como por exemplo, nos consellos escolares e mesmo no Consello Escolar de Ga-
licia), esta resulta moi escasamente representativa en relación coa totalidade dos
centros e dos alumnos.
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2. PERCEPCIÓN AVALIATIVA SOBRE CUESTIÓNS COMÚNS
REFERENTES Á REALIZACIÓN, IMPORTANCIA E FORMA-
CIÓN DE ACCIÓNS ORIENTADORAS E TITORIAIS

Táboa 115.
Medias e desviacións típicas nos ítems comúns das columnas A, B e C

M = Media
S = Desviación típica
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Dun xeito semellante ós profesores-titores, os directores dos centros educativos
valoran dunha maneira semellante a realización das accións orientadoras que fan re-
ferencia á información titorial sobre o comezo de curso, a información ós diferentes
sectores escolares das actividades educativas e dos resultados académicos e o control
de fallas de asistencia e puntualidade.

No relativo á importancia das accións sinaladas, destaca a atención ós alumnos/as
con problemas de comportamento persoal e social, o apoio ó alumnado nas dificulta-
des de aprendizaxe escolar e o fomento dun ambiente de comunicación entre a escola
e a familia.

Respecto da formación en accións titoriais, sobresae o control das fallas de asis-
tencia e puntualidade, a información titorial sobre o comezo do curso e a información
ós diversos sectores escolares das actividades educativas e dos resultados académicos
do alumnado.
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3. VALORACIÓN RELATIVA Á ORGANIZACIÓN E Á DINÁMI-
CA DOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E TITORÍA EDUCA-
TIVA

M = Media
S = Desviación típica

Táboa 116.
Estatísticos descritivos: 22 a 29 (parte II). Realización (A)

M = Media

S = Desviación típica
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Táboa 117.
Estatísticos descritivos: 22 a 29 (parte II). Importancia (B) 

M = Media
S = Desviación típica

Táboa 118.
Estatísticos descritivos: 22 a 29 (parte II). Formación (C)

Na columna A (realización das accións de orientación e titoría), os directores de
centros docentes destacan a “coordinación do profesorado pola Dirección do centro
para a acción titorial”, a “previsión pola dirección de actividades de atención ós cen-
tros adscritos nos horarios previstos” e o “nomeamento dos profesores-titores en fun-
ción da súa idoneidade”.

Na columna B (importancia), os directores de centros escolares subliñan a “coor-
dinación do profesorado pola dirección para acción titorial”, a “fixación de obxecti-
vos en materia de orientación e titoría na Comunidade Autónoma de Galicia pola Ad-
ministración”, o “nomeamento de profesores-titores en función da súa idoneidade” e
a “previsión de substitucións necesarias no caso de baixas, etc. dos orientadores”.

Na columna C (formación), os directores destacan o “nomeamento dos profeso-
res-titores en función da súa idoneidade” e a “previsión pola dirección de actividades
de atención ós centros adscritos nos horarios previstos”. 
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Táboa 119.
Respostas dos directores ós ítems xerais da columna A: realización

Respecto da realización das accións titoriais e orientadoras, os directores/as desta-
can as de tipo organizativo: información titorial sobre o comezo de curso, informa-
ción ós diversos sectores escolares das actividades educativas e dos resultados acadé-
micos e control das fallas de asistencia e puntualidade do alumnado.
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Táboa 120.
Respostas dos directores ós ítems xerais da columna B: importancia

Sobre a importancia das accións orientadoras e titoriais, os directores/as resaltan
as de atención ó alumnado con problemas de comportamento persoal, social, o fo-
mento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia, o apoio ó alumnado
nas dificultades de aprendizaxe escolar, etc.
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Táboa 121.
Respostas dos directores ós ítems xerais da columna C: formación

Polo que se refire á formación nas accións de orientación e titoría, os directores/as
destacan as de carácter organizativo.

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

288



Táboa 122.
Respostas dos directores ós ítems específicos da columna A: realización

Os directores/as subliñan aquí a necesidade de coordinación do profesorado, pola
banda da dirección, para a realización de accións titoriais, a previsión pola dirección
de actividades de atención ós centros adscritos nos horarios previstos, etc.
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Táboa 123.
Respostas dos directores ós ítems específicos da columna B: importancia

Destacan os directores/as na importancia das accións orientadoras de carácter es-
pecífico, a devandita coordinación dos docentes e o nomeamento pola dirección dos
profesores-titores en función da súa idoneidade.
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Táboa 124.
Respostas dos directores ós ítems específicos da columna C: formación

No ámbito da formación, os directores/as resaltan o da idoneidade no nomeamen-
to dos docentes titores pola dirección e a citada coordinación do profesorado.
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4. ANÁLISE DE VARIANZA E CHI-CADRADO

4.1. ANÁLISE DE VARIANZA

Táboa 125.
Atención ó estudio (columna A): realización

Ítem 11

Hai diferencias significativas no modelo de Tukey entre o grupo dos orientadores
dos EOE e os outros tres colectivos enquisados.

Táboa 126.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia (columna A): 

realización

Ítem 9
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Existen diferencias significativas entre os profesores-titores e a parella de alumnos
e pais/nais, en canto á realización de actividades de fomento da comunicación entre a
escola e a familia.

Táboa 127.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia (columna B): importancia

Ítem 9

Hai diferencias significativas entre os tres colectivos enquisados (alumnos,
pais/nais e profesores-titores) no referente á importancia de fomentar un ambiente co-
municativo entre os centros docentes e as familias.

Táboa 128.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia (columna A): realización

Ítem 9
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Segundo o modelo Turkey, hai diferencias significativas no relativo a este ítem en-
tre os orientadores dos EOE, os inspectores de Educación e a parella de directores e
orientadores de centros educativos.

Táboa 129.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia (columna B): 

importancia
Ítem 14

Todos os colectivos concédenlle unha valoración de bastante importante a esta
cuestión e destaca, especialmente, a percepción dos orientadores dos EOE.
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Táboa 130.
Información ós pais, alumnos e profesores das actividades educativas e dos resultados

académicos (columna A): realización
Ítem 14

Existen diferencias significativas entre os profesores-titores e o subgrupo de alum-
nos e pais/nais sobre as accións informativas ós tres colectivos, relativas ás tarefas
educativas e ós resultados escolares.

Táboa 131.
Información ós pais, alumnos e profesores das actividades educativas e dos resultados

académicos (columna A): realización
Ítem 14
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Hai unha avaliación positiva dos catro colectivos citados, aínda que se observa
que os orientadores dos EOE posúen unha percepción menos favorable respecto da re-
alización desta cuestión.

Táboa 132.
Información titorial sobre o comezo do curso (columna A): realización

Ítem 13

Hai diferencias significativas (segundo o sistema Turkey) entre a parella (alumnos
e pais/nais), os orientadores de centros docentes e o subconxunto (profesores-titores e
directores de centros educativos), con respecto a accións de realización de informa-
ción titorial sobre o comezo do curso.
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Táboa 133.
Información titorial sobre o comezo do curso (columna B): importancia

Ítem 13

Hai diferencias significativas entre o alumnado e os directores de centros escola-
res sobre a importancia da información titorial sobre o comezo do curso.
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Táboa 134.
Valoración global dos servicios de orientación e titoría (columna A): realización

Ítem 21

Aparecen diferencias significativas no colectivo de profesionais formado por
orientadores de equipos de orientación específico e inspectores, por un banda, e por
outra, a parella constituída por directores e profesores-titores, con maior amplitude
desta entre inspectores e directores, relativa á valoración global dos servicios de
orientación e titoría educativa.
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Táboa 135.
Axuda ó alumnado no paso dos estudios ó emprego (columna B): importancia

Ítem 17

Existen diferencias significativas no sistema de Tukey entre os orientadores dos
EOE e o trío de directores, orientadores de centro e inspectores de Educación nesta
cuestión.

Táboa 136.
Valoración global dos servicios de orientación e titoría (columna A): realización

Ítem 21
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Hai dúas parellas (directores e orientadores de centros, por unha banda, e inspec-
tores e orientadores de EOE, por outra) con diferencias significativas entre eles neste
ítem e na columna A (realización de accións orientadoras e titoriais).

Táboa 137.
Valoración global dos servicios de orientación e titoría (columna B): importancia

Ítem 21

Hai diferencias significativas entre os directores e os orientadores dos EOE neste
ítem da columna B (importancia das accións orientadoras e titoriais).
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Táboa 138.
Nomeamento pola dirección de titores en función da súa idoneidade. Columna A: 

realización
Ítem 28

Hai diferencias significativas entre os orientadores de EOE e a parella de inspec-
tores de Educación e directores de centros docentes na columna A (realización das ac-
cións titoriais e orientadoras).

Hai unha valoración moi baixa dos orientadores dos EOE, en relación cos outros
dous colectivos (inspectores e directores) referente á realización desta actividade.

Táboa 139.
Nomeamento pola dirección de titores en función da súa idoneidade. Columna B: 

importancia
Ítem 28
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Na columna B (importancia) hai diferencias significativas entre os tres colectivos
(orientadores de EOE, directores e inspectores escolares) no modelo de Tukey.

Existe unha percepción negativa dos orientadores dos EOE polo que se refire á
importancia desta cuestión, mentres os inspectores lle dan unha valoración normal e
os directores lle conceden unha avaliación bastante positiva.

4.2. ANÁLISE DE CHI-CADRADO

Táboa de continxencia 140.
Sistema seguido para a elección de director e número de anos que leva implantada a

orientación no centro

Resumo do procesamento de casos

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada
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Probas de chi-cadrado

Os centros educativos que levan máis anos coa implantación da orientación na súa
institución son aqueles nos que os directores foron designados directamente pola Ad-
ministración educativa.
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CAPÍTULO 11

PERCEPCIÓN DOS ORIENTADORES/AS
ESCOLARES DOS EQUIPOS DE 

ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS E DOS
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN





1. DESCRICIÓN DOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSOAL,
ACADÉMICA E PROFESIONAL

A) Orientadores do centro docente

1.1. IDADE

Cadro 12.
Distribución da mostra de orientadores do centro por idade

A media é de 42 anos (160 integrantes).
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1.2. SEXO

Gráfico 37.
Distribución da mostra de orientadores por sexo

O 64% son mulleres e o 36% varóns. É unha cifra semellante á do profesorado ti-
tor.

1.3. EXPERIENCIA COMO PROFESOR

Gráfico 38.
Distribución da mostra de orientadores por experiencia como profesor

É bastante ampla a experiencia docente, cun 44% entre 11-20 anos, e 29’3% de
máis de 20 anos. Un 73’3% ten máis de 10 anos de experiencia como profesor/a.
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1.4. EXPERIENCIA COMO ORIENTADOR

Gráfico 39.
Distribución da mostra de orientadores por experiencia orientadora

Un 28% ten menos de 3 anos e un 44’5% entre 3-5 anos. Un 72’5% ten menos de
6 anos de experiencia en funcións orientadoras.

1.5. TITULARIDADE DO CENTRO DOCENTE

Táboa 141.
Distribución da mostra de orientadores por titularidade do centro educativo e provincia
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Gráfico 40.
Distribución dos orientadores por titularidade do centro educativo

Un 81’7% exerce en institucións públicas e un 18’3% en privadas.
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1.6. PROCEDENCIA SOCIOXEOGRÁFICA DO ALUMNADO

Táboa 142.
Distribución do alumnado en función da súa procedencia socioxeográfica e do nivel 

socioeconómico predominante
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Gráfico 41.
Distribución do alumnado segundo a súa procedencia socioxeográfica

1.7. TITULACIÓN ACADÉMICA GLOBAL

Gráfico 42.
Distribución da mostra de orientadores segundo a súa titulación

É bastante aproximada a porcentaxe dos orientadores que teñen título de mestre e
de licenciatura (47’4%), fronte ós que posúen só a licenciatura (50%). Existe só un
2’6% de orientadores que son unicamente mestres.
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1.8. TITULACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA

Gráfico 43.
Distribución da mostra segundo a titulación específica

As porcentaxes de licenciaturas dos orientadores escolares son moi parellas entre
a de psicoloxía (44’8%) respecto da de Pedagoxía (41’9%) e a de psicopedagoxía é
bastante menor (10’5%).
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1.9. TAMAÑO DO CENTRO

Táboa 143.
Distribución dos orientadores en función do tamaño do centro e da súa titulación 

académica

O 51% posúen só licenciatura e o 47% son mestres con título de licenciado. Só un
2’6% son mestres unicamente.

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

314



Gráfico 44.
Distribución da mostra de orientadores en función do tamaño do centro

Polo que se refire ó exercicio como orientador escolar, hai un 50% que se atopa en
centros educativos entre 251-600 alumnos/as, un 20% en escolas entre 101-250 esco-
lares e un 19% en institucións entre 601-1000 alumnos/as. Deste xeito, un 89% de
orientadores exerce en centros docentes entre 251-1000 escolares.
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1.10. NÚMERO DE PROFESORES

Táboa 144.
Distribución dos orientadores en función do tamaño do centro e do número de profesores

Un 47’20% de orientadores de institucións educativas atópanse en escolas de 25-
49 docentes. Hai un 20% de orientadores que están en centros educativos entre 17-24
profesores, o mesmo que entre 50-75 ensinantes.
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De 101-250 escolares, hai un 20’5% e entre 601-1000 existe unha porcentaxe do
19%.

Pódese afirmar, pois, que un 90% aproximado dos orientadores escolares se ato-
pan en institucións entre 101-1000 alumnos, e entre 17-75 ensinantes.

1.11. NÚMERO DE GRUPOS/UNIDADES ESCOLARES

Táboa 145.
Distribución dos orientadores en función do tamaño do centro e do número de unidades

escolares

317

CAPÍTULO 11. PERCEPCIÓN DOS ORIENTADORES/AS ESCOLARES DOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS E DOS …



Táboa 146.
Distribución dos orientadores en función do número de profesores e dos 

grupos / unidades escolares

ORIENTACIÓN ESCOLAR E ACCIÓN TITORIAL EN GALICIA

318



1.12. MODALIDADE DO CENTRO DOCENTE

Gráfico 45.
Relación da mostra de orientadores pola modalidade do centro educativo

Sobresae un 38’5% de orientadores que exerce en colexios de educación infantil e
primaria, un 9% en centros públicos integrados e un 38% en institutos de educación
secundaria. Un 12’5% sinala que o fai noutro tipo de institucións educativas (centros
privados, esencialmente).
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1.13. NÚMERO DE CENTROS ADSCRITOS Ó DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Táboa 147.
Número de centros adscritos ó Departamento de Orientación por provincia

Hai un 33% de orientadores que sinala a existencia dunha soa escola adscrita, un
23’5% dous centros adscritos, un 10% tres e un 12% máis de tres. Un 21% indica que
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non hai ningunha institución escolar adscrita e nun só hai un caso que descoñece esta
cuestión.

Por provincias, destaca A Coruña, onde un 41% de orientadores indica que só hai
unha escola adscrita, un 37’5% da provincia de Lugo con dous e un 21% de Ourense
con tres.

Pola contra, hai un 28% de orientadores da provincia de Ourense e un 25% de
Pontevedra, que sinalan que non existe ningunha escola adscrita ó Departamento de
Orientación nas súas provincias respectivas.

Táboa 148.
Número de centros adscritos ó Departamento de Orientación por modalidade de 

centro docente

Nos colexios de educación infantil e primaria (CEIP), hai un 31% destes centros
que teñen só un adscrito, un 22’41% con dous adscritos e un 17’24% con máis de tres.
Con ningún adscrito destaca tamén un 17’24%.

Nos institutos de educación secundaria hai un 36% cun colexio adscrito, un 28’5%
con dous e un 16% sen ningún adscrito.
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1.14. NÚMERO DE ALUMNOS/AS TOTAIS PROCEDENTES DE COLEXIOS ADSCRITOS Ó

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Táboa 149.
Número de centros adscritos ó Departamento de Orientación por alumnos totais

Hai un 39% de orientadores que indican que existen máis de 80 escolares dun só
colexio adscrito ó Departamento de Orientación, un 32% de dous, un 16% de tres e un
14% de máis de tres.
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Un 42% de orientadores indican que son máis de 80 alumnos adscritos ó Departa-
mento de Orientación de referencia, o que representa unha porcentaxe elevada e que
repercute no traballo complementario dos profesionais da orientación dos centros
educativos. Nestes casos, sería necesario o reforzo dalgún profesional máis da orien-
tación para poder atender especificamente este alumnado.

1.15. PROVINCIA ONDE ESTÁ SITUADO O COLEXIO

Gráfico 46.
Provincia onde está situado o colexio
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1.16. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DO PROFESORADO

Táboa 150.
Situación administrativa do profesorado por provincia
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Táboa 151.
Situación administrativa do profesorado por localización do centro educativo

Hai un 91% de orientadores que sinala que a maioría dos profesores son definiti-
vos e un 8% que estima que existe unha metade de definitivos e a outra de provisio-
nais.
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1.17. NÚMERO DE ANOS QUE LEVAN IMPLANTADOS OS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

NO CENTRO

Táboa 152.
Número de anos que leva implantada a orientación por modalidade de centro educativo
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A porcentaxe maioritaria de orientadores (57%) indica de 3-5 anos, especialmente
en colexios de educación infantil e primaria (68’5%). Nos institutos de educación se-
cundaria, hai un 21% que indica máis de 10 anos e un 43’5% de centros privados.

En consecuencia, a orientación en diversas institucións privadas e nos institutos de
educación secundaria (neste caso, debido á existencia de proxectos de orientación en
diversos centros educativos deste nivel desde o curso 1988-89) abonan a idea dunha
maior experiencia orientadora que no caso dos colexios públicos de educación infan-
til e primaria.

1.18. SISTEMA SEGUIDO PARA O ACCESO COMO ORIENTADOR

Gráfico 47.
Sistema seguido para o acceso como orientador

Destaca o 8% mediante concurso de traslados en educación secundaria, un 20% de
concurso-oposición libre ó corpo de profesores de educación secundaria, un 9% de
concurso-oposición restrinxida para profesores titulados, un 10% para concurso entre
membros dos antigos equipos psicopedagóxicos de apoio, un 33% de concurso de
traslados para profesores de educación infantil e primaria titulados e un 20%, median-
te contratación en centros privados.

No caso de centros de educación secundaria, destaca un 29% mediante concurso-
oposición e, nos centros de educación infantil e primaria, un 33% mediante concurso
de traslados. No ensino privado, a modalidade de acceso á orientación como profesio-
nal dela e de contratación.
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Gráfico 48.
Distribución da mostra de orientadores de centro por provincia

Na Coruña un 36%, en Pontevedra un 30%, en Ourense un 17% e en Lugo un 17%.

Táboa 153.
Distribución da mostra de orientadores por titularidade do centro educativo e provincia

Existe un 82% de centros públicos e un 18% de privados, dos cales un 10% son re-
lixiosos e un 8% segrares (5% concertados e 3% non concertados).
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B) Orientadores de equipos específicos

1.1. IDADE

Cadro 13.
Distribución da mostra de orientadores do equipo específico por idade

A media da idade é de 48’5 anos, máis elevada ca nos outros colectivos orientadores.

1.2. SEXO

Gráfico 49.
Distribución da mostra de orientadores do equipo específico por sexo

Hai un 43% de mulleres e un 57% de homes, o que representa unha maior cone-
xión coas profesións directivas de Educación (inspectores, directores) que cos outros
colectivos de orientación (orientadores de centros e profesores-titores).
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1.3. ANOS DE EXPERIENCIA DOCENTE COMO PROFESOR

Gráfico 50.
Distribución da mostra de orientadores de equipos específicos por experiencia 

como profesor

Existe un 70% que posúe máis de 10 anos de experiencia docente, o que represen-
ta unha cifra elevada.

1.4. ANOS DE EXPERIENCIA COMO ORIENTADOR

Gráfico 51.
Distribución da mostra de orientadores de equipos específicos por experiencia como

orientadores

O colectivo nun 79% posúe máis de 10 anos de experiencia como orientador, o
que indica que é máis elevada cá propiamente docente.
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1.5. TITULACIÓN ACADÉMICA XERAL

Gráfico 52.
Distribución da mostra de orientadores de equipos específicos segundo a súa titulación

Sobresae un 55% de orientadores, que son mestres e licenciados.

1.6. TITULACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA

Gráfico 53.
Distribución da mostra de orientadores de equipos específicos segundo a súa titulación

específica

Existe bastante equilibrio entre a posesión de licenciaturas en pedagoxía (30%),
fronte á de psicoloxía (25%).
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2. AVALIACIÓN DA PERCEPCIÓN DA REALIZACIÓN, IMPOR-
TANCIA E FORMACIÓN (ÍTEMS COMÚNS) EN ÁMBITOS
ORIENTADORES E TITORIAIS

Táboa 154.
Análise de medias e desviacións típicas dos orientadores de centros docentes 

(columnas A, B e C): realización, importancia e formación

M = Media
S = Desviación típica
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Polo que se refire á realización de accións orientadoras (columna A), os orientado-
res de centros escolares destacan o control de fallas de asistencia e puntualidade, a in-
formación titorial sobre o comezo do curso e a información ós sectores educativos
(alumnos, pais e docentes) das actividades académicas.

Respecto da importancia (columna B) desas accións titoriais, realzan o apoio ó
alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar, a atención ós alumnos/as con pro-
blemas de comportamento persoal e social e o fomento dun ambiente de comunica-
ción entre o centro educativo e a familia.

En canto ós aspectos da formación orientadora e titorial (columna C), sobresaen os
mesmos que se contemplan na realización de accións de orientación.
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Táboa 155.
Análise de medias e desviacións típicas dos orientadores dos EOE docentes 
(columnas A, B e C): realización, importancia e formación, respectivamente

M = Media
S = Desviación típica
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Os orientadores dos EOE, no relativo á realización de accións titoriais, subliñan
as cuestións referentes ó asesoramento ó alumnado na elección de materias escolares,
o coñecemento do contorno social e profesional e a axuda ó alumnado no tránsito dos
estudios ó emprego.

Sobre a importancia das accións orientadoras, enfatizan a valoración dos servicios
de orientación e titoría, o fomento da aceptación de si mesmo e do propio aprecio (au-
toestima) e o apoio ó alumnado na resolución de problemas persoais e profesionais.

Polo que se refire á formación titorial, acentúan a información ós distintos secto-
res escolares (alumnado, pais/nais, profesorado) das actividades educativas e dos re-
sultados académicos, o control das fallas de asistencia e puntualidade e a atención ó
estudio.
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3. VALORACIÓN DAS CUESTIÓNS ESPECÍFICAS REFEREN-
TES Á ORIENTACIÓN E TITORÍA DOS ORIENTADORES DE
CENTROS DOCENTES E DOS ORIENTADORES DOS EOE

3.1. ORIENTADORES DE CENTROS EDUCATIVOS

M = Media
S = Desviación típica

Táboa 156.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 36 (A) (parte II): realización
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Táboa 157.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 36 (B): importancia

Na columna A (realización de accións orientadoras e titoriais), os orientadores dos
centros educativos sinalan como cuestións máis valoradas o “apoio da dirección ó De-
partamento de Orientación”, a “comprobación pola dirección de que os plans de
orientación se levan a efecto” e o “fomento pola dirección da congruencia dos obxec-
tivos do Plan educativo do centro (PEC) e dos plans de orientación e de práctica
orientadora”.

Na columna B (importancia das accións orientadoras) destacan o “impulso da for-
mación do profesorado no propio centro docente na función orientadora”, a “coordi-
nación do profesorado pola dirección para o desenvolvemento da acción titorial” e,
especialmente, o “apoio da dirección ó Departamento de Orientación”, así como o
“fomento pola dirección da congruencia dos obxectivos do PEC, dos plans de orienta-
ción e da práctica orientadora”.

M = Media
S = Desviación típica
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Táboa 158.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 36 (C): formación

Na columna C (formación), os orientadores de centros educativos subliñan o
“apoio da dirección ó Departamento de Orientación”, a “comprobación pola dirección
de que os plans de orientación se levan a efecto” e o “fomento pola dirección da con-
gruencia dos obxectivos do PEC dos plans de orientación e da práctica orientadora”.
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3.2. ORIENTADORES DO EQUIPO ESPECÍFICO

M = Media
S = Desviación típica

Táboa 159. 
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 30 (A): realización

M = Media
S = Desviación típica

Táboa 160.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 30 (B): importancia

M = Media
S = Desviación típica
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Táboa 161.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 30 (C): formación

Respecto dos orientadores de equipos específicos e na columna A (realización de
accións orientadoras), soamente destacan a “supervisión pola inspección dos plans e
memorias dos equipos”.

Na columna B (importancia), subliñan en primeiro lugar a “planificación pola Ad-
ministración das dotacións de recursos”, a “previsión pola Administración das substi-
tucións precisas”, o “apoio pola Administración da formación continua dos orientado-
res” e a “coordinación do profesorado pola Dirección do centro para a acción titorial”.

Na columna C (formación) realzan os orientadores dos EOE, principalmente a
“supervisión pola inspección dos plans e memorias dos equipos de orientación”.
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Táboa 162.
Respostas dos orientadores do centro ós ítems xerais tipo A: realización

Na realización de accións orientadoras e titoriais, os orientadores de centro docen-
te realzan as organizativas: información titorial sobre o comezo de curso, información
ós diferentes sectores educativos das actividades escolares e dos resultados académi-
cos, o control de fallas de asistencia e puntualidade, etc.

341

CAPÍTULO 11. PERCEPCIÓN DOS ORIENTADORES/AS ESCOLARES DOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS E DOS …



Táboa 163.
Respostas dos orientadores do centro ós ítems xerais tipo B: importancia

Como accións orientadoras e titoriais máis importantes, os orientadores dos cen-
tros docentes destacan as de atención ó alumnado con problemas de comportamento
persoal, social..., o apoio ó alumnado nas dificultades de aprendizaxe escolar, a valo-
ración dos servicios de orientación e titoría, etc.
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Táboa 164.
Respostas dos orientadores do centro ós ítems xerais tipo C: formación

No ámbito da formación titorial, os orientadores de centros escolares subliñan nas
accións de organización titorial xa citadas a realización de actividades de orientación.
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Táboa 165.
Respostas dos orientadores do centro ós ítems específicos tipo A: realización

Polo que se refire ás cuestións titoriais específicas, os orientadores de centros des-
tacan na súa realización as de apoio da dirección ó Departamento de Orientación, a
coordinación do profesorado pola dirección no desenvolvemento titorial, etc.
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Táboa 166.
Respostas dos orientadores do centro ós ítems específicos tipo B: importancia

Sobre a importancia das accións específicas de carácter titorial, os orientadores de
centros docentes sobresaen o apoio da dirección ó Departamento de Orientación, o
apoio pola Administración educativa da formación continua dos orientadores, etc.

345

CAPÍTULO 11. PERCEPCIÓN DOS ORIENTADORES/AS ESCOLARES DOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS E DOS …



Táboa 167.
Respostas dos orientadores do centro ós ítems específicos tipo C: formación

En canto á formación en accións orientadoras, os profesionais da orientación do
centro escolar subliñan a promoción pola dirección da integración dos plans de orien-
tación e de titoría, o apoio da dirección ó Departamento de Orientación, etc.
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Táboa 168.
Respostas dos orientadores dos EOE ós ítems xerais tipo A: realización

Os orientadores dos EOE realzan como accións titoriais que se efectúan, as de co-
ñecemento do contorno social e profesional, as de axuda ó alumnado no tránsito dos
estudios ó emprego, etc.
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Táboa 169.
Respostas dos orientadores dos EOE ós ítems xerais tipo B: importancia

Os orientadores dos EOE destacan como importantes as accións titoriais relativas
á axuda ó alumnado no paso dos estudios ó emprego, a axuda ós escolares na toma de
decisións persoais, profesionais..., o fomento da autoestima, etc.
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Táboa 170.
Respostas dos orientadores dos EOE ós ítems xerais tipo C: formación

No relativo á formación en accións titoriais, os orientadores realzan as cuestións
de organización orientadora e titorial.
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Táboa 171.
Respostas dos orientadores dos EOE ós ítems específicos tipo A: realización

Os orientadores dos EOE subliñan na realización de accións específicas de orien-
tación a supervisión pola inspección dos plans e memorias dos propios EOE.
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Táboa 172.
Respostas dos orientadores dos EOE ós ítems específicos tipo B: importancia

Sobre a importancia das accións específicas de orientación, os orientadores dos
EOE resaltan as de planificación pola Administración das dotacións axeitadas de re-
cursos, a coordinación do profesorado pola dirección para a acción titorial, etc.

Táboa 173.
Respostas dos orientadores dos EOE ós ítems específicos tipo C: formación
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Polo que se refire á formación nas accións de orientación, os orientadores dos
EOE subliñan as de supervisión pola inspección dos plans e memorias dos equipos re-
ferenciados.

Ó Consello Escolar de Galicia resúltanlle destacables as grandes diferencias
entre os departamentos de orientación dos centros e os equipos de orientación es-
pecíficos, á hora de valorar a realización das tarefas de orientación e titoría dentro
dos centros escolares. O feito de que estas diferencias sexan tan marcadas debería
ser obxecto dunha investigación posterior.
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4. ANÁLISE DE VARIANZA E CHI-CADRADO

4.1. ANÁLISE DE VARIANZA

Táboa 174
Atención ó estudio (columna A)

Ítem11

Hai diferencias significativas no modelo de Tukey entre o grupo dos orientadores
dos EOE e os outros tres colectivos enquisados. Aqueles teñen unha percepción me-
nos positiva cós outros tres grupos de profesionais, referente á realización de activi-
dades de atención ó estudio polo alumnado.

4.2. ANÁLISE DE CHI-CADRADO

Táboas de continxencia 175.
Número de anos que leva a orientación no centro e sistema seguido para o acceso como

orientador de centro educativo

Resumo do procesamento de casos
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Táboa de continxencia. Número de anos que leva a orientación no centro e sistema 
seguido para o acceso como orientador de centro educativo

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada

Probas de chi-cadrado

O concurso de traslados entre profesores funcionarios de educación secundaria
para acadar o posto de orientación do centro docente deste nivel educativo é máis ha-
bitual naqueles que levan implantada a orientación máis tempo.

Sen embargo, o concurso de traslados para profesores numerarios de educación in-
fantil e primaria é o sistema máis usual para acceder a aquelas escolas deste nivel edu-
cativo que levan menos tempo coa implantación da orientación.
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Táboas de continxencia 176.
Relación da variable sexo co sistema seguido para o acceso como orientador de centro

educativo

Resumo do procesamento de casos

Táboa de continxencia. Relación da variable sexo coa sistema seguido para o acceso
como orientador de centro educativo 

F.O.: Frecuencia observada
F.E.: Frecuencia esperada

Probas de chi-cadrado

Existen diferencias significativas entre as dúas variables. Atendendo á variable xé-
nero, o sistema de concurso para acceder á orientación nos centros de educación secun-
daria dáse máis do esperado entre os homes, e menos entre as mulleres orientadoras.
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OBSERVACIÓNS. Os orientadores escolares de centros docentes privados sina-
lan nas súas respostas abertas o seguinte:

• “Hai, para a realización de funcións orientadoras, insuficiente tempo, recursos
persoais e materiais e información por parte da Administración educativa, no
referente a accións de formación, sobre orientación, reunións cos responsables
das institucións orientadoras, respecto a normativas legais, etc.”.

• “Debe existir un impulso á orientación desde a dirección e desde a xefatura de
estudios dos centros educativos”.

• “Na práctica dos centros docentes funciona o orientador individualmente e non
o Departamento de Orientación, formado por distintos membros”.
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CAPÍTULO 12

PERSPECTIVA DOS INSPECTORES DE
EDUCACIÓN





1. ANÁLISE DESCRITIVA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN
PERSOAL, ACADÉMICO E PROFESIONAL

1.1. IDADE

Cadro 14.
Distribución da mostra de inspectores por idade

A media de idade é de 55 anos, o que representa o colectivo de profesionais de
educación enquisado de maior idade.
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1.2. SEXO

Gráfico 54.
Distribución da mostra de inspectores por sexo

Esta porcentaxe (27% de mulleres e 73% de homes) sinala unha preponderancia
do xénero masculino nas funcións directivas e supervisoras no ensino.

1.3. ANOS DE EXPERIENCIA COMO PROFESOR

Gráfico 55.
Distribución da mostra de inspectores por experiencia como profesor

Destaca un 82%, que posúe máis de 10 anos de experiencia docente.
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1.4. ANOS DE EXPERIENCIA DIRECTIVA COMO INSPECTOR

Gráfico 56.
Distribución da mostra de inspectores por experiencia como inspector de ensino

Sobresae un 60% de máis de 10 anos de experiencia na función inspectora, o que
representa tamén unha elevada cantidade de tempo de exercicio profesional nesta ac-
tividade.

1.5. TITULACIÓN ACADÉMICA XERAL

Gráfico 57.
Distribución da mostra de inspectores segundo a súa titulación xeral

Destaca un 47% de inspectores que son mestres e licenciados e un 41% con licen-
ciatura, exclusivamente. Hai un 12% que non posúe titulación universitaria de ciclo
longo (licenciatura).

361

CAPÍTULO 12. PERSPECTIVA DOS INSPECTORES DE EDUCACIÓN



1.6. TITULACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA

Gráfico 58.
Distribución dos inspectores segundo a súa titulación específica

Existe un 30% de licenciados en pedagoxía e un 60% con titulación non psicope-
dagóxica na súa carreira universitaria.

1.7. SISTEMA DE ACCESO Á INSPECCIÓN

Gráfico 59.
Sistema de acceso á inspección

Un 40% accedeu pola vía do concurso-oposición e un 32% por concurso de méri-
tos. Un elevado 28% ingresou por outros procedementos distintos dos anteriores.
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1.8. CIDADE ONDE O INSPECTOR TEN O SEU DESTINO PROFESIONAL

Gráfico 60.
Cidade onde ten o seu destino profesional

A Coruña figura en primeiro lugar, co 28%, e logo Ourense (21%), Pontevedra e
Lugo (19%), Vigo co 11% e Santiago co 2%. Non aparece Ferrol como cidade de des-
tino laboral dos inspectores enquisados.

1.9. PROVINCIA ONDE ESTÁ SITUADA A SÚA ACTIVIDADE

Gráfico 61.
Distribución da mostra de inspectores por provincia
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2. AVALIACIÓN DAS CUESTIÓNS COMÚNS REFERENTES A
ACCIÓNS ORIENTADORAS E TITORIAIS

Táboa 177.
Análise de medias e desviacións típicas dos inspectores de Educación (columnas A, B e

C): realización, importancia e formación

M = Media 
S = Desviación típica
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Con respecto á realización de accións orientadoras e titoriais, os inspectores de
Educación destacan o control das fallas de asistencia e puntualidade, a información ós
diversos sectores escolares (alumnado, docentes e pais/nais) das actividades educati-
vas e dos resultados académicos e a información titorial sobre o comezo de curso.

No relativo á importancia das ditas accións, subliñan a atención ó alumnado con
problemas de comportamento persoal, social, o apoio ó alumnado con dificultades de
aprendizaxe escolar e a valoración global dos servicios de orientación e titoría.

No referente á formación titorial sobresaen as valoracións sobre o control de fa-
llas de asistencia e puntualidade, a información ós distintos sectores escolares das ta-
refas educativas e dos resultados escolares e a información titorial sobre o comezo de
curso.

365

CAPÍTULO 12. PERSPECTIVA DOS INSPECTORES DE EDUCACIÓN



3. PERCEPCIÓN DOS INSPECTORES/AS RELATIVA Á REALI-
ZACIÓN, IMPORTANCIA E FORMACIÓN NO ÁMBITO DE
CUESTIÓNS ESPECÍFICAS ORIENTADORAS E TITORIAIS

M = Media 
S = Desviación típica

Táboa 178.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 29 (A): realización

M = Media 
S = Desviación típica

Táboa 179.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 29 (B): importancia

M = Media
S = Desviación típica
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Táboa 180.
Estatísticos de ítems específicos: 22 a 29 (C): formación

Na columna A (realización de accións orientadoras e titorías) convén subliñar no
cuestionario de inspectores de Educación o ítem nº 26 (apoio pola Administración da
formación continua dos orientadores) e o nº 24 (comprobación pola inspección da or-
ganización da orientación e titoría).

Na columna B (importancia) é preciso resaltar o ítem nº 29 (coordinación pola di-
rección do profesorado para a acción titorial) e o nº 28 (nomeamento pola dirección
dos profesores-titores en función da súa idoneidade).

No ámbito da formación (columna C), os inspectores subliñan a “comprobación
pola inspección da organización da orientación e titoría” (ítem nº 24) e o nº 26 (apoio
pola Administración á formación continua dos orientadores).
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4. VALORACIÓN COMPARATIVA DOS INSPECTORES, DIREC-
TORES DE CENTROS DOCENTES E ORIENTADORES DOS
EOE SOBRE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DOS
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E TITORÍA EDUCATIVA

Táboa 181.
Estatísticos descritivos para ítems específicos – columna A (realización). Orientadores,

inspectores e directores

M = Media 
S = Desviación típica

Polo que se refire á análise comparativa dos tres colectivos enquisados (directores,
inspectores e orientadores de EOE) sobre determinados ítems específicos da columna
A do cuestionario (realización de accións orientadoras e titorías), convén subliñar o
ítem con maior media de todos, que é o da “coordinación do profesorado pola direc-
ción para a acción titorial”, cunha M global de 3’40, aínda tendo en conta a valoración
baixa dos orientadores dos EOE, cunha media de 2’05. É preciso destacar tamén o
ítem relativo ó “apoio pola Administración da formación continua dos orientadores”
que foi respondido polos inspectores de Educación e orientadores dos EOE. Os direc-
tores non contestaron, ó non ser enquisados nesta cuestión. 
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Táboa 182.
Estatísticos descritivos para ítems específicos – columna B (importancia). Orientadores,

inspectores e directores

M = Media
S = Desviación típica

Na columna B (importancia) é preciso resaltar a media global alta nos tres colecti-
vos enquisados do ítem sobre “coordinación do profesorado pola dirección para a ac-
ción titorial”, cunha cualificación M de 4’36 e a cuestión do “apoio pola Administra-
ción da formación continua dos orientadores”, aspecto que non foi incluído no
cuestionario dos directores e que tivo polos outros dous grupos (inspectores e orienta-
dores dos EOE) a media de 4’30.
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Táboa 183.
Estatísticos descritivos para ítems específicos – columna C (formación). Orientadores,

inspectores e directores

M = Media 
S = Desviación típica

Destaca na columna C do cuestionario (formación) a media do ítem relativo á “co-
ordinación do profesorado pola dirección para a acción titorial”, cunha M de 3’51 dos
tres colectivos enquisados, cunha valoración inferior dos EOE.
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Táboa 184.
Respostas dos inspectores de Educación ós ítems xerais tipo A: realización

Os inspectores subliñan na realización das accións titoriais as de carácter organi-
zativo.
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Táboa 185.
Respostas dos inspectores de Educación ós ítems xerais tipo B: importancia
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Os inspectores destacan como importantes as accións orientadoras referentes á
atención ó alumnado con problemas de comportamento persoal, social..., as de pre-
vención de drogodependencias, as de atención ó estudio, etc.

Táboa 186.
Respostas dos inspectores de Educación ós ítems xerais tipo C: formación
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Nos aspectos de formación en accións titoriais, os inspectores de Educación subli-
ñan as de organización titorial.

Táboa 187.
Respostas dos inspectores de Educación ós ítems específicos tipo A: realización

Non hai neste apartado unhas valoracións dos inspectores satisfactoria e, deste
xeito, avalían cunha percepción de realización pequena a previsión pola Administra-
ción educativa das substitucións, o nomeamento pola dirección dos profesores-titores
en función da súa idoneidade, a coordinación pola dirección do profesorado titor, etc.
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Táboa 188.
Respostas dos inspectores de Educación ós ítems específicos tipo B: importancia

Neste ámbito de importancia das accións específicas de orientación e titoría, os
inspectores avalían dunha maneira destacada o papel da dirección no nomeamento e
coordinación dos profesores-titores, o asesoramento pola propia inspección das ac-
cións titoriais, etc.
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Táboa 189.
Respostas dos inspectores de Educación ós ítems específicos tipo C: formación

Sobre a formación nas accións titoriais específicas, a apreciación dos inspectores
non é satisfactoria e ten só un carácter de suficiencia. Salienta a comprobación por
eles da organización orientadora e titorial e o apoio pola Administración educativa á
formación continua dos profesionais da orientación.
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Táboa 190.
Fomento dun ambiente de comunicación entre o centro e a familia (columna A): 

realización
Ítem 9

Segundo o modelo Tukey, hai diferencias significativas no relativo a este ítem en-
tre os orientadores dos EOE, os inspectores de Educación e a parella de directores e
orientadores de centros educativos.

Contrastan aquí dous subgrupos (orientadores de EOE e inspectores), por un lado,
que teñen unha percepción menos positiva sobre a realización desta acción e, por ou-
tro, os colectivos que traballan no propio centro docente (directores e orientadores)
que posúen unha valoración máis elevada sobre as actividades de realización de co-
municación entre ambas institucións.
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Táboa 191.
Axuda ó alumnado no paso dos estudios ó emprego (columna B): importancia

Ítem 17

Existen diferencias significativas no sistema de Tukey entre os orientadores dos
EOE e o trío de directores, orientadores de centro e inspectores de Educación nesta
cuestión.

Valórase bastante positivamente por todos os colectivos e destaca, especialmente,
a estimación moi elevada dos orientadores dos EOE.
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Táboa 192.
Valoración global dos servicios de orientación e titoría (columna A): realización

Ítem 21

Hai dúas parellas (directores e orientadores de centros, por unha banda, e inspec-
tores e orientadores de EOE, por outra) sen diferencias significativas entre eles neste
ítem e na columna A (realización de accións orientadoras e titoriais).

Os inspectores e orientadores dos EOE teñen unha percepción menos favorable
que a parella de directores e orientadores de centro, que fan unha avaliación bastante
boa relativa a esta cuestión.
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Táboa 193.
Valoración global dos servicios de orientación e titoría (columna B): importancia

Ítem 21

Hai diferencias significativas entre os directores e os orientadores dos EOE neste
ítem da columna B (importancia das accións orientadoras e titoriais).

Todos os colectivos destacan a importancia referente a esta cuestión.
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