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1. Introdución  
No artigo 43º do Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se establece a or-
denación da formación profesional no ámbito do sistema educativo (BOE do 3 de xanei-
ro), así como no artigo 15º da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da 
formación profesional (BOE do 20 de xuño), apúntase que, coa finalidade de lograr unha 
maior eficacia dos servizos e dos recursos destinados á información e á orientación profe-
sional, a Administración creará fórmulas de cooperación e coordinación entre todos os en-
tes implicados. Así mesmo, no artigo 10º do Capítulo IV da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de Educación –LOE– (BOE do 4 de maio) sinálase que lles corresponde ás Admi-
nistracións educativas facilitar o intercambio de información e a difusión de boas prácticas 
educativas ou de xestión dos centros docentes, co fin de contribuír á mellora da calidade 
da educación. 

 Por outra banda, na sociedade actual a acción titorial e a orientación convértense nun 
proceso de axuda imprescindible que se desenvolve mediante unha intervención continua-
da e técnica, coa implicación de axentes educativos, sociais e profesionais, e que conduce 
á necesidade do establecemento de accións específicas dirixidas á actualización continua 
da información e da formación que se lle poida proporcionar ao alumnado, á redución das 
desigualdades derivadas de condicionantes de sexo, lugar, orixe, etc., así como á promo-
ción de accións de colaboración entre profesionais dos centros educativos e de ámbito la-
boral, por zonas educativas ou por comarcas. 

Partindo destas premisas, e tendo en conta que nos achamos nun importante período de 
transición a nivel normativo (LOXSE vs LOE), xorde a necesidade de dotar os centros que 
imparten ensinanzas de FP dos recursos necesarios para poderen desenvolver as súas fun-
cións do xeito máis ordenado e satisfactorio posible. 

O presente manual nace precisamente coa intención de facilitar e apoiar os profesionais 
dos centros educativos de FP no desenvolvemento das tarefas e das funcións propias da 
acción titorial e orientadora, co fin de contribuír á consecución polo alumnado das capaci-
dades que a lexislación sinala para esta etapa educativa:  

– Preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional. 
– Facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo 

da vida. 
– Contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrá-

tica. 

Neste senso, nos diferentes capítulos que integran o manual trátase de dar resposta a cues-
tións como as que seguen: 

– Que novidades achega o novo marco normativo? 
– Que alumnado pode acceder aos ciclos formativos e que características pode presen-

tar?  
– Cales son as funcións que debe desenvolver o profesorado-titor desta etapa educati-

va? 
– Con que recursos conta este profesorado para levar a termo tales funcións?  

En definitiva, o obxectivo que se persegue é ordenar e estruturar a información recollida 
nas disposicións legais da nosa Comunidade Autónoma en relación co desenvolvemento 
dos ciclos formativos, dotando o profesionais implicados nel (nomeadamente o profesora-
do-titor) das ferramentas e dos recursos necesarios. 


