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1. INTRODUCIÓN

No momento actual, as profundas
transformacións (sociais, tecnolóxicas,
económicas…) producidas na nosa socie-
dade comportan cambios na lóxica de pro-
dución e nas organizacións sociolaborais
(Delcourt, 1991). Os orientadores escola-
res non van ser unha excepción. É máis, o
sentido da súa profesión, de axuda ás per-
soas para que decidan o propio proxecto
na vida, obriga a recoñecer que nun
mundo dinámico, como anticipaba Tyler
(1988), a orientación non debe ser unha
profesión estática. 

Moitos dos problemas dos centros
educativos onde os orientadores escolares
de educación secundaria desenvolven as
súas funcións son diferentes dos que
había antano. Como sinala  Sanz Oro
(2001), cuestións relativas á existencia de
poboacións multiculturais e multilingüís-
ticas, modelos familiares múltiples, dro-
gadicción nos centros, descontento social
coas formas tradicionais de autoridade, a
moralidade, os valores, os niveis de alie-
nación e a soidade, etc. requiren de orien-

tadores ben preparados que fagan fronte á
dita problemática mediante as estratexias
de intervención máis axeitadas. Respon-
der a estas necesidades de cambio na
actual sociedade do coñecemento supón
un reto para os orientadores escolares,
que precisan de novas competencias pro-
fesionais para lles facer fronte, ademais
de actualizar as que xa posúen ou domi-
nan. Como sinala Agudelo, “a rápida evo-
lución técnica e económica demanda
novos requirimentos, o cal ocasiona que
as destrezas e coñecementos profesionais
específicos, adquiridos no pasado, caian
en desuso, cada vez con maior rapidez”
(Agudelo, 2002, p. 22).

Que hoxe en día un orientador sexa
competente nun contexto determinado non
quere dicir que vaia  selo mañá ou noutro
contexto. De aí que o sistema de compe-
tencias orientadoras teña como finalidade
”estimular e orientar a formación dos
orientadores escolares e profesionais en
función de necesidades e estándares labo-
rais de realización do traballo como base
da súa carreira profesional” (Sobrado,
2001, p. 5).
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Por outra parte, prodúcese unha nova
reformulación no eido laboral ao considerar
que é competente quen posúe ou domina un
conxunto de saberes, habilidades/destrezas
e actitudes necesarios para exercer de
forma efectiva unha profesión, dispoñendo
ademais da capacidade para a súa transfe-
rencia a diferentes realidades ou situacións
profesionais. A persoa é un ser que non só
pensa, senón que sente, actúa, comparte e
posúe vontade para enfrontar dificultades
ou contratempos.

O orientador escolar é un profesional e
como tal ten que xestionar e manexar unha
situación complexa. Ser profesional com-
porta saber actuar e reaccionar con pertinen-
cia, saber combinar os recursos e mobiliza-
los nun contexto, saber transferir, saber
aprender e aprender a aprender, así como ser
quen de comprometerse (Le Boterf, 2001).

De feito, as competencias integran
diferentes capacidades (cognoscitivas, psi-
comotoras e afectivas) que, combinadas
entre si e mobilizadas axeitadamente, per-
miten a realización dun desempeño profe-
sional efectivo. A adaptabilidade a novos
contextos supón que os orientadores escola-
res non estean vinculados a un posto de tra-
ballo concreto, senón a unha situación de
traballo, e isto leva consigo a capacidade de
lles dar unha resposta máis variada, positi-
va e flexible ás necesidades do contorno.

2. COMPETENCIA PROFESIONAL: 
CONCEPTUALIZACIÓN

Non é tarefa doada acoutar o cons-
tructo “competencia profesional”, xa que
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se trata dun concepto polisémico e com-
plexo, que se presta, como se poderá ver, a
múltiples matices e interpretacións.

Dentro do ámbito sociolaboral, Prieto
(1997) sinala diversas significacións do
termo competencia: autoridade, atribu-
ción ou incumbencia; capacitación; com-
petición; cualificación; suficiencia. Pola
súa parte, Navío (2001 e 2002), en rela-
ción coa derradeira das acepcións sinala-
das por Prieto, engade o significado de
competencia como satisfactoriedade. 

En canto á definición de “competen-
cia profesional”, son múltiples e variadas
as que os diferentes autores nos achegan.
Vexamos algunhas a continuación.

Entre as máis recentes podemos des-
tacar as de Sobrado (2001), Irigoin e Var-
gas (2002), Agudelo (2002), Navío (2002)
e  Ocampo (2003).

Sobrado define a competencia profe-
sional como “dominio dun conxunto de
coñecementos, actitudes, capacidades e
habilidades para realizar con efectividade
determinadas actividades que corresponden
a unha profesión” (Sobrado, 2001, p. 50).

Pola súa parte Irigoin e Vargas defíne-
na como “combinación integrada de coñe-
cementos, habilidades e actitudes que se
poñen en acción para un desempeño axei-
tado nun contexto dado. Máis aínda, fálase
dun saber actuar mobilizando todos os
recursos” (Irigoin e Vargas, 2002, p. 47).

Agudelo considera que posúe compe-
tencia laboral “quen dispón dos coñece-
mentos, habilidades, aptitudes e actitudes
necesarios para desempeñarse eficazmen-
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te en situacións específicas de traballo,
que pode resolver, en forma autónoma e
flexible, os problemas que se lle presenten
no exercicio das súas funcións, e está
capacitado para colaborar no seu contorno
profesional e na organización do seu tra-
ballo” (Agudelo, 2002, p. 23).

Navío defínea como “conxunto de ele-
mentos combinados (coñecementos, habili-
dades, actitudes, valores, normas…) que se
integran sobre a base dunha serie de atribu-
tos persoais (capacidades, motivos, trazos
de personalidade, aptitudes…) tomando
como referencia as experiencias persoais e
profesionais e manifestándose mediante
comportamentos ou condutas no contexto
de traballo” (Navío, 2002, p. 2).

Así mesmo, nun traballo recente con-
sideramos as competencias como “unida-
des máis ou menos amplas de pensamento,
acción e participación asociadas a un con-
texto laboral que requiren mobilización
intencional de coñecementos, destrezas e
actitudes que se foron adquirindo –e
mesmo se adquiren– conforme ao propio
modo de ser e a través da experiencia, a
formación e a autorreflexión, permitindo
lograr procesos e resultados dun axeitado
nivel de calidade nun posto de traballo e
resolver problemas novos que poidan pre-
sentárense, situándose sempre nun com-
promiso co código ético da profesión”
(Ocampo, 2003, p. 92).

Á vista das anteriores definicións
podemos afirmar que os coñecementos,
destrezas e actitudes ben asimiladas e
mobilizadas se atopan na base da acción
competente dun traballador que desenvol-

ve con éxito a súa actividade nun contexto
laboral determinado. 

Se isto o aplicamos á actividade que
lles corresponde desenvolver aos orienta-
dores escolares, sobre todo tendo en conta
que se trata dunha profesión na que a com-
petencia de acción resulta fundamental,
podemos establecer como compoñentes
básicos da súa competencia os tres ele-
mentos seguintes: cognitivos, metodolóxi-
cos e actitudinais. Compoñentes que,
como destacan Sobrado e Ocampo (2000)
ao se referiren ao desenvolvemento das
funcións titoriais, estarían presentes de
igual modo no perfil profesional doutros
axentes orientadores.

Neste contexto, pois, os coñecemen-
tos constituirían as respostas teóricas e as
habilidades/destrezas, as respostas prácti-
cas fundadas, mentres que as actitudes
farían referencia ás respostas fundamental-
mente emocionais.

De feito, estamos a defender a exis-
tencia de competencias parciais dentro da
competencia xeral dos orientadores que,
adquiridas a través da formación, condu-
cen a unha competencia de acción. En
palabras de Agudelo: 

“Estas competencias parciais, que en
sentido estrito son compoñentes dunha
competencia laboral xeral, adquírense
simultaneamente durante os procesos for-
mativos a través de métodos activos con-
ducentes a adquirir a súa integralidade
nunha competencia de acción, manifestada
polo desempeño eficaz dunha  persoa en
situacións específicas de traballo” (Agude-
lo, 2002, p. 23-24).



3. A ORIENTACIÓN ESCOLAR EN GALICIA

O modelo institucional actual da
orientación educativa e profesional na
Comunidade Autónoma de Galicia nos
centros de ensinanza de niveis non univer-
sitarios quedou establecido mediante a
promulgación do Decreto 120/1998, do 23
de abril (DOG do 27), que establece as
liñas a seguir no sector para desenvolver a
Lei orgánica de ordenación xeral do siste-
ma educativo (LOXSE) en Galicia, así
como pola Orde de 24 de xullo de 1998
(DOG do 31), que desenvolve aquel. 

Ademais dos aspectos que figuran nas
normas legais citadas, para unha visión
máis completa do modelo é preciso ter en
conta aqueloutros recollidos en distintas
disposicións (véxase Graña, 2002) que,
promulgadas pola Xunta de Galicia, regu-
lan ámbitos estreitamente relacionados coa
orientación psicopedagóxica como son os
seguintes: regulamentos orgánicos dos
centros, programas de diversificación
curricular, programas de garantía social,
medidas de atención á diversidade, adapta-
cións do currículo, alumnos con necesida-
des educativas especiais, ditame de escola-
rización e avaliación psicopedagóxica de
alumnos afectados por sobredotación inte-
lectual. E, neste momento, aqueloutras dis-
posicións que, desenvolvendo a Lei orgáni-
ca de calidade da educación (LOCE), afec-
tan ás anteriores, tanto se son normas bási-
cas (Estado español) ou da propia Comuni-
dade Autónoma galega (nas materias para
as cales posúe plenas competencias).

Este modelo aséntase, como ocorre
no resto das comunidades autónomas
(Rodicio et al., 2001), na titoría e nos
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departamentos de orientación nos centros
(se ben en Galicia se estenden aos de pri-
maria) asistidos polos equipos de orienta-
ción específicos (servizos externos de
orientación).

A función titorial en Galicia presenta
trazos semellantes aos que a caracterizan
nas demais comunidades autónomas. Cabe
destacar, entre os máis esenciais, a integra-
ción do plano de acción titorial no proxec-
to curricular do centro (débese entender
etapa), a existencia nos catro cursos da
ESO dunha hora semanal para a titoría gru-
pal, o asesoramento e o apoio á acción tito-
rial dende o departamento de orientación
(fundamentalmente dende a xefatura). Nos
cursos de bacharelato, de igual xeito que en
primaria, non se contempla un horario
específico para a titoría grupal o que, aínda
que sexa anotado moi de pasada, xunto coa
falta de estímulos para exercela (se ben a
LOCE –artigo 62.1.a, capítulo II do título
IV– acaba de anunciar a corrección deste
aspecto) constitúe un serio obstáculo para o
seu desenvolvemento.

Os departamentos de orientación,
órganos de coordinación que asumen a
tarefa de promover a orientación nos cen-
tros, funcionando nos institutos de educa-
ción secundaria, centros de ensinanza
infantil e primaria de doce ou máis unida-
des, centros específicos de educación de
adultos e de educación especial, así como
que os centros de infantil e primaria de
menos de doce unidades queden incluídos
no ámbito de intervención dos departa-
mentos de orientación dos centros aos que
se adscriben, son a máis clara nota dife-
rencial da orientación en Galicia. 
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Por outra parte, como aspecto que ter-
mina de caracterizar o modelo orientador
galego, ha de terse en conta tamén a
ampliación do ámbito de intervención dos
departamentos de orientación de secunda-
ria ás etapas de infantil e primaria, xunto a
que os xefes destes teñan dedicación total
á función orientadora.

A composición dos departamentos de
orientación  varía en función das caracte-
rísticas do centro. Polo que atinxe ás súas
funcións, pódense agrupar arredor dos
seguintes ámbitos: a) planificación, coor-

dinación e apoio á acción orientadora e
titorial; b) avaliación, diagnóstico e pro-
postas organizativas e curriculares; c)
apoio e asesoramento no desenvolvemento
profesional do profesorado; d) de relación
con outras institucións. Para levar a cabo
estes cometidos a figura do xefe de depar-
tamento de orientación, con funcións
específicas, resulta fundamental.

A distribución dos departamentos de
orientación por provincias e tipo de centro,
referíndonos ao curso 2003-04, exponse
na táboa 1.a.

Podemos observar, como xa se indi-
cou noutros traballos sobre o tema (Ocam-
po, 2003), que nos IES e nos CPI están
cubertas a práctica totalidade das prazas de
xefaturas de departamentos de orientación,
mentres que en educación primaria, aínda
que o número de departamentos de orien-
tación creados e dotados de xefe/a é moi
respectable, quedan centros sen eles, o

mesmo que nos de educación especial e
educación de adultos.

Os equipos de orientación específicos
configúranse como servizos externos
especializados de carácter provincial, e
constitúe o seu cometido esencial o apoio
aos departamentos de orientación. No seu
plano de actuación abranguen as institu-

Táboa 1.a.
Departamentos de orientación por provincias e tipo de centro

2003-04 TOTAL

Departamentos en 
centros de educación

secundaria

IES CPI

Departamentos en
centros de educación

primaria

A Coruña 104 30 98 232

Lugo 40 11 32 83

Ourense 30 9 25 64

Pontevedra 87 19 90 196

TOTAL 261 69 245 575

Fonte: Xunta de Galicia (2003: 59). Elaboración propia.
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cións de educación infantil, primaria,
secundaria, educación especial e educa-
ción de adultos.

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

Entre os especialistas de psicoloxía
e pedagoxía, existirán, como mínimo,
profesionais destes equipos específicos
con formación e experiencia en orienta-
ción profesional, sobredotación intelec-
tual, discapacidades sensoriais, motóri-
cas, trastornos do desenvolvemento e da
conduta.
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As funcións dos equipos relaciónanse
cos seguintes bloques de actividade: a) ase-
soramento e apoio aos departamentos de
orientación; b) desenvolvemento de progra-
mas investigadores e elaboración, recompi-
lación e difusión de recursos psicopedagóxi-
cos; c) cooperación na avaliación psicope-
dagóxica dos alumnos; d) contribución á
formación especializada do profesorado na
esfera da súa competencia; e) colaboración
con outros servizos educativos e sociais.
Son funcións, como se ve, de apoio, impul-
so, asesoramento e, sen dúbida, co seu
obxectivo fundamental apuntando ao desen-
volvemento profesional dos orientadores e á
resolución de problemas a través dunha
estreita colaboración con eles dende a res-
pectiva especialidade. Os recursos actuais
destes servizos recóllense na táboa 1.b.

Táboa 1.b.
Servizos de orientación externos en Galicia

2003-04
Aspectos particulares

Equipos de orientación específicos

Titulares Reais

Nº de menbros

A Coruña 8 8 (-1 ESE/ +1  CS)

Lugo 8 7 (-1  CS)

Ourense 8 6 (-2 ESE e -1 CS; +1 CS)

Pontevedra 7 7 1V T/E Social

TOTAL 31 28 1 V

CS =  Comisión de servizo;  ESE =  Excedencia por servizos especiais;  V = Vacante;  
- =  Membros do equipo de orientación específico (EOE) en CS noutro organismo; + =  Profesor en CS no EOE.

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia (coa actualización correspondente).
Elaboración propia.
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4. ESTUDO EMPÍRICO

4.1.FORMULACIÓN DO PROBLEMA
Para desenvolver con éxito as fun-

cións orientadoras que posúen os xefes de
departamentos de orientación en Galicia
(ás que acabamos de nos referir), e á vista
do contexto que igualmente se acaba de
expoñer, cabe facer unha serie de pregun-
tas con respecto aos coñecementos e
habilidades/destrezas que se consideran
de maior interese polos propios orienta-
dores. Entre outras cabe formular as
seguintes: 

• ¿Cal é a importancia dos coñece-
mentos? 

• ¿Cal é a importancia das habilidades/
destrezas? 

• ¿Cal debería ser a súa importancia? 

• ¿En que medida poden diferenciar-
se coñecementos e habilidades/des-
trezas en relación con diversos sec-
tores de intervención orientadora? 

• ¿Existen coñecementos e habilida-
des/destrezas comúns a distintos sec-
tores de intervención orientadora?

4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
En coherencia coa liña interrogativa

exposta no anterior apartado, algúns dos
obxectivos propostos na investigación á
cal nos vimos referindo foron os seguintes: 

• Determinar os coñecementos e
habilidades/destrezas que no con-
texto da competencia profesional

resultan máis valorados/as polos
xefes dos departamentos de orien-
tación de educación secundaria
para o desempeño das súas fun-
cións nos centros que imparten a
dita etapa na Comunidade Autóno-
ma de Galicia.

• Determinar os coñecementos e
habilidades/destrezas que no con-
texto da competencia profesional
resultan menos valorados/as polos
xefes dos departamentos de orien-
tación de educación secundaria
para o desempeño das súas fun-
cións nos centros que imparten a
dita etapa na Comunidade Autóno-
ma de Galicia.

Con respecto a estes indicamos a con-
tinuación  aqueles aspectos que, vinculán-
dose ao seu contido, resultan de maior
interese para a comprensión da investiga-
ción realizada.

4.3. VARIABLES
Tivéronse en conta dous tipos de

variables: variables de clasificación e
variables competenciais propiamente
ditas. As variables de clasificación refíren-
se aos datos do centro onde exercen os
orientadores de departamentos de orienta-
ción de educación secundaria e aos seus
datos persoais e profesionais. As variables
competenciais clasifícanse en tres grandes
bloques: coñecementos (saber), habilida-
des/destrezas (saber facer) e actitudes
(saber ser/saber estar).

Por outro lado, téñense en conta os
distintos sectores de intervención orienta-



dora: alumnado, profesorado e equipo
directivo, familias e comunidade; xestión
e administración orientadora; así como
diversos sectores de intervención orienta-
dora conxuntamente (intersectorial):
alumnado, profesorado e equipo directivo,
familias e comunidade.

Agora ben, no presente artigo, tal
como  xa anunciamos nos apartados ante-
riores, referímonos unicamente ás varia-
bles de coñecementos e habilidades/des-
trezas, unha das partes da investigación.

4.4. POBOACIÓN E MOSTRA
Utilizamos como mostra seleccionada

a poboación total de orientadores de edu-
cación secundaria de Galicia que, no curso
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1999/2000, ascendía a 284 orientadores
(46 menos que no curso 2003/04). A todos
eles se lles enviou por correo, desde a
Facultade de Humanidades da Universida-
de de Vigo, Departamento de Didáctica,
Organización Escolar e Métodos de Inves-
tigación, Área de MIDE, (Métodos de
Investigación e Diagnóstico Educativo) o
cuestionario, unha carta de presentación e
un sobre franqueado e co enderezo ao que,
unha vez cuberto, había de enviarse.

Obtivemos resposta de 118 orientado-
res, que representan o 41,55% da poboa-
ción total, e é distribución por provincias a
seguinte: 42 da Coruña (35%), 22 de Lugo
(19%), 21 de Ourense (18%) e 33 de Pon-
tevedra (28%), tal como podemos ver
reflectido no gráfico 1.

Gráfico 1
Distribución por provincias dos orientadores que responderon ao cuestionario
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4.5. O CUESTIONARIO APLICADO
Adoptouse unha estratexia de investi-

gación descritiva, tipo enquisa, ao ser
considerada a máis axeitada para os  pro-
pósitos da nosa investigación. O instru-
mento de avaliación utilizado foi un cues-
tionario de opinión, que recolle de forma
organizada os indicadores das variables
implicadas no obxectivo da enquisa (Padi-
lla García et al.,  1998). 

O total de ítems de que consta o
cuestionario de opinión, denominado

“Análise das competencias profesionais
dos orientadores escolares nos centros de
educación secundaria”, é de 243, distri-
buídos en cinco bloques. O bloque III fai
referencia aos coñecementos, mentres
que o IV está relacionado coas habilida-
des/destrezas, en ambos os dous casos
dende dúas perspectivas: grao de impor-
tancia que ten e grao de importancia que
debería ter, en relación con diversos sec-
tores de intervención orientadora, tal
como queda reflectido na táboa 2.

Para cada un dos coñecementos e
habilidades/destrezas do cuestionario, o
orientador ou orientadora debía rodear cun
círculo o número correspondente a aquela
resposta que mellor se axustase á súa apre-

ciación, seguindo unha escala tipo Likert
(1932) con cinco categorías: 1=Nada,
2=Pouco, 3=Regular, 4=Bastante,
5=Moito, tanto para o grao de importancia
que ten como para o que debería ter.

Táboa 2
Distribución dos ítems do cuestionario 

COÑECEMENTOS   
HABILIDADES/

DESTREZAS

a) Co alumnado 7+7=14 ítems 8+8=16 ítems

b) Co profesorado e o equipo directivo 7+7=14 ítems 4+4=8 ítems

c) Coas familias e a comunidade 4+4=8 ítems 4+4=8 ítems

d) Coa xestión e a administración orientadora 5+5=10 ítems 13+13=26 ítems

e) Con diversos sectores de intervención orientadora 
conxuntamente: alumnado/profesorado e equipo 16+16=32 ítems 11+11=22 ítems
directivo/familias e comunidade



4.6. RESULTADOS OBTIDOS
Como podemos observar na táboa 3,

aqueles coñecementos que, a partir da
análise de porcentaxes, teñen unha maior
importancia para os orientadores escola-
res de educación secundaria agrúpanse na
categoría correspondente a “alumnado”,
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seguida da relativa á “xestión e adminis-
tración orientadora” e da “intersectorial”.
Menor importancia teñen os coñecemen-
tos agrupados na categoría “profesorado e
equipo directivo”, así como especialmen-
te na de “familias e comunidade”, que
ocupa o derradeiro lugar.

dos na categoría “xestión e administración
orientadora” ocuparían o derradeiro lugar.

No gráfico 2, que se amosa a conti-
nuación, expoñemos aqueles coñecemen-
tos que teñen unha maior importancia.

En relación co grao de importancia
que deberían ter, destacan aqueles coñece-
mentos pertencentes á categoría “alumna-
do”, seguida da de “profesorado e equipo
directivo”, “familias e comunidade” e
“intersectorial”. Os coñecementos agrupa-

COÑECEMENTOS

MEDIA ARITMÉTICA PORCENTAXE RESPOSTA ORIENTADORES

IMPORTANCIA QUE TEÑEN IMPORTANCIA  QUE  DEBERÍAN TER

ALUMNADO (41,15%) ALUMNADO (89,37%)

XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PROFESORADO E EQUIPO
ORIENTADORA (32,88%) DIRECTIVO (88,37%)

INTERSECTORIAL (24,1%) FAMILIAS E COMUNIDADE (77,57%)

PROFESORADO E EQUIPO
DIRECTIVO (21,54%)

INTERSECTORIAL (73,6%)

FAMILIAS E COMUNIDADE (11,82%)
XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN
ORIENTADORA (72,36%)

Táboa 3
Coñecementos: media aritmética da porcentaxe de resposta dos orientadores

(bastante + moito)
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Poden destacarse como coñecementos
que teñen unha maior importancia o 53A,
pertencente á categoría “intersectorial”; o
22A e o 23A, pertencentes á categoría

“alumnado”; e o 44A, en relación coa cate-
goría “xestión e administración orientadora”.

Os coñecementos que teñen unha menor
importancia expoñémolos no gráfico 3.

Gráfico 2
Coñecementos que teñen maior importancia (bastante + moito) 
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69,50%
68,70% 68,60%

67,00% 66,90%

65,00%

66,00%

67,00%

68,00%

69,00%

70,00%

55A 60A 59A 37A 56A

53A- Política e lexislación educativa aplicada á orientación.
22A- Enfoques e conceptualización da avaliación psicopedagóxica.
44A- Tipos de informes orientadores.
23A- Etioloxía e tratamento educativo nas dificultades da aprendizaxe.

Gráfico 3
Coñecementos que teñen menor importancia (nada + pouco)

55A- Dereito laboral aplicado á orientación profesional.
60A- Estatística básica aplicada á educación.
59A- Psicoloxía das organizacións e do traballo.

37A- Teoría dos programas de intervención 
familiar e comunitaria.

56A- Socioloxía das profesións.



Entre os coñecementos cunha menor
importancia destacan o 55A, o 60A, o
59A e o 56A, pertencentes os catro á cate-
goría “intersectorial”. Por outro lado, o
37A pertencería á categoría “familias e
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comunidade”.

Aos coñecementos que deberían ter
unha maior importancia dedicámoslles o
gráfico 4.

Destacan como coñecementos que
deberían ter unha maior importancia o 23B
e o 24B, pertencentes á categoría “alumna-
do”, o 32B, pertencente á categoría “pro-
fesorado e equipo directivo” e o 57B, per-
tencente á categoría “intersectorial”.

Por outro lado, como podemos obser-
var na táboa 4, aquelas habilidades/destre-
zas que, a partir da análise de porcentaxes,
teñen unha maior importancia para os

orientadores escolares de educación
secundaria son as agrupadas na categoría
correspondente a “alumnado”, seguidas
das relativas á “intersectorial”, así como a
de “profesorado e equipo directivo”.
Menor importancia teñen as
habilidades/destrezas agrupadas na cate-
goría “xestión e administración orientado-
ra”, así como na de “familias e comunida-
de”, que ocupa o derradeiro lugar.

99,20%

97,50% 97,40%

96,60%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

23B 24B 32B 57B

Gráfico 4
Coñecementos que deberían ter maior importancia

(bastante + moito)

23B- Etioloxía e tratamento educativo das dificultades da aprendizaxe.
24B- Características psicoevolutivas do alumnado.
32B- Función docente e titorial.
57B- Dinámica de grupos.
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Ademais, en relación co grao de
importancia que deberían ter, destacan
aquelas habilidades/destrezas pertencentes
á categoría “intersectorial”, seguidas da de
“familias e comunidade”, “alumnado” e
“profesorado e equipo directivo”. En derra-

deiro lugar en importancia atoparíanse as
habilidades/destrezas agrupadas na catego-
ría “xestión e administración orientadora”.

No gráfico 5,  que amosamos a conti-
nuación, expóñense aquelas habilidades/
destrezas que teñen maior importancia.

67,70%

63,50%
61,00%

58,50% 57,60%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

95A 61C 61A 70A 63A

Gráfico 5
Habilidades e destrezas que teñen maior importancia (bastante + moito)

HABILIDADES/DESTREZAS

MEDIA ARITMÉTICA PORCENTAXE RESPOSTA ORIENTADORES

IMPORTANCIA QUE TEÑEN IMPORTANCIA  QUE  DEBERÍAN TER

ALUMNADO (46,8%) INTERSECTORIAL (93,15%)

INTERSECTORIAL (38,76%) FAMILIAS E COMUNIDADE (89,45%)

PROFESORADO E EQUIPO DIRECTIVO (37,07%) ALUMNADO (88,38%)

XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN PROFESORADO E EQUIPO 
ORIENTADORA (35,84%) DIRECTIVO (87,05%)

FAMILIAS E COMUNIDADE (31,35%) XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN 
ORIENTADORA (80,9%)

Táboa 4
Habilidades e destrezas: media aritmética da porcentaxe de resposta dos orientadores 

(bastante + moito)

95A- Difusión de información relativa á orientación persoal, académica e profesional do alumnado.
61C- Avaliacións psicopedagóxicas utilizando metodoloxías cuantitativas.
61A- Avaliacións psicopedagóxicas utilizando metodoloxías cualitativas.
70A- Asesoramento ao profesorado nas dificultades educativas dos seus alumnos.
63A- Avaliacións e intervencións psicopedagóxicas empregando os instrumentos axeitados.



Destacamos como habilidades/destre-
zas que teñen unha maior importancia a
95A, en relación coa categoría “intersecto-
rial”; a 61C, a 61A e a 63A, en relación
coa categoría “alumnado” e a 70A, en rela-
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ción coa categoría “profesorado e equipo
directivo”.

Ás habilidades/destrezas que deberí-
an ter unha maior importancia dedicámos-
lles o gráfico 6.

Como habilidades/destrezas que
deberían ter unha maior importancia están
a 72B, pertencente á categoría “familias e
comunidade”; a 95B, a 89B e a 93B, per-
tencentes á categoría “intersectorial”; a
66B, pertencente á categoría “alumnado” e
a 70B, pertencente á categoría “profesora-
do e equipo directivo”.

A análise estatística da diferenza de
medias (Proba T/Anova) permitiu constatar:

• Os orientadores que exercen en cen-
tros públicos integrados danlles unha maior
importancia aos coñecementos que deberían
ter en relación coas familias e coa comuni-
dade, en comparación cos orientadores que
exercen en institutos de educación secunda-
ria, dos cales a valoración é menor. 

• Os orientadores que exercen na
provincia de Ourense danlles unha maior
importancia aos coñecementos que teñen en

72B- Asesoramento ás familias en relación coa educación e formación dos seus fillos.
95B- Difusión de información relativa á orientación persoal, académica e profesional do alumnado.
66B- Asesoramento do alumnado na toma de decisións.
89B- Avaliación das necesidades socioeducativas.
93B- Comunicación interpersoal e habilidades sociais.
70B- Asesoramento ao profesorado nas dificultades educativas dos seus alumnos.

99,20%

98,30%

97,50% 97,50% 97,50% 97,40%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

72B 95B 66B 89B 93B 70B

Gráfico 6
Habilidades e destrezas que deberían ter maior importancia (bastante + moito)
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relación co profesorado e equipo directivo,
en comparación cos da provincia de Ponte-
vedra, que fan unha valoración menor. 

• As orientadoras valoran como máis
importantes aquelas habilidades/destrezas
que deberían ter en relación coas familias e
a comunidade que os orientadores, así
como as habilidades/destrezas que teñen  e
que deberían ter en relación con diversos
sectores de intervención orientadora con-
xuntamente (intersectorial).

• Os orientadores que non pertencen
a ningún corpo docente como tal (interinos
que exercen as súas funcións en educación
secundaria) valoran como máis importan-
tes, con respecto a aqueles que si pertencen
propiamente ao corpo de profesores de
educación secundaria, as habilidades e
destrezas que deberían ter en relación coa
xestión e coa administración orientadora.

• Aqueles orientadores sen experien-
cia docente consideran como máis impor-
tantes, con respecto aos orientadores con
experiencia docente, os coñecementos que
deberían ter en relación coa xestión e coa
administración orientadora e en relación
con diversos sectores de intervención
orientadora conxuntamente (intersecto-
rial), así como as habilidades/destrezas que
deberían ter en relación coas familias e a
comunidade e en relación con diversos sec-
tores de intervención orientadora conxun-
tamente (intersectorial).  

• Os orientadores con experiencia
orientadora menor a un ano en departamen-
tos de orientación valoran como máis
importantes os coñecementos que deberían
ter en relación coas familias e coa comuni-

dade e en relación coa xestión e administra-
ción orientadora, así como as habilida-
des/destrezas que deberían ter en relación
co alumnado e co profesorado e equipo
directivo que aqueles orientadores con expe-
riencia orientadora dun ano ou superior.

• Aqueles orientadores con expe-
riencia orientadora en departamentos de
orientación menor a un ano consideran
como máis importantes os coñecementos
que deberían ter en relación coas familias
e coa comunidade, así como os coñece-
mentos e habilidades/destrezas que debe-
rían ter en relación coa xestión e adminis-
tración orientadora que aqueles orienta-
dores con experiencia orientadora de 3 ou
máis anos. Por  outro lado, os orientadores
con experiencia orientadora en departa-
mentos de orientación menor a un ano
valoran como máis importantes as habili-
dades/destrezas que deberían ter en rela-
ción co alumnado que os orientadores con
experiencia orientadora de un a dous anos.

• Os orientadores sen experiencia
titorial consideran como máis importantes
os coñecementos que deberían ter en rela-
ción co profesorado e equipo directivo, así
como os coñecementos e habilidades/des-
trezas que deberían ter en relación coas
familias e comunidade, xestión e adminis-
tración orientadora e en relación con
diversos sectores de intervención orienta-
dora conxuntamente (intersectorial) que
os orientadores con experiencia titorial.

• Os orientadores interinos valoran
como máis importantes os coñecementos
que deberían ter en relación con diversos
sectores de intervención orientadora con-
xuntamente (intersectorial) e as habilida-



des/destrezas que deberían ter en relación
coas familias e coa comunidade, así como
os coñecementos e habilidades/destrezas
que deberían ter en relación  co profeso-
rado e equipo directivo e coa xestión e
administración orientadora que os orien-
tadores definitivos.

• Os orientadores con ‘escasa’ ou
‘nula’ participación na organización  e fun-
cionamento do centro consideran como
menos importantes que aqueles orientado-
res que consideran participan ‘moito’ as
habilidades/destrezas que teñen en rela-
ción coas familias e a comunidade e coa
xestión e a administración orientadora.

• Os orientadores que cren que a súa
formación inicial lles permite ‘pouco’ ou
‘nada’ desempeñar axeitadamente as súas
funcións valoran en maior medida a pose-
sión/dominio dos coñecementos e habili-
dades/destrezas que deberían ter en rela-
ción co profesorado e equipo directivo ca
aqueles orientadores que cren que a súa
formación inicial lles permite desempeñar
de forma ‘regular’ as súas funcións, cuxa
valoración é menor.

• Os orientadores que cren que a súa
formación inicial lles permite ‘bastante’
desempeñar axeitadamente as súas funcións
valoran en maior medida a posesión/domi-
nio dos coñecementos que teñen en relación
co alumnado, en comparación con aqueles
orientadores que cren que a súa formación
inicial lles permite ‘pouco’ou ‘nada’desem-
peñar axeitadamente as súas funcións. Non
obstante, estes últimos valoran máis a pose-
sión/dominio dos coñecementos que deberí-
an ter en relación coa xestión e a adminis-
tración orientadora en comparación cos pri-
meiros, cuxa valoración é menor.
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• Os orientadores que consideran que
a súa formación continua é ‘satisfactoria’
danlle unha maior importancia ao domi-
nio/posesión dos coñecementos que teñen
en relación co alumnado, familias e comu-
nidade e en relación con diversos sectores
de intervención orientadora conxuntamente
(intersectorial), así como aos coñecementos
e habilidades/destrezas que teñen en rela-
ción co profesorado e equipo directivo, en
comparación con aqueles orientadores que a
consideran ‘pouco satisfactoria’ ou ‘insatis-
factoria’, cuxa valoración  é menor.

• Os orientadores que consideran
que a súa formación continua  é ‘bastante’
ou ‘moi satisfactoria’ valoran como máis
importante o dominio/posesión dos coñe-
cementos que teñen en relación co alum-
nado, así como as habilidades/destrezas
que teñen en relación co profesorado e
equipo directivo e en relación con diversos
sectores de intervención orientadora con-
xuntamente (intersectorial), en compara-
ción cos orientadores que a consideran
como ‘pouco satisfactoria’ ou ‘insatisfac-
toria’, cuxa valoración é menor.

• Os orientadores que consideran
que a súa formación continua é ‘bastante’
ou ‘moi satisfactoria’ valoran como máis
importante a posesión/dominio dos coñe-
cementos que deberían ter en relación co
alumnado, en comparación cos orientado-
res que a consideran como ‘satisfactoria’,
da cal a valoración é menor.

• Os orientadores que consideran
que o departamento de orientación do cen-
tro onde exercen conta con medios e recur-
sos axeitados para desenvolver as súas
funcións valoran como máis importantes
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as habilidades/destrezas que teñen en rela-
ción  coa  xestión e administración orien-
tadora que aqueles que non o consideran.

• Os orientadores que consideran
que teñen en conta as diversas medidas de
atención á diversidade valoran como máis
importantes os coñecementos e habilida-
des/destrezas que teñen en relación co
profesorado e equipo directivo, así como
as habilidades/destrezas que teñen en rela-
ción coas familias e comunidade, xestión e
administración orientadora e en relación
con diversos sectores de intervención
orientadora conxuntamente (intersecto-
rial) que aqueles orientadores que non
teñen en conta as ditas medidas.

Por outro lado, a análise cualitativa
realizada mediante discusión grupal con
representantes de diversos sectores de inter-
vención orientadora (unha alumna, unha
representante das asociacións de pais de
alumnos de centros públicos, unha profeso-
ra titora, un xefe de departamento de orien-
tación, un director, un experto universita-
rio) permitiu contrastar os datos obtidos
mediante a análise cuantitativa en relación
cos coñecementos e as habilidades/destre-
zas máis e menos valorados/as, os cales
foron corroborados en gran medida. As
habilidades/destrezas de índole intersecto-
rial (comúns a distintos sectores de inter-
vención orientadora conxuntamente) que
consideran moi importantes gardan relación
coa comunicación interpersoal e coas habi-
lidades sociais. Así mesmo, destacan
algunhas habilidades/destrezas específicas
que deberían ter importancia. Son as
seguintes: saber facer atención preventiva
e avaliacións psicopedagóxicas en relación
co alumnado, saberlle facilitar asesora-

mento ao profesorado nas dificultades edu-
cativas dos seus alumnos e saber implicar
as familias nos problemas dos seus fillos.

En canto aos coñecementos de tipo
específico que consideran que deberían ter
maior importancia son aqueles relaciona-
dos, sobre todo, co profesorado e equipo
directivo, ademais de coa familia e a comu-
nidade. De igual xeito se valoran, aínda
que en menor medida que os anteriores, os
coñecementos de tipo intersectorial.

5. CONSIDERACIÓNS FINAIS

Os resultados da investigación empí-
rica confirman que os orientadores escola-
res de educación secundaria de Galicia
conceden, despois das actitudes, unha
importancia relevante ao ámbito metodo-
lóxico (habilidades/destrezas) e en menor
medida ao ámbito conceptual (coñece-
mentos) das súas competencias profesio-
nais, tanto en relación co grao de impor-
tancia que teñen como co que deberían ter.

En relación co grao de importancia que
teñen, as categorías de “coñecementos en
relación co alumnado”, “coñecementos en
relación coa xestión e administración orien-
tadora”, “habilidades e destrezas en rela-
ción co alumnado” e “habilidades e destre-
zas en relación con diversos sectores de
intervención orientadora conxuntamente
(intersectorial)” serían das máis valoradas
por parte dos orientadores escolares de edu-
cación secundaria, mentres que as categorí-
as menos valoradas serían as de “coñece-
mentos en relación coas familias e a comu-
nidade” e “habilidades e destrezas en rela-
ción coas familias e a comunidade”.



Por outro lado, con respecto ao grao
de importancia que deberían ter, as catego-
rías de “coñecementos en relación co
alumnado”,“coñecementos en relación co
profesorado e equipo directivo”, “coñece-
mentos en relación coas familias e a comu-
nidade”, “habilidades e destrezas en rela-
ción con diversos sectores de intervención
orientadora conxuntamente (intersecto-
rial)” e “habilidades e destrezas en rela-
ción coas familias e a comunidade” serían
das máis valoradas polos orientadores.
Mentres que as categorías menos valoradas
serían as de “coñecementos en relación
coa xestión e administración orientadora”
e “habilidades e destrezas en relación coa
xestión e administración orientadora”.

Así mesmo, constatouse a existencia
de diferenzas estatisticamente significativas
entre as medias de varios grupos de orienta-
dores dalgunhas variables de clasificación
(tipo de centro, provincia, sexo, corpo
docente, experiencia docente, experiencia
orientadora en departamentos de orienta-
ción, experiencia titorial, situación adminis-
trativa, participación  na organización e
funcionamento do centro, consideración da
formación inicial, consideración da forma-
ción continua, consideración de medios e
recursos, consideración das diversas medi-
das de atención á diversidade) en relación
con determinadas categorías de coñece-
mentos e/ou habilidades/destrezas.

A análise cualitativa mediante a dis-
cusión grupal permitiu contrastar os datos
derivados da análise cuantitativa, en rela-
ción con aqueles coñecementos e habilida-
des/destrezas máis e menos valorados/as
polos orientadores escolares, sendo en
liñas xerais coincidentes.

174 Alberto José Barreira Arias / Camilo Isaac Ocampo Gómez

Revista Galega do Ensino-ISSN: 1133-911X – Núm. 44 – Novembro 2004

Estes resultados apuntan á convenien-
cia de realizar determinados cambios nos
procesos de selección dos orientadores
actualmente vixentes e deben favorecer
unha mellora efectiva nos plans de forma-
ción inicial e continua do profesorado.
Deben igualmente axudar a clarificar o per-
fil profesional dos orientadores escolares de
departamentos de orientación de educación
secundaria, polo que a Administración edu-
cativa deberá ter en conta no seu deseño a
percepción dos orientadores ao respecto,
consolidando un marco organizativo favo-
recedor da adquisición e desenvolvemento
de novas competencias profesionais.
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Resumo: neste artigo trátase de dar a coñecer os aspectos máis salientables dunha das partes da inves-
tigación realizada no seo da Área de MIDE, universidades de Santiago e Vigo,  sobre as competen-
cias de coñecemento (saber) e metodolóxicas (saber facer) que, para un desempeño eficaz das súas
funcións, os orientadores escolares de centros públicos de educación secundaria de Galicia conside-
ran que teñen/deberían ter. O seu núcleo central constitúeno os resultados relativos a aqueles coñece-
mentos e habilidades/destrezas máis e menos valorados/as polos orientadores escolares, tanto dende o
grao de importancia que teñen (lle conceden), como dende o que deberían ter, nos dous casos en rela-
ción con diversos sectores de intervención/actividade orientadora.

Palabras clave: xefes de departamentos de orientación, competencias, coñecementos,
habilidades/destrezas, perfil profesional,  educación secundaria, Galicia.

Resumen: en este artículo se intenta dar a conocer los aspectos más fundamentales de una de las partes de
la investigación realizada, en el seno del área de MIDE —Universidades de Santiago de Compostela y
Vigo— sobre las competencias de conocimiento (saber) y metodológicas (saber hacer) que, para un
desempeño eficaz de sus funciones, los orientadores escolares de centros públicos de educación secunda-
ria de Galicia consideran que tienen o deberían tener. El núcleo central de este artículo  está constituido
por los resultados relativos a aquellos conocimientos y habilidades más o menos valorados por los orien-
tadores escolares, tanto desde el grado de importancia que tienen o se le concede, como desde el que debe-
rían tener en ambos casos en relación con diversos sectores de intervención y actividad orientadora.

Palabras clave: jefes de departamentos de orientación, competencias, conocimientos,
habilidades/destrezas, perfil profesional, educación secundaria, Galicia.

Abstract: in this article, we try to show the most relevant details of one part of a research conducted
at the Galician universities of Santiago de Compostela and Vigo (MIDE area). The research aimed at
the perceptions of public secondary education councillors about their knowledge competencies (to
know) and the methodology competencies (to know how to do it).  The bulk of this article are the
results of the research: the evaluation on the part of the school councillors of knowledge and abilities,
both regarding the degree of importance they give to them, and the importance that these knowledge
and abilities should have in relation to intervention areas and orientation activities. 

Key words: orientation department heads, competencies, knowledge, abilities, professional profile,
secondary education, Galicia.
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