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Novos perfís 
profesionais 
nos centros

Nos últimos tempos os centros 
dotáronse de profesionais espe-
cialistas de Pedagoxía Terapéuti-
ca, Audición e Linguaxe, auxiliares 
educativos (coidadores) e orienta-
dores. Ademais, a chegada de espe-
cialistas de Psicoloxía e Pedagoxía 
que se levou a cabo na década dos 
90, supuxo unha innovación moi 
positiva para a mellora da calidade 
educativa, aínda que a súa presen-
za nos equipos docentes xerase ao 
primeiro algunhas interrogantes, 
chegando mesmo a cuestionáren-
se as súas funcións e utilidade. Co 
paso dos anos xa non se pon en 
dúbida que a e&cacia e boa marcha 
do sistema necesitan equipos de 
traballo multidisciplinares.

Daquela, podemos a&rmar que os 
centros contan hoxe con medios 
humanos su&cientes? Coido que 
non, sobre todo se consideramos 
as novas necesidades educativas 
xurdidas recentemente. En Galicia, 
por exemplo, son moitos os co-
lexios de educación especial que 
non dispoñen de &sioterapeutas, 
e tampouco hai terapeutas ocupa-
cionais que traballen para a Conse-
llería de Educación, cando as aulas 
de estimulación multisensorial 
coas que se están a fornecer al-
gúns deles, necesitan profesionais 
capacitados que se axusten a este 
per&l. Cómpre, ademais, potenciar 
os colexios de educación especial 
para que sexan auténticos centros 
de recursos e dean apoio e aseso-
ramento externo.

As necesidades relacionadas coas 
valoracións do alumnado con dis-
capacidade, e o seu asesoramento 

varios anos con educadores so-
ciais dentro dos departamentos de 
orientación. Castela A Mancha, Cas-
tela-León e Madrid, entre outras, 
teñen incorporados profesores 
técnicos de FP da especialidade de 
Servizos á Comunidade nos equi-
pos de orientación externos de in-
fantil, primaria e educación especial. 
Andalucía está na fase experimental 
de introdución destes profesionais 
nos equipos de orientación. Na Co-
ruña estase a sacar adiante a expe-
riencia de incluír técnicos superio-
res en Integración Social nalgúns 
centros de ensino. Trátase de alum-
nado de formación profesional que 
realiza o módulo de prácticas en 
empresa, baixo a titoría do xefe do 
Departamento de Orientación, con 
moi bo resultado e deixando un 
baleiro á súa marcha.

Enténdese que no actual momen-
to de crise existan restricións orza-
mentarias, pero hai medidas que 
cun baixo custo poden levar consi-
go signi&cativas melloras nesta liña 
de traballo. A entrada de estudan-
tes dos últimos cursos de Terapia 
Ocupacional, Educación Social ou 
Integración Social nos centros de 
ensino para realizar o practicum 

ou as prácticas en empresas, non 
supón un gravame económico e 
posibilita unha apertura a novas 
perspectivas e a mellora da calida-
de educativa. Nas facultades uni-
versitarias teñen devezo de poder 
poñelo en práctica.

en actividades terapéuticas e psi-
comotrices, xusti&caría tamén a 
presenza destes expertos. Mentres 
isto non ocorra, teremos que acudir, 
ata onde sexa posible, á boa vonta-
de de especialistas dos servizos de 
rehabilitación e atención temperá 
da Consellería de Sanidade, ou a 
empresas privadas de ortopedia, 
cos custos que isto representa. 

Parece lóxico que, do mesmo xei-
to que os equipos de orientación 
especí&cos xa contan cunha traba-
lladora ou educadora social, dispo-
ñan tamén desta &gura que, dito 
de paso, xa existe nos equipos de 
atención a alumnado con discapa-
cidade motora doutras comunida-
des autónomas. Para comezar, tal-
vez fose su&ciente a incorporación 
de dous terapeutas ocupacionais, 
un para A Coruña e Lugo e outro 
para Ourense e Pontevedra.

No campo socioeducativo estamos 
vendo como a longa lista de fun-
cións encomendadas á escola está 
sendo insu&cientemente atendida. 
É o caso da educación en valores, 
convivencia, resolución pací&ca de 
con+itos, mediación, prevención 
de drogodependencias, desenvol-
vemento de habilidades sociais, 
participación democrática, coordi-
nación coas familias, asociacións e 
institucións, actividades comple-
mentarias e extraescolares, progra-
mas sociais na escola, igualdade 
de xénero, maltrato, absentismo, 
organización de tempos de lecer, 
acompañamento en situacións de 
risco, programas para alumnado 
que non quere estudar, etc.

Resulta irreal pensar que os titores 
se poidan ocupar dun xeito e&caz 
de todas elas, aínda que conten co 
asesoramento dos departamentos 
de orientación. Entendo que se 
precisarían especialistas en edu-
cación ou intervención social que 
coordinasen programas e execu-
tasen algunhas destas actividades. 
Hai comunidades autónomas que 
si teñen perfís profesionais do eido 
social participando nos centros 
educativos.  Así, Estremadura leva 
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