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Contexto
2

 Sistema educativo en Galicia.

 A orientación educativa e académico-
profesional nas unidades operativas do
sistema: servizos, selección e formación,
recursos, funcións, planificación, avaliación,
coordinación con outros servizos,
supervisión, …

 Esixencias que presenta a diversidade
cultural actual.
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Nos centros coa axuda do DO han levarse a cabo 
accións e determinar medidas axeitadas…

3

Para adecuar a 
resposta educativa 
ás situacións
sociais e  culturais
do alumnado, á vez 
que ás súas
características e 
necesidades, 
ritmos e estilos, 
motivacións e 
intereses. 
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Formulación do problema
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 Como pode darse unha axeitada resposta
educativa á diversidade cultural existente nos
centros? Como poden axudar nisto os servizos
orientadores? Que retos comporta para o
modelo orientador actual? Novas competencias?
Novos modelos? Distinto sistema de selección e
formación?

 Dende logo as esixencias que lle presentan os
problemas actuáis neste ámbito xa están a
indicar que non son pequenos os retos, que para
poder enfrontalos con éxito necesítase variar a
organización e o funcionamento dos centros
incluindo os órganos de orientación existentes.
Agora ben, cal é a dirección que se lle debería
dar a estes cambios?



Proposta de solución
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 A revisión bibliográfica (Cfr. Referencias) está a
indicarnos que a solución radica en darlle ao
sistema educativo un carácter intercultural
simétrico que ha abranguer o subsistema
orientador.

 Vexámolo a continuación a traveso dun breve
percorrido pola Pedagoxía Intercultural e unha
análise das repercusións que isto ten para a
orientación no s. e. e así poder deducir os retos
que se lle presentan nunha sociedade
democrática na que habemos vivir xuntas
persoas de diferentes culturas, en interacción
simétrica, cunha adecuada combinación entre
igualdade e diversidade, e conforme aos
dereitos humanos establecidos na declaración
de 1948.



A que nos referimos normalmente coa 
palabra cultura?
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 Conxunto de formas de pensar, actuar,
sentir e comunicarse que tentan a
adaptación dun pobo ao medio no que
vive e que orientan a súa vida e
produccións materiais e inmateriais coa
correspondente evolución, constiuíndo a
aquel nunha totalidade diferenciada con
respecto a outras, por iso habemos falar
de diversidade cultural.
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Cultura e diversidade cultural
7

 A cultura constitúe unha resposta adaptativa
constante e dinámica que se transmite a través
de sistemas simbólicos.

 Significa un modo de interpretar a realidade
dándolle sentido á vida dos membros
pertencentes a ela.

 Cada grupo, subgrupo ou individuo vívea de
forma diferenciada e de xeito tal que pode
decirse que cada cultura é multicultural, ao
igual que cada individuo tamén o é.
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Cultura e diversidade cultural
8

 Agora ben,

 faise cada vez máis difícil identificala
totalmente cunha comunidade, xa que
actualmente ningunha sociedade aberta
aos cambios e aos intercambios posúe
unidade cultural completa (Touraine,
1997).
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Cultura e diversidade cultural
9

 A diversidade de culturas, tanto inter como
intra, posúe un grande valor para as
persoas, xa que contribúe a enriquecelas
ao ofrecer distintas solucións aos
problemas vitais e permite comprender
mellor a propia. É froito da creatividade
humana.

 Trátase de tomar conciencia disto, non de
defendelas como se da biodiversidade se
tratase.
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Cultura e diversidade cultural
10

 A pesar da globalización cultural que se está a
producir somos cada vez máis conscientes da
diversidade cultural existente.

 Faise isto máis perceptible cando, como ocorre
nestes momentos, danse situacións de contacto
entre culturas e cando teñen lugar cambios
rápidos dentro dunha mesma cultura.

 Sempre foi así, por iso fálase de mosaico de
culturas das sociedades occidentais actuáis,
aínda que sería mellor falar dun río de culturas
coas súas correntes entremezclándose (Arizpe,
2001).
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Amplitude de criterio no concepto de 
diversidade cultural. Criterio aberto
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 Existen dous modos de entender a
diversidade en canto a amplitude da mesma.

 Pode defenderse que xunto ás formas
tradicionais de diversidade representada
por grupos étnicos, minorías lingüísticas,
inmigrantes, poboación rural e urbana, hai
outras (formas) como os grupos derivados
de adscricións xeracionais, profesionais, de
intereses, de necesidades sociais e persoais
especificas, así como grupos marxinais
(Aguado, 1997).
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Criterio restrinxido
12

 Por outra parte, hai quen mantén unha
postura máis restrictiva e defende que
unicamente cabe considerar diversidade
cultural se as diferencias veñen derivadas
do modo de entender a vida e a morte,
orixinadas por distintas cosmovisións que
xustifican as diferentes normas e valores
éticos (Cortina, 1997).
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Identidade-diversidade
13

 A cultura xoga un importante papel na
constitución da identidade das persoas e,
como consecuencia, na diversidade
existente.

 A identidade é a cultura interiorizada nas
persoas por medio da socialización e baixo a
forma dunha conciencia de si mesmo no
contexto dun conxunto ilimitado de
significados compartidos.
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Identidade-diversidade
14

 A persoa aprende e interioriza os elementos
socioculturais do seu medio ambiente a
través de experiencias e baixo a influenza de
axentes sociais significativos adaptándose
ao entorno dentro do cal debe vivir.

 Faino por imitación, presión, interacción e
negociación entre actores, o que supón un
moldeo da personalidade. A organización da
sociedade tamén ten a súa importancia.
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A diversidade e a desigualdade
15

 A diversidade é algo facilmente constatable
que non precisa demostración. Recoñecela é
algo natural e iso non ten por que supoñer
menor valoración do feito recoñecido, é
decir: non ten que supor desigualdade.

 A desigualdade, e non a diversidade, é
resultado de introducir unha xerarquización
nas diferenzas culturais, socioculturais e
económicas… que se recoñecen.
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A desigualdade
16

 A desigualdade áchase na orixe dos
conflictos das sociedades receptoras de
inmigrantes. Detrás non está a diversidade,
está a dominación, o non recoñecemento e a
falta de respecto hacia culturas
minoritarias.
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Necesidade da igualdade
17

 Por isto o recoñecemento da diversidade
cultural para que sexa todo o positivo que de
seu é, precisa igualdade de oportunidades
socioeconómicas e de dereitos xurídicos.
Algo ben diferente do que está a pasar nas
sociedades occidentais onde temos relacións
asimétricas e de dominación e explotación.
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As persoas habemos aprender a vivir 
xuntas
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 Os procesos migratorios están a producir na
actualidade un crecemento notable da
diversidade cultural dentro dunha
determinada sociedade e obligan a plantear
problemas como:

o modelo de sociedade adecuado,

a cohesión social que se produce ou

o concepto de cidadanía.
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Multiculturalismo
19

 Así, máis alá do chamado melting-pot,

alusivo a unha sociedade na que o diálogo
intercultural produza unha fusión na que as
culturas se dilúan, preséntasenos a opción
do multiculturalismo como coexistencia de
culturas independentes dentro dunha
mesma sociedade.
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Sociedade de guetos?
20

 Mais…

 Isto ten o risco de convertirnos en
espectadores tolerantes e non comunicarnos
con elas.

 Isto é unha sociedade de guetos que destrúe
calquera cultura.
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Pluralismo cultural
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 Parece mellor o enfoque do pluralismo cultural,
que defende a idea de convivir armoniosamente
en sociedades, grupos ou comunidades étnica,
cultural, relixiosa ou lingüísticamente
diferentes, manténdose a diversidade.

 Deféndese aquí o dereito á diferencia e a
igualdade de dereitos e deberes.

 Non se trata de tolerar como fai o relativismo.
Tampouco de crear un sbterfuxio para asimilar
ou subordinar as culturas minoritarias na
cultura dominante.
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Cohesión social se hai sentemento de 
pertenza

22

 A cohesión social pode manterse aínda cando
cada integrante dunha sociedade conserve a súa
identidade cultural sempre que, máis alá dunha
lexislación coercitiva, teña lugar nela unha libre
adhesión e participación dos cidadáns mediante
o exercicio da virtude moral da civilidade
(Cortina, 1997).

 Para iso a sociedade ten que organizarse de
modo que seus membros sintan que pertencen a
ela, que esta preocúpase por eles e que merece a
pena traballar por mantela y mellorala.
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Sociedade pluricultural como proceso
23

 Tódolos seus membros deberanse sentir
cidadáns de primeira. Gozando de dereitos
civís (ou liberdades individuais), de dereitos
políticos (ou de participación política) e
dereitos sociais (educación, sanidade…).

 A convivencia nunha sociedade pluricultural
hai que construila vivindo coa diversidade
cultural, froito da creatividade humana.

 As bases son: tolerancia, normas comúns,
aprendizaxe e regulación do conflicto.
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O respecto ás institucións
24

 Cada cultura ten dereito a ser respectada se
respecta ás demáis.

 Unha sociedade ha ter súas propias
institucións e legado histórico.

 Por iso nas sociedades occidentais a
convivencia ha basearse no respecto á
lexislación desa sociedade e ós principios
nos que se basea.
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Valores que facilitan a convivencia
25

 Liberdade, igualdade, respecto activo,
solidariedade e diálogo (Cortina, 1997) son
os valores que facilitan a convivencia nunha
sociedade occidental na que se conxugue a
diversidade cunhas institucións e normas
comúns dentro do respecto aos dereitos
humanos.

 Igualmente o é a ausencia de racismo
(cognitivo: estereotipo; actitude: prexuizo;
até a conductual: discriminación) e de

xenofobia.
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Integración/inclusión
26

 E a integración, mellor a inclusión, serían
términos axeitados para referirnos a ela.

 Non supón asimilación nin segregación ou
discriminación e é responsabilidade do
grupo maioritario que se integren con
igualdade de dereitos, deberes e
oportunidades cos cidadáns autóctonos.

 Tamén require que os integrados acepten
leis e legado histórico do grupo maioritario
sen que iso supoñaa renunciar á súa cultura
de orixe.
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Necesidade dunha educación intercultural 

27

 Unha educación que, deixando atrás o
etnocentrismo do “permitir facer”, os guetos
e a compensación de déficits, así como unha
ensinanza multicultural folclórica, busque a
solución na educación intercultural.

 Algo que en España comeza a ser un desexo
proclamado a partir da LOXSE (1990) que
vertebra a reforma do sistema educativo
sobre o criterio de atención á diversidade
para cuxa realización práctica faise

necesaria a orientación.
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Educación intercultural

28

 Educación intercultural, nalgúns casos tamén
denominada multicultural, busca reciprocidade,
intercambio e interacción, non se queda na
aceptación de distintas culturas.

 Tenta atender ás persoas na súa diversidade, nas
súas necesidades e intereses, pretende potenciar
o desenvolvemento do alumnado como persoa e
tenta facelo nun encontro entre culturas, nun
contexto de valores superador de diferencias.

 Ven ser máis ben o carácter que debería darse á
educación formal (e non formal) se desexamos
contribuir a unha sociedade na que se conxugue
a diversidade coas institucións dentro do marco
dos dereitos humanos.
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Os principios do sistema educativo actual 
apuntan a unha educación desta natureza

29

 Cualidade para todo o alumnado
 Equidade, igualdade de oportunidades 
 Inclusión e normalización
 Educación ao longo da vida
 Flexibilidade para adecuarse ás aptitudes, 

intereses, expectativas e necesidades do aa
 Interculturalidade e promoción da 

convivencia
 Esforzo compartido por axentes educativos
 Autonomía dos centros
 Orientación académica e profesional 
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A orientación no sistema educativo
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 A orientación no sistema educativo, tal como se define na
lei, constitúe o medio necesario para o logro
dunha formación personalizada que propicie
unha educación integral en coñecementos,
destrezas e valores.

 Dende a Pedagoxía definimos a orientación educativa
como un proceso de axuda técnica dirixida a
unha persoa /grupo para que aquela adquira un
axeitado coñecemento das súas potencialidades
co obxecto de acadar unha adecuada
integración e elección académica, profesional,
persoal e social (Sobrado e Ocampo, 2000).



Modelo institucional da orientación
31

 Decreto 12/1998, de 23 de abril polo que se
regula a orientación educativa e profesional
na Comunidade Autónoma de Galicia

 Orde de 24 de xullo de 1998, pola que se
regula a organización e funcionamento da
orientación de Galicia
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IES

-Xefe/a do DO.

-Titores (ámbito L-S e C-T).

-Especialista en P Terapéutica.

-Especialista en A e L, se o hai.

-Profesor de FOL (caso de FPE)

-Xefe/a do DO dos CEIP.

CPI

-Xefe do DO.

-Titores (ámbito L-S e C-T).

-Especialista en PT e AL se hai 

-Profesor de FOL (FPE).

-Coordinadores de ciclo.

-Mestre de educación infantil.

-Mestre responsable ou director  

CEIPs

CEIP

-Xefe/a do DO.

-Coordinadores de Ciclo.

-Especialista en PT.

-Especialista en AL.

-Mestre de Educación Infantil.

-Mestre responsable ou o 

director CEIPs zona.

Centros de E. Especial

-Xefe/a  do DO

-Un profesor/a titor/a por cada 8 

unidades escolares ou fracción.

-Un profesor sen función titorial e 

que exerza funcións de apoio ao 

alumnado.

-Un Profesor/a especialista en AL.
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Un profesor de educación secundaria da

especialidade de psicoloxía e pedagoxía:

-Orientación vocacional e profesional

-Discapacidades sensoriais

-Discapacidades motóricas

-Sobredotación intelectual

-Trastornos xeneralizados do

desenvolvemento

-Trastornos de conduta.

Un profesor/a de Educación Primaria

(especialista en AL)

Un traballador/a ou educador/a social
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FUNCIÓNS DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Avaliación Elaboración de 

propostas

Apoio e 

asesoramento

Impulso e promoción

-Valorar  

necesidades 

educativas aa

-Participar na

avaliación dos 

PE e CC

-Participar na

avaliación

psicopedagóxica

do aa

-Avaliar

programas 

específicos de 

intervención.

-Elaborar 

propostas POE , 

POAP e PAT.

-Participar na

elaboración e 

seguimento dos PE 

e CC

-Participar no 

deseño e 

desenvolvemento

de medidas 

atención á 

diversidade.

-Deseñar accións

atención temperá.

-Propor actividades 

toma decisións.

-Facilitar a aa e 

comunidade

educativa apoio e 

asesoramento

para adquirir 

habilidades 

básicas de vida e 

enfrontar os 

momentos 

escolares máis

decisivos

-Informar ao

alumnado dos 

recursos laborais

e profesionais ao

seu alcance.

-Impulsar participación 

do profesorado en 

programas de 

investigación e 

innovación educativa.

-Promover cooperación 

centro e familias.

-Cooperar cos membros

dos EOE.

-Establecer canles de 

comunicación con 

servizos e institucións.

-Coordinar a O. laboral e 

profesional con outras

administracións ou

institucións. 



Funcións xefatura departamento
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Diagnóstico: 

 Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, se é o
caso, e asesorar no deseño, desenvolvemento e
avaliación das medidas de atención á diversidade
conforme ó procedemento que se estableza.

 Participar nas sesións de avaliación para o
deseño, desenvolvemento e avaliación de
actuacións conxuntas que permitan a coherencia
das respostas educativas. Asesoramento e apoio ó
profesorado, con voz e e sen voto.



Funcións xefatura departamento

Ocampo 2016

36

Dirección e xestión: 

 Dirixir e coordina-las actuacións do

departamento

 Plan do departamento e memoria final.

 Participar elaboración do PE e PPCE na CCP.

 Convocar e presidi-las reunións do DO.

 Velar pola confidencialidade dos documentos.

 Coordina-lo uso de espacios para orientación …,

 Facilita-la colaboración entre os membros DDOO.



Función xefatura departamento
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Proposta: 

 Coordinar, en colaboración co profesor ou
profesora de apoio, a atención do alumnado con
necesidades educativas especiais, elevando ó xefe
de estudios, cando cumpra, a proposta de
organización da docencia para este alumnado.

 No caso do XDO de primaria, acudir ás reunións
convocadas polo XDO de secundaria ó que esté
adscrito.



FUNCIÓNS DO EOE
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 Colaboración:
 Na prevención e atención temperá
 Cos DO na avaliación psicopedagóxica do alumnado.
 Na formación especializada dos DO e do profesorado.
 Con outros servicios ou institucións.

 Asesoramento:
 Aos DO dos centros da provincia….
 Ás Administracións

 Desenvolvemento de  programas:
 De investigación, elaboración, recompilación e

difusión de recursos para dar resposta ás necesidades
específicas do alumnado.



ORGANIZACIÓN DO EOE
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 Membros especialistas: 
 Trastornos do desenvolvemento, da linguaxe e da

conducta; afectados de disminución sensorial e
sobredotación; orientación profesional, coa axuda dun
especialista en audición e linguaxe e outro de
traballo/educación social).

 Coordinador: 
 Un dos membros a proposta do inspector/a coordinador

 Inspector-Coordinador: 
 Aproba a planificación, fai o seu seguimento e avaliación e 

encárgase da coordinación cos órganos que correspondan 
da Administración, facendo as propostas correspondentes
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FUNCIÓNS DOS TITORES/AS (I) 

(Regulamentos orgánicos de IES e Centros Públicos Integrados)

 Participar no desenvolvemento do PAT e nas
actividades de orientación.

 Proporcionarlles no comezo de curso ao alumnado,
pais e nais ou titores legais ou
ordinarios,...,información documental ou onde a
poden consultar.

 Coñecer as características persoais de cada
alumno/a.

 Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar
que repercuten no rendemento académico de cada
alumno.
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FUNCIÓNS DOS TITORES/AS (II) 

(Regulamentos orgánicos de IES e Centros Públicos Integrados)

 Efectuar un seguimento global dos procesos de E-A
do alumnado para detectar dificultades e
necesidades especiais: buscar respostas educativas
axeitadas, oportunos asesoramentos e apoios.

 Coordina-las AC necesarias para os alumnos/as do
seu grupo.

 Facilita-la integración do alumnado no grupo e
fomenta-la súa participación nas actividades do
centro.

 Orienta-lo alumnado no seu proceso formativo.

 Informa-lo equipo de profesores do grupo de
alumnos das súas características.

 Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e
principios de avaliación programados para o
mesmo grupo de alumnos.
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FUNCIÓNS DOS TITORES/AS (III)

(Regulamentos orgánicos de IES e Centros Públicos Integrados)

 Organizar e presidi-las sesións de avaliación do seu
grupo.

 Favorece-lo proceso de maduración vocacional
orientando e asesorando ó alumnado sobre as súas
posibilidades académicas e profesionais.

 Colaborar co Departamento de Orientación do centro.

 Colaborar cos demais titores e co Departamento de
Orientación no marco dos proxectos educativos e
curricular do centro.

 Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e
mediar nos problemas que se presenten.

 Informa-lo alumnado, pais e nais ou representantes
legais e ó profesorado de todo aquelo que lles afecte en
relación coas actividades docentes e o rendemento
académico.
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FUNCIÓNS DOS TITORES/AS (IV) 

(Regulamentos orgánicos de IES e Centros Públicos Integrados)

 Facilita-la cooperación educativa entre o profesorado e
os pais e nais dos alumnos ou representantes legais.

 Exercer, de acordo co proxecto curricular, a
coordinación entre os membros do equipo docente.

 Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de
alumnos

 Controla-las faltas de asistencia ou puntualidade do
alumnado e ter informados ós pais e nais ou
representantes legais e ó xefe de estudios.

 Implica-las familias nas actividades de apoio á
aprendizaxe e orientación dos seus fillos.

 No caso de existiren ciclos formativos de FP: asunción
doutras funcións en relación co módulo de FCT.



Outros aspectos
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 Modelo orientador con compoñentes de
orientación por programas e mediante consulta,
pero ocupado coas función do modelo clínico.

 Prevención, desenvolvemento e intervención no
contexto son principios máis teóricos que
elementos propulsores destas accións.

 Selección e formación das persoas que se van
ocupar profesionalmente da orientación nos
centros rexida polo modelo xeral de profesorado.

 Administrascións preocupadas pola atención dos
déficits e fracasos escolares máis que dunha
educación inclusiva.



Educación intercultural e modelo actual 
de orientación
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 Que necesitaríamos facer nos centros para
darlle un carácter intercultual á educación que
se imparte neles? Aprender a vivir xuntos na
diversidade dentro dunha sociedade
democrática?

 Que require da orientación institucionalizada?

 Que retos representa para o actual
modelo de orientación?



Proxecto educativo de centro
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Reto de asesorar aos órganos correspondentes para que o PEC:

 Recolla entre as principais metas a de fomentar a
diversidade individual considerada como gran riqueza.

 Estableza as competencias interculturais como
obxectivos educativos, a formación en valores
favorables á diversidade cultural, o desenvolvemento
de conciencia crítica sobre os estereotipos raciais na
comunidade educativa.

 Fixe entre as grandes liñas metodolóxicas a do
respecto ao ser humano e á igualdade das persoas, así
como a alerta activa con relación a o racismo, a
discriminación e a xenofobia; recursos para
aprendizaxe de linguas minoritarias; as relacións coa
comunidade e familias como punto central.



Acción titorial I
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Atención por parte do profesorado, especialmente 
titores/as, á:
 Partir de que a identidade cultural de cada estudante

ha ser un ben a protexer polas prácticas educativas
do centro. Tendo en conta que desde logo non se
trata de algo pechado, se non dunha construcción
persoal capaz de evoluir e incorporar novos
elementos.

 Realizar potentes plans de acollida con alumnado e
familias que amosen a súa aceptación plena.

 Formación de actitudes favorables á diversidade
cultural a través do establecemento, coidado e
desenvolvemento dun adecuado clima da clase,
recreos e centro no que a coeducación sexa una
realidade.



Acción titorial II
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Atención por parte do profesorado, especialmente 
titores/as, á:
 Seguemento e apoio personalizado ao alumnado

pertencente a grupos etnoculturais a partir do
compromiso que require a aplicación real do
principio dunha educación igual e equitativa.

 Formación do profesorado titor sobre as
metodoloxías de análise que permitan achar as
raíces da desigualdade.

 Convivencia como respecto baseado no
recoñemento da dignidade e liberdade das
outras persoas e así termos unha proximidade
compartida.
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Participar a través das reunións da comisión de
coordinación pedagóxica á que asiste quen ostenta a
xefatura nos proxectos curriculares de xeito que:

 Téñanse en conta as competencias interculturais na
dimensión do “que aprender e ensinar” do currículo.

 O traballo cooperativo lévese a cabo de xeito que se
asegure un verdadeiro encontro intersubxectivo
garante dunha experiencia de alteridade (Santos e
Lorenzo, 2012).

 A selección dos materiais didácticos fágase tendo en
conta modelos pedagóxicos próximos á
interculturalidade (lonxe dos etnocéntricos).
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 Impulsar innovacións a partir de proxectos de
investigación na acción sobre métodos didácticos que
potencian os encontros intersubxectivos como medio de
formación do profesorado.

 Asesorar nas adecuacións do currículo considerando en
profundidade a identidade cultural do alumnado.
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 Non separar ao alumnado culturalmente diferente (tanto
se proceden do 1º mundo como se veñen de países en
desenvolvemento) nin facer grupos segregados ou
concentralos en determinados centros. Dese xeito
promóvese coñecemento, comprensión e estima mútua.

 Apoiar ao profesorado titor na resolución de conflictos
de xeito que aprendan a usalos como medios eficaces de
mellora da convivencia, sendo o diálogo e a razón os
mellores recursos para resolver aqueles.
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 Deseño, aplicación e avaliación de
programas para familias e persoas adultas
inmigrantes (Lorenzo et al. 2009 e Santos,
2008)

 Igualmente doutros programas: POAP, PAD
e PAT

 Formación continuada
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 Especialista en educación intercultural
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 Estudo e diagnóstico de necesidades que
requiren en materia de educación intercultural
un proxecto máis global e máis completo que
indiquen un recoñecemento social pleno das
minorías etnoculturais, dos movementos
migratorios, persoas refuxiadas...

 Promover a actualización dun sistema de
formación e selección de profesionais da
orientación no que se contemplen os novos
modelos teórico-explicativos, os roles da
orientación, as competencias orientadoras
actuáis nunha sociedade da información na que
a aprendizaxe ao longo da vida (e-learning, e-
guidance) é una das súas claves.
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 Formación diferente conforme a modelo europeo
NICE, deducida das competencias correspondentes
aos roles que han desenvolver

 Selección de orientadores máis práctica do que
actualmente é.

 Expertos en educación intercultural nos servizos
externos para promover investigación, innovación e
formación

 Cambios no modelo de supervisión
 Cambios na administración e normativas da

organización e funcionamento da orientación no s. e.
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