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RESUMO 
Preséntase o proceso para a xestión da calidade do servizo psicopedagóxico do Departamento 
de Orientación dun centro de Educación Secundaria, seguindo a norma UNE-EN ISO 
9001:2000. 
A intervención psicopedagóxica desenvolvida polo Departamento de Orientación, considérase 
un Proceso Clave fundamental no centro educativo e, polo tanto, debe estar documentada a 
súa actuación para a súa planificación, organización, control e avaliación, co obxectivo último 
de acandar a mellora continua. 
 
ABSTRACT 
We present here the process for the quality management of the educational psychological 
service of the Orientation Department of Secondary Education according to the rules UNE-
EN ISO 9001:2000. 
 
One educational psychological intervention developed by the Orientation Department is 
considered as a fundamental process, so its planning, organization, control and evaluation 
must be documented in order to obtain continuous improvement. 
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INTRODUCIÓN 
 
Os centros educativos que aspiran ao éxito permanente na súa xestión poden logralo 
implantando e mantendo un sistema de xestión da calidade, deseñado para mellorar o servizo 
educativo de forma continua.  
A familia da Norma ISO 9000 (AENOR, 2000a, 2000b, 2005) ten un amplo recoñecemento e 
aceptación internacional. Nela descríbense os principios de Xestión da Calidade que inciden 
sobre os factores que permiten a satisfacción do cliente e a mellora continua do centro 
educativo.  
Tres dos principios máis característicos da norma son: o enfoque ao cliente (que dependendo 
da actividade poden ser os alumnos, as familias dos alumnos, os docentes, P.A.S, comunidade 
educativa…), enfoque baseado en procesos (actividades para a transformación dunhas 
entradas en saídas utilizando uns recursos) e a mellora continua (facer as cousas cada vez 
mellor). 
 
Enfoque ao cliente 
É responsabilidade da dirección comprobar que se cumpren os requisitos relacionados co 
servizo educativo demandados polo cliente (resultados académicos, actividades 
extraescolares, servizos complementarios, formación na prevención de drogas, mellora da 
convivencia…) e que se traballa para aumentar a súa satisfacción. 
 
Enfoque baseado en procesos 
Esta é a característica quizáis máis importante da norma ISO 9001, que ten por finalidade 
desenvolver, implementar e mellorar a eficacia e a eficiencia proporcionando a satisfacción a 
todas as partes interesadas (Alonso, 2002). 
Desde esta perspectiva, para que o centro educativo sexa eficaz e eficiente, ten que identificar 
e xestionar numerosas actividades que están relacionadas. Entre estas actividades poderían 
estar: a acción docente, xestión de conflitos disciplinarios, a acción titorial, a orientación 
psicopedagóxica, as actividades complementarias… 
Cada unha destas actividades emprega recursos e xestiónaos para facilitar a transformación de 
entradas en resultados, e por iso é considerado como un proceso. Con frecuencia os resultados 
dun proceso constitúen directamente as entradas do seguinte proceso. 
 
Mellora continua 
Todos os procesos están sometidos a unha mellora continua, seguindo un ciclo de catro fases:  
a planificación de cada un dos procesos, desenvolvendo as actuacións para unha axeitada 
execución do proceso, concretando o momento da execución, os responsables e os indicadores 
que permiten a súa avaliación; a execución de cada un dos pasos descritos no proceso; a 
avaliación do proceso a través dos indicadores; e a revisión de todo o proceso co obxectivo 
de introducir os cambios que permitan unha mellora na satisfación do cliente. Este proceso 
denomínase ciclo de mellora continua (gráfico 1).  
Por exemplo, a intervención psicopedagóxica planifícase desde a elaboración da ficha de 
proceso correspondente, os procedementos pertinentes e documentos propios do 
Departamento de Orientación como son o Plan de Orientación Académico Profesional 
(POAP) e Plan de Acción Titorial (PAT). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Ciclo de mellora continua. 
 
 
 
1. FICHA DE PROCESO: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓXICA 
  

A ficha de proceso é un documento base para a xestión e mellora dos grandes procesos 
identificados no centro educativo. Esta ficha deberá conter, polo menos: a finalidade do 
proceso (que quero conseguir?), a representación gráfica (fluxograma do proceso), os 
requisitos para unha axeitada execución do proceso e os indicadores para a avaliación, 
seguimento e mellora. 

A representación gráfica ou fluxograma ten por finalidade mostrar as relacións 
existentes entre os diferentes Procesos (subprocesos) que integran o proceso principal, 
permitindo visualizar a estrutura do proceso e as xerarquías entre subprocesos. 
Ás veces represéntanse, en liñas discontinuas, os departamentos ou áreas responsables dos 
diferentes subprocesos ou actividades. 

A continuación describimos o fluxograma do proceso “intervención psicopedagóxica” 
(gráfico 2), que tamén podería denominarse: “orientación educativa”, “orientación e atención 
á diversidade”, “orientación”… segundo determine o centro. Non obstante hai centros que lo 
inclúen nun proceso de maior categoría “orientación e titoría”, que tamén abranguería toda la 
acción titorial. 

Os fluxogramas están constituídos por unhas entradas e unhas saídas, que poden ser 
outros procesos do sistema de xestión de calidade ou documentos. Neste fluxograma as 
entradas están constituídas polos seguintes documentos: Proxecto Educativo, Proxecto 
Curricular de Etapa, Regulamento de Réxime Interno, Programación Xeral Anual, Memoria 
Anual e Lexislación. Son documentos básicos que hai que ter en conta á hora de elaborar o 
Plan de Orientación Académico profesional (POAP). Unha vez elaborado e revisado sométese 
á aprobación quedando constancia na acta. 

Posteriormente execútanse as acciónes previstas no POAP. Neste caso decidiuse 
dividir as actuacións do Departamento de Orientación segundo as catro áreas de intervención 
psicopedagóxica (Álvarez e Bisquerra, 1996; Bisquerra, 1996): Orientación profesional, 
orientación nos procesos de ensinanza aprendizaxe, orientación para a prevención e o 
desenvolvemento e atención á diversidade.  

Cada unha das actividades desenvolvidas desde calquera das áreas de intervención é 
sometida a un seguimento semanal do que queda constancia no libro de actas do 

PLANIFICACIÓN 
(Ficha de proceso e 

procedementos) 

EXECUCIÓN 
(implantación) 

AVALIACIÓN 
(indicadores) 

REVISIÓN 
(mellora) 



Departamento e,  unha vez desenvolvidas todas as actividades, a final de curso sométense a 
unha avaliación final quedando constancia na memoria do Departamento. 

O subproceso “atención á diversidade” aparece algo máis desenvolvido na ficha de 
proceso debido á súa relevancia. Este subproceso ten unha planificación propia, creándose un 
documento específico (Plan de Atención á Diversidade). Cada centro decidirá que tipo de 
documentos xerará en función das súas necesidades: guía de orientación universitaria, plan de 
convivencia, plan de prevención do absentismo escolar… 

Realizada a avaliación psicopedagóxica decídese se o alumnado necesita medidas de 
atención á diversidade, se é así, de qué tipo: adaptación curricular ou reforzo educativo. A súa 
aplicación tamén é sometida a un seguimento coa finalidade de regular os apoios educativos 
en caso de necesidade. 

As saídas deste proceso son outros procesos clave do propio sistema de xestión de 
calidade que se ven afectadas polo desenvolvemento do proceso “intervención 
psicopedagóxica”: a acción titorial (PC.04), a acción docente (PC.05) e a avaliación 
académica (PC.06).  
 Ademais das entradas e saídas, a ficha de proceso debe contemplar os usuarios do 
servizo (clientes) e as funcións implicadas. Este proceso ten como clientes a toda a 
comunidade educativa, xa que se realizarán actuaciones para alumnos, familias de alumnos e 
docentes. E as funcións implicadas serán o orientador do centro e resto de docentes, 
especialmente os mestres de apoio e titores.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Fluxograma do proceso “intervención psicopedagóxica”. 
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2. REQUISITOS PARA UNA AXEITADA EXECUCIÓN DO PROCESO 
 
A ficha de proceso debe contemplar aquelas actuacións fundamentais que permiten un 
desenvolvemento axeitado do proceso. En cada actuación debe especificarse como mínimo o 
momento da execución e o responsable ou responsables da actividade. 
Un exemplo para o proceso intervención psicopedagóxica podería ser o que se mostra na 
táboa 1.  
 
REQUISITOS PARA A AXEITADA 
EXECUCIÓN DO PROCESO 

MOMENTO DE 
EXECUCIÓN 

RESPONSABLE/S 

1. Revisión da Memoria Anual do curso 
pasado e documentos pertinentes 

 

Na primeira 
quincena de 
setembro 

Membros do  
Departamento de 
Orientación 

2. Revisión da Circular Anual de 
Orientación 

 

Na primeira 
quincena de 
setembro 

Membros do  
Departamento de 
Orientación 

3. Elaboración do POAP 
 

Na  primeira 
quincena de 
setembro 

Membros do 
Departamento de 
Orientación 

4. Elaboración do PAT 
 

Na  primeira 
quincena de 
setembro 

Orientador e tutores 

5. Elaboración de grupos de reforzo Segunda semana de 
outubro, posterior á 
avaliación inicial 

Profesores/as, 
orientador e Xefe de 
estudos 

6. Entrevistas persoais con todos os 
alumnos novos do centro 

 

Setembro e outubro. Orientador 

7. Entrevistas persoais con pais 
 

Cuando o soliciten 
os pais ou segundo 
se estime oportuno 

Orientador 

8. Realización das avaliacións 
psicopedagóxicas 

 

Cando o soliciten os 
titores, pais ou 
segundo se estime 
oportuno 

Orientador 

9. Elaboración das guías de Orientación 
académica e profesional para 4º de 
ESO e bacharelato 

 

Xaneiro Orientador 

10. Revisión e seguimento trimestral das 
programacións adaptadas.  

 

Trimestral. Profesores das  materias 
correspondentes, 
profesores de PT e 
orientador 

Táboa 1. Requisitos para a axeitada execución do proceso. 
 



3. AVALIACIÓN DO PROCESO 
 
Todos os procesos do sistema de xestión de calidade deben ter uns indicadores que permitan 
comprobar que tanto o servizo ofrecido como o sistema de xestión cumpren cos requisitos 
establecidos polo sistema (AENOR, 2000a), e á vez recoller datos cuxa análise sirva de base 
para emprender accións encamiñadas á mellora continua del servizo e do sistema (AENOR, 
2000b). 
Un indicador a ter en conta é a satisfacción do cliente con respecto a cada proceso (enfoque ao 
cliente), polo que teremos que avaliar a satisfacción dos alumnos e familias (clientes externos) 
con respecto á intervención psicopedagóxica, e tamén á satisfacción dos docentes (clientes 
internos). O método máis utilizado para obter dita información é a enquisa tipo Likert, que 
nos permite coñecer a satisfacción sobre o servizo dunha maneira rápida e anónima. A 
continuación propóñense algúns ítems xerais para valorar o nivel de satisfacción dos alumnos 
e familias en relación ao Departamento de Orientación, non obstante, os ítems estarán en 
función das peculiaridades de cada Centro educativo e das accións prioritarias de intervención 
que propuxo segundo o contexto. 
 
Posibles ítems para valorar a satisfacción dos alumnos: 

- A disponibilidade do orientador é… 
- Estou satisfeito coa Orientación Académica e Profesional que se realiza no Centro. 
- Os programas de prevención e desenvolvemento realizados polo orientador son 

interesantes e efectivos.  
- Estou satisfecho coa axuda recibida polos profesores de apoio (contestar só os 

alumnos con apoio). 
- En xeral valoro como satisfactoria a axuda do Departamento de Orientación. 

 
Posibles ítems para valorar a satisfacción das familias: 

- A disponibilidade do orientador é... 
- As reunións/charlas-coloquio de orientación para pais son interesantes e efectivas. 
- Cremos que no Centro se atende á diversidade (tanto a alumnos con dificultades como 

a aqueles cos que se poden ampliar coñecementos). 
- Estamos satisfeitos coa axuda recibida polos profesores de apoio (contestar só as 

familias que teñan alumnos con apoio). 
- En xeral valoramos como satisfactoria a axuda do Departamento de Orientación. 

 
Además destes ítems, se se decidiu incorporar a acción titorial dentro do proceso, teranse que 
incorporar outros como:  

- O titor aténdenos cando o solicitamos dentro do seu horario. 
- As sesións de titoría contribúen positivamente á maduración e ao desenvolvemento do 

noso/a fillo/a. 
- Estamos informados dos temas que se traballan en titoría e do enfoque que se lles dá. 
- O acompañamento académico e persoal que o titor realiza co noso/a fillo/a é axeitado. 

 
Outro indicador interesante xunto coa enquisa de satisfacción, é o número de incidencias que 
afectan á intervención psicopedagóxica. Por incidencias entendemos as  suxestións e 
reclamacións realizadas polos alumnos ou familias e as non conformidades detectadas no 
proceso polos membros do Departamento de Orientación ou outros profesores. Estas 
reclamacións deben constar por escrito segundo o modelo que estableza o sistema de xestión 
de calidade do centro (Rexistro de Reclamación do Cliente) e poñer en marcha as accións 
correctivas ou preventivas en caso de necesidade. 



Na táboa 2 móstranse os posibles indicadores para o proceso intervención psicopedagóxica, 
non obstante recoméndase ter un ou dous indicadores por proceso para facilitar a medición do 
Sistema de Xestión de Calidade. 
 
INDICADOR INSTRUMENTO 

DE MEDIDA 
FRECUENCIA E 
MOMENTO DE 
MEDIDA 

RESPONSABLE 
DE MEDIR 

1. Número de 
reclamacións 
relacionadas co proceso 
PC.03 Intervención 
psicopedagóxica 

 

Rexistro de 
Reclamación de 
Cliente (RRC) 

Trimestral * Orientador 

2. Satisfacción dos pais e 
nais de alumnos con 
respecto ás actuacións 
do Departamento de 
Orientación  

 

Enquisa Anual (maio) Orientador 

3. Satisfacción de 
alumnos/as 

 

Enquisa Anual (maio) Orientador 

4. Número de alumnos 
asesorados 
individualmente 

 

Axenda do 
Orientador 

Trimestral * Orientador 

5. Porcentaxe de alumnos 
con n.e.e. que acadan os 
obxectivos da súa 
proposta adaptada.  

 

Exames e controis Trimestral * Orientador, 
profesores de apoio 
e profesores das 
materias adaptadas 

6. Porcentaxe de 
cumprimento do POAP 

Actas de Reunión e 
Memoria 

Trimestral * Membros do 
Departamento de 
Orientación 

            * Medición trimestral que se realiza a semana seguinte da avaliación do centro. 
Táboa 2. Indicadores do proceso intervención psicopedagóxica. 
 
 
Para cada indicador establécense valores umbrais e criterios de aceptación e rexeitamento, de 
maneira que se non se conseguen os resultados póñense en marcha actuacións correctivas para 
acadalos  ou aínda acandándose, a criterio do centro, emprender accións para a súa mellora 
(Alonso, 2002). Por exemplo, se o indicador (i6) “porcentaxe de cumprimento do POAP” ten 
un umbral de 90% e unha frecuencia de medida trimestral, quere dicir que o Departamento de 
Orientación pretende desenvolver como mínimo o 90% das actuacións contempladas no 
POAP deixando unha marxe dun 10% de actuacións sen desenvolver por causas imprevistas.  
Para o seu seguimento avaliaremos trimestralmente as actuaciónes desenvolvidas. Se no 
primeiro trimestre se desenvolven o 95% das actividades, acéptanse os resultados. En cambio, 
se no segundo trimestre se executan só o 82% das actividades, rexéitase e póñense en marcha 
as actuacións correctivas pertinentes, cal foi o motivo?, como se pode corrixir? 
 



 
4. CONCLUSIÓNS 
 
O sistema de xestión de calidade é unha ferramenta útil para mellorar o servizo educativo en 
cada un dos procesos definidos. A intervención psicopedagóxica considérase un Proceso 
Clave fundamental no centro educativo e, polo tanto deben estar documentadas as súas 
actuacións para a súa planificación e organización (mediante a ficha de proceso e os 
procedementos pertinentes) e tamén para o control e avaliación (mediante os indicadores). 
O beneficio principal para o Departamento de Orientación e para o centro educativo, é o 
control sobre o propio servizo e a xestión para a toma de decisións con respecto ás actuacións 
a levar a cabo coa finalidade de mellorar cada vez máis (mellora continua) e ofrecer un 
servizo máis eficaz e máis eficiente. 
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