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1. Contextualización da nosa proposta de avaliación vocacional 
 

O traballo que presentamos é froito dunha investigación que iniciamos, en 1995, como 
consecuencia de obter o "Premio Superación" a proxectos de investigación  no ámbito da 
integración sociolaboral, convocados pola daquela " Consejería de Asuntos Sociais da Junta de 
Andalucía" (convocatoria de 1994). A partir dese momento comezamos unha investigación que 
tiña por obxectivo o deseño duns "perfís de empregabilidade" que nos permitise coñecer, no caso 
de suxeitos con necesidades especiais, qué empregos estarían dentro das súas posibilidades no 
contexto social  no que se desenvolven habitualmente. 
 

Dita investigación realizouse ó longo de dous cursos académicos e foi deseñada como 
unha investigación colaborativa na que participamos dous profesores da Universidade (un 
especialista en Orientación Escolar e Profesional  e outra especialista en Educación de Persoas 
con Necesidades Especiais) e Licenciados en Pedagoxía que exercían como profesionais en 
distintos centros escolares, como profesores ou como persoal de Equipos de Apoio e Orientación. 
Estes licenciados eran alumnos dos Cursos de Doutoramento, o que facilitou o seu adestramento 
e un contacto regular ó longo de todo o proceso.  
 

A investigación desenvolveuse en dúas fases. Na primeira fíxose unha revisión da 
literatura existente no ámbito da transición escola-traballo, dentro do que situamos a necesidade 
de avaliar, para iniciar un proceso posterior de integración sociolaboral. De feito, para nós a 
proposta de avaliación  quedaría enmarcada dentro dun programa de transición. Nesta liña 
revisamos as distintas concepcións da educación vocacional e a súa vinculación con 
determinados modelos psicolóxicos que se facían explícitos a través das súas propostas de 
avaliación. Tras esta revisión iniciamos a elaboración da nosa propia proposta de avaliación, que 
logo de formulada foi experimentada na práctica e analizados os resultados. A segunda fase da 
investigación consistiu en elaborar a proposta definitiva á luz destes resultados obtidos mediante 
un proceso de continua discusión do grupo de investigadores implicados. 

                     
     1 Unha versión máis ampla deste traballo está desenvolvida  na obra de Alarez e García Pastor "Orientación 
vocacional de jóvenes con necesidades educativas especiales: Un programa de transición a la vida adulta" ( Madrid: 
EOS, en prensa). 
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Somos debedores  deste grupo de traballo formado para a investigación, de todo o que 
temos aprendido: o seu traballo sobre o campo foi facilitándonos os elementos claves para 
desenvolver o noso propio modelo, rexeitando o que se alonxaba, e incluso se contradicía co 
noso obxectivo ó avaliar e buscar solucións ós problemas prácticos que se nos  presentaban. Que 
o noso traballo, como investigadores da Universidade, se convertira nunha necesidade de 
responder ás esixencias dos prácticos foi, sen dúbida, o incentivo máis poderoso. 
 

Dentro dos límites deste artigo, gustaríanos argumentar a nosa proposta  facendo uso de 
tres apartados: o primeiro dedicado a revisar algúns modelos de avaliación de obxectivos que se 
veñen utilizando; o segundo, aludindo a diferentes concepcións dos servicios postescolares e, 
polo tanto, diferentes obxectivos na intervención e na avaliación precedente e, finalmente, a nosa 
proposta de avaliación que calificamos como "ecolóxica-situacional". 
 
 
2. Diferentes modelos de orientación vocacional e as súas propostas de avaliación 
 

 A orientación vocacional de alumnos con necesidades educativas especias vén 
centrándose con bastante frecuencia no que estas persoas non poden facer, partindo dos datos 
aportados por un tipo de diagnóstico tradicional caracterizado por centrarse fundamentalmente no 
déficit e no suxeito, máis que nas súas posibilidades e nas oportunidades ofrecidas polo medio 
educativo. Estas estratexias de orientación e diagnóstico  considéranse hoxe en día contrarias ó 
que significa un correcto punto de partida, consecuente ó recoñecemento e ó respecto das 
diferencias individuais. 
 

No ámbito da educación especial, a crítica  fundamental que ten feito  ó diagnóstico 
tradicional (García Pastor, 1995) é que se ten centrado no suxeito, tratando de describir e cate-
gorizar os problemas e buscar as súas causas,  máis que en buscar solucións ós mesmos. Ó facer 
isto, o diagnóstico tradicional esqueceu factores importantes referidos ó ambiente de aprendizaxe 
e ás oportunidades que se lle ofrecían á persoa, e situouse na perspectiva de que o suxeito que 
non aprende ten un problema fronte ós demáis compañeiros, que pode definirse como unha falla 
de capacidade para a aprendizaxe. A función do diagnóstico era identificar esta falla; o 
procedemento centrábase na identificación da natureza da incapacidade que o xove presentaba 
utilizando diferentes probas, desde as máis xerais ás máis específicas. 
 

A puntuación obtida por un neno nun test de CI foi durante anos o criterio fundamental 
para evidenciar esa falta de capacidade, e  tamén, para a predicción da conducta futura. Sen 
embargo, durante os anos sesenta e, sobre todo, os setenta, os fallos patentes que os tests de 
intelixencia mostran para axudar na práctica ós profesores van  dar como resultado a 
proliferación doutras propostas no campo do diagnóstico tradicional. Vexamos algúns datos ó 
respecto. 
 

No ámbito da rehabilitación, Brown e Hughson (1993) sinalan que hai tempo que se 
considera a intelixencia como un mal predictor, sobre todo para as habilidades da vida cotiá, 
incluso en persoas con handicap mental; e tense chegado á conclusión, a través de múltiples 
estudios, de que moitas personas con baixa inteligencia desenvólvense mellor que persoas cunha 
intelixencia máis ampla (refírese á revisión de 200 traballos realizada por Cobb en 1972). Estes 
autores diferencian entre a utilización dos tests de intelixencia como predictores do rendemento 
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académico e a súa utilización no ámbito das habilidades sociais. Con respecto a este último 
aspecto, sinalan a aparente falta de relación entre o concepto de habilidades sociais e a medida da 
inteligencia. Se a pesar disto moitos profesionais seguiron requirindo tales datos, cabe sospeitar 
que perseguían outros fins: como líña base para interpretar dificultades específicas, como unha 
ferramenta administrativa, etc. 
 

Verdugo e Jenaro (1994) recolleron as principais dificultades encontradas  ó  utilizar os 
tests psicométricos para persoas con discapacidades severas e múltiples, facendo alusión á súa 
inadecuación para estas poboacións e á falla de interese das puntuacións obtidas, que non ofrecen 
orientacións para a intervención. Precisamente estes autores salientan a falla de relación entre 
avaliación e intervención como un dos principais problemas. 
 

Podemos considerar, en termos xerais, que a avaliación vocacional moveuse nos 
primeiros momentos nun marco de avaliación de carácter predictivo, centrándose na medición de 
determinadas dimensións sempre referidas ó suxeito. Así, por exemplo, na teoría da elección 
vocacional de Krumboltz e colbs. (1969), as dimensións están en relación: 
 

- coa repercusión da deficiencia na  toma de decisións, 
- coa ineficacia académica, 
- coas habilidades sociais inapropiadas, 
- cos medos e ansiedades. 

 
Na teoría do axuste ó traballo de Hershenson e colbs. (1992), as dimensións a avaliar 

céntranse tanto en trazos psicolóxicos como en factores. Dentro dos trazos psicolóxicos, teranse 
en conta tanto a personalidade laboral como a competencia laboral; e dentro dos factores, os 
obxectivos ocupacionais. Finalmente, a valoración do axuste avaliarase considerando: 
 

- a execución das tarefas, 
                         - a conducta no traballo, 
                         - a satisfacción no traballo. 
 

Unha aproximación distinta é a relacionada co adestramento de habilidades, 
entendéndoas como prerrequisitos para o logro de capacidades laborais; desde esta perspectiva, a 
identificación das deficiencias do suxeito nestas habilidades, levará á identificación dun 
programa de adestramento adecuado que mellorará a súa capacidade. Deste modo a avaliación 
cambia o carácter predictivo polo  prescritivo. As habilidades esixidas por determinados postos 
de traballo representarían unha continuidade entre habilidades académicas e habilidades laborais 
ou  prelaborais, conformando unha única secuencia de aprendizaxe. E o contorno do posto de 
traballo tamén esixiría unha serie de habilidades  "adaptativas", que representarían unha 
continuidade coas esixencias anteriores de adaptación social noutros contextos (familia, escola, 
comunidade). 
 
No ámbito vocacional, mentras que o diagnóstico de habilidades laborais ou prelaborais 
(habilidades técnicas específicas) se mantivo na mesma liña do diagnóstico tradicional 
(emparellamento de aptitudes), o diagnóstico das habilidades adaptativas tense 
sobredimensionado ata o punto de que un dos factores relacionados co éxito nos procesos de 
inserción é a continuidade laboral das persoas con discapacidades (Bolo e  Dartois, 1982). É 
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necesario ter en conta que se trata dunha  macrovariable que fai referencia a unha ampla gama de 
conductas referidas a: relación interpersonal, madurez social, habilidades sociais e de 
comunicación, habilidades de independencia personal e apariencia externa, etc. Bolo, denomina a 
esta macrovariable  "cualificación social", ó entender que non só se está a falar de habilidades 
adaptativas ou sociais, senón tamén de todo aquilo que  a sociedade esixe a un suxeito adulto. 
 
 

A avaliación da conducta adaptativa ofrece unha visión máis situacional cá baseada sobre 
trazos psicolóxicos (aínda que ás veces avaliouse como se de trazos se tratara), é a que 
proporciona a avaliación da conducta adaptativa. Segundo Delfin Montero (1993) a orixe do 
interese contemporáneo por medir a conducta adaptativa ten múltiples causas: 
 
- Reacción contra o CI, evitando sesgos e efectos negativos das etiquetas. 
- Adopción da conducta adaptativa como criterio para valorar o retraso mental (AARM). 
- Cambio dun sistema asistencial a un sistema de rehabilitación, centrado nas áreas que cobren as 
   probas de conducta adaptativa. 
- A probada eficacia dos métodos conductuais no campo do retraso mental. 
 

A avaliación da conducta adaptativa  ten en conta a execución habitual (“fai”), non a 
capacidade (“pode facer”), aínda que se entende que a conducta adaptativa é modificable. As 
dimensións a avaliar refírense ás tres areas da conducta humana: 
 

a) a satisfacción das propias necesidades básicas, 
b) ser un membro activo da sociedade (relacións interpersoais), 
c) manter relacións sociais responsables. 

 
Hai diferencias entre os autores partidarios de incluir  aspectos cognitivos e os que 

prefiren no incluílos, xa que, en definitiva, se trata dun constructo complexo -este é o seu punto 
débil para algúns e  forte para outros-,  xa que se separa dunha  visión atomista e reducida da 
conducta. En todo caso, a validez do constructo baséase sobre a conexión das dimensións que o 
definen (análise factorial). Entre as primeiras escolas para avaliar a conducta adaptativa cabe 
sinalar a SOMPA (System of Multicultural Pluralistic Assessment) e a ABIC (Adaptative 
Behavior Inventore for Children, Mercer,1982). No noso país contamos co traballo desenvolvido 
na Universidade de Deusto sobre a adaptación e validación do ICAP (Bruininks, Hill, 
Weatherman e Woodcok, 1986), un inventario para a planificación de servicios e a programación 
individual, que se ofrece como un rexistro estructurado de información relevante sobre a persoa 
avaliada e os índices que estiman o grao de atención, coidado, supervisión ou intervención que o 
suxeito precisa. 
 
  Efectivamente, entre os instrumentos de diagnóstico utilizados, os que gozaron de maior 
predicamento teñen sido os inventarios conductuais. Estes consisten na identificación (mediante 
técnicas de validación social. enquisas...) das conductas relevantes e das habilidades requiridas 
(de producción, sociais ou de autoaxuda) para o desempeño de traballos en áreas específicas de 
actividadr profesional  (vg., sector servicios) coa finalidade de confeccionar instrumentos de 
diagnóstico, como listas de verificación, escalas de valoración ou inventarios, que posteriormente 
son cumprimentados polos pais ou profesores dun suxeito con discapacidades. 
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Para Menchetti e Flenn (1993) os inventarios conductuais constitúen un tipo 
especializado de escala de comportamento adaptativo, cando non se utilizan as mesmas escalas 
de conducta adaptativa para inferir información sobre as necesidades formativas dos suxeitos ( 
véxase Weatherman, 1993; Weatherman e Hill, 1993; Bruininks e Gilman, 1993; Elorriaga, 
1993; Lewis e Bruininks, 1993). Despois da aplicación destes inventarios ou escalas obtéñense 
puntuacións en áreas comportamentais ou de competencia que se comparan cos patróns de 
esixencias dun determinado traballo, dando lugar a un perfil de execución da persoa avaliada(1). 
 
 

Debe terse en conta que os instrumentos de avaliación pensados para avaliar  suxeitos con 
deficiencias - sobre todo deficiencia mental- utilizando o enfoque conductual comparten dúas 
características fundamentais: 
 
- Evitar activamente calquera inferencia de trazo. 
- A estructuración das súas áreas faise  porque están pensadas para a súa utilización posterior 
(análise de tarefas para programacións individuais, establecemento de líñas base e seguimentos 
da intervención). 
 

Efectivamente, no ámbito da avaliación vocacional a análise de tarefas  ten sido, polo 
tanto, un lugar común, este tense aplicado para describir o traballo que se realiza nun 
determinado emprego en termos de tarefas. Enténdese por tarefa "un conxunto de actividades 
manuais e/o intelectuais, relacionadas entre si e dirixidas cara a unha meta, que ten un comezo e 
un final claramente identificados e que inclúen as interaccións das persoas cos equipos utilizados, 
con outras persoas e/ou con medios de todo tipo" (Pereda, 1993). Este tipo de descrición do 
traballo deberá, polo tanto, incluír: 
 

-o conxunto de decisións, percepcións e/ou actividades físicas a realizar 
pola persoa que ocupe o posto, 

 
-os posibles problemas que o operario pode atopar no manexo das 
ferramentas, instrumentos ou datos, e 

 

                     
     2 Verdugo e Jenaro (1994) describen algúns dos inventarios conductuais utilizados neste 

campo , como por exemplo o "Prevocational Assessment and Curriculum Guide", creado 
por Mithaug, Mar e Stewart, en 1978, e a revisión do mesmo realizada por  Rush, Schutz, 
Mithaug, Stewart e Mar, en 1982. Námbolos dous instrumentos persegue unha avaliación 
de habilidades co obxecto de prescribir o adestramento adecuado para mellorar aquelas 
que se consideren deficitarias. 

 

-os indicadores que haberán de ser tidos en conta para identificar a 
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exactitude das actividades realizadas, así como as características dos 
posibles erros. 

 
A análise de tarefas foi utilizada amplamente como estratexia de avaliación polos 

profesionais da rehabilitación profesional. Así,  para Hursh  (1990), cando un individuo ten uns 
obxectivos vocacionais claros e comprende que ten habilidades e limitacións, o único obxectivo 
da avaliación é identificar adecuadamente as áreas nas que se debe traballar (de forma 
remediadora ou compensadora) para reducir o impacto da discapacidade. Noutros casos, pode ser 
necesario traballar sobre a comprensión do impacto da discapacidade ou, incluso, o 
desenvolvemento dun obxectivo vocacional que incorpore o único repertorio de habilidades 
posible. Neste caso, a avaliación debe incluír a análise do traballo, de maneira que se organice 
sistematicamente a información sobre os requerimentos do mesmo, nos termos seguintes: 
 

- o que o empregado podería facer no traballo, describindo as tarefas que 
o traballo implica, 

 
- cómo realiza a tarefa o empregado, incluíndo o método, equipo, 
ferramentas e suplencias usadas, 

 
- por qué un empregado realiza a tarefa e qué servicio ou producto resulta 
dela, 

 
- cándo e con qué frecuencia se realiza cada tarefa e qué coñecemento 
xeral ou técnico, habilidades e destrezas que a tarefa require, 

 
- actividades físicas requiridas, 

 
- condicións nas que se realiza o traballo... 

 
Sobre a base desta información recollida avaliarase a situación do suxeito para planificar 

o proceso de rehabilitación. 
 

Aínda baixo as influencias do enfoque conductual desenvólvese a proposta do 
movemento “Educación para a carreira”, pero a diferencia das propostas anteriores, esta  
amplía o sentido da avaliación cambiando o obxectivo de mera predicción polo  dunha  
información básica para a intervención. Este movemento, a pesar de estar enraizado nos 
presupostos do enfoque conductual como sinalamos ó comezo, afástase dos presupostos 
rehabilitadores dentro dunha  visión máis complexa dos obxectivos a conseguir, considerando as 
aspiracións vitais dos suxeitos. O desafío que propón a educación para a carreira é formar ós 
alumnos no desenvolvemento destes roles vitais. A educación para a carreira incorpora, deste 
modo, os elementos do ‘Desenvolvemento para a Carreira’ que contribúen a estes fins; de feito, o 
papel outorgado ós roles sociais remítenos a Super (1990) e á importancia que dá ós obxectivos 
vitais nas aproximacións ‘Life-Span’ e ‘Life-Space’. 
 
 

Nesta liña o presuposto diagnóstico/avaliación céntrase  na valoración das situacións de 
partida e dos procesos de aprendizaxe e debe subministrar a información básica para as tarefas de 
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planificación. De aí a necesidade de avaliar novas dimensións referidas a competencias do 
suxeito que se distribúen atendendo a tres grandes ámbitos:        
 

- requirimentos da vida cotiá, 
- desenvolvemento persoal e social, 
- aspectos relacionados co acceso ó mundo do traballo. 

 
A importancia deste movemento dende o punto de vista da orientación vocacional de 

suxeitos con necesidades especiais coincidindo cos supostos do movemento “vida independente 
que, como imos a ver no seguinte apartado, enfróntase a iso que tradicionalmente se  ten mantido 
dentro dos servicios de rehabilitación. 
 
 
3. Diferentes concepcións dos servicios postescolares e as súas implicacións para a 
avaliación- intervención 
 

Unha aportación de gran influencia ó nivel de organización dos servicios sociais en USA 
é a denominada “Vida Independente” pola crítica que supón para a práctica desenvolvida nos 
servicios de rehabilitación. Efectivamente, estes servicios non se alonxaron dunha filosofía 
diferenciadora, dos tratamentos específicos, tendo, en consecuencia, pouca incidencia no 
obxectivo final dunha  integración sociolaboral. Wolfensberger (1980) foi por isto partidario de 
considerar a necesidade de argumentar sobre o valor dos roles sociais que deben desenvolver 
estes suxeitos ó longo da vida, do mesmo modo que o facemos as demais persoas, non 
encaixándoos en roles como “neno eterno”, “enfermo”, etc., que sobrevaloran a incapacidade e 
dependencia, infravalorando as súas posibilidades. 
 

 ‘Vida Independente’ (‘Independent Living’), revela a intención fundamental  de que 
cada suxeito manteña o control sobre a súa propia vida, elixindo entre opcións aceptables que 
Efectivamente, dende esta perspectiva, enténdese a integración como unha total participación na 
vida da comunidade, desenvolvendo os roles sociais necesarios e tomando decisións que leven á 
autodeterminación e á minimización dunha dependencia física e psicolóxica non productiva de 
outros: "Independencia implica un exercicio óptimo do poder de elección responsable e 
productivo." impliquen unha mínima dependencia dos demais na realización das actividades da 
vida diaria. (Noseck, 1992:103). En USA, o National Council on Disabilite, faise eco en 1983 das 
aspiracións deste movemento que se pon en relación co dereito de que a persona con 
discapacidade se manteña nun medio "o menos restrictivo posible", ampliando así á situación de 
postescolaridade os dereitos xa exercidos no período escolar (dereito sancionado pola Lei de 
1975). Isto "implica que cada persoa cunha discapacidade, co debido respecto á súa afiliación 
cultural ou subcultural, consiga unha alta calidade de vida, independencia e productividade nun 
medio o menos restrictivo posible." Como ocorre no ámbito da educación especial, os servicios 
especializados consideraranse restrictivos na súas opcións, nas súas oportunidades para 
desenvolver unha vida independente. DeJong (1979) definía a necesidade duns servicios 
diferentes ós que ofrecían os profesionais nos Servicios de Rehabilitación. As diferencias 
estribaban nestas tres propostas fundamentais: 
 

1. Son as persoas con discapacidade, e non os profesionais, os verdadeiros consumidores 
dos servicios, polo tanto eles serán os mellores xuíces sobre os seus intereses. 
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2. As persoas con discapacidades deben depender en principio dos seus propios recursos 
e inxenuidade para adquirir os dereitos ós beneficios ós que teñen dereito. 

 
3. As persoas con discapacidades teñen dereito a participar plena e libremente na vida 
política e económica da comunidade. 

 
Estas propostas enfróntanse ós modelos centrados na deficiencia e na discapacidade, e ós 

modelos médicos que identifican ó profesional médico como técnicamente competente para 
tomar decisións sobre a persoa á que trata. O modelo médico traducíuse, en determinados 
programas de rehabilitación vocacional, en termos que resultan inadecuados para a realización 
das actividades da vida cotiá e para a adquisición das habilidades necesarias para optar a un 
emprego. 
 

De acordo coa proposta de ‘vida independente’ o problema non reside no suxeito, senón 
que xeralmente reside na solución ofrecida polo modelo de rehabilitación, que induce á 
dependencia nunha relación médico-paciente ou profesional-cliente. Polo tanto, na mesma liña 
sinalada polos que definiron o principio de normalización, deberíanse dar oportunidades para 
levar unha vida onde demostrar as súas capacidades. Se unha das capacidades máis valoradas 
socialmente na vida adulta é a independencia, ó seu logro deberían estar orientados os servicios 
postescolares. 
 

O paradigma ‘vida independente’ no é só unha filosofía senón que, ó traducirse na 
necesidade de desenvolver obxectivos vitais para algunhas personas, oriéntase cara ó 
desenvolvemento de políticas sociais e  organización de servicios baseados na comunidade que 
implican unha forma de intervención diferente. Supón outro modo de relación coa comunidade,  
un novo modo de avaliar os problemas e de solucionalos. En sintonía con estes presupostos 
innovadores, a avaliación vocacional ten unha finalidade iluminativa para o orientador: persegue 
chegar a unha comprensión da situación global do suxeito (o xove no  seu ambiente vital) a un 
nivel tal que lle permita ó orientador elaborar propostas de acción (programas) eficaces para a 
integración sociolaboral de aquel.  As novas alternativas de diagnóstico vocacional preséntanse  
desde unha concepción holística e ecolóxica, recoñecendo ó suxeito como un todo, non como 
unha suma de habilidades e inhabilidades, e non separado dos contextos naturais onde vive e 
atopa significado a súa forma de ser. 
 
 
4. A nosa proposta de avaliación ecolóxica-situacional 
 

A nosa proposta enmárcase dentro dos considerados modelos alternativos de avaliación. 
Isto no caso da orientación vocacional de suxeitos con necesidades especiais significa abandonar 
sistemas tradicionais apegados a unha determinada concepción da orientación vocacional. Neste 
sentido temos abandonado as propostas de avaliación asociadas ós modelos de elección 
vocacional e de axuste ó traballo, polo seu carácter predictivo que, no caso de suxeitos con 
necesidades especiais, achéganse ademais a modelos deficitarios (centrados nas deficiencias) e 
individualistas (centrados  na intervención sobre o suxeito). Tamén nos temos alonxamos da 
aplicación do Movemento de Educación para a Carreira que, no caso das propostas para alumnos 
con necesidades especiais, toman un cariz prescritivo ó sinalar o tipo de tratamento que convén ó 
suxeito sobre a base das habilidades ou competencias das que carece, nesta liña alonxámonos de 
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todos aqueles modelos que teñen unha intervención baseada no resultado de probas sobre 
conducta adaptativa. 
 

Para a avaliación das necesidades  tomamos como referencia: 
 

1. Os estudios que consideran as distintas dimensións da “vida adulta independente”.. 
 

2. O modelo de orientación  baseado na proposta ecolóxica de Vondracek ()   (que á súa 
vez baséase na ecoloxía do desenvolvemento humano de Bronfenbrenner). 
 
3. A finalidade do noso programa: a inserción sociolaboral nun contexto normalizado. 

 
 

Esta proposta de avaliación defínese  fronte a outros modelos como situacional  e 
ecolóxica, neste sentido é necesario destacar que un dos cambios máis positivos nos últimos anos 
dentro do campo da intervención psicopedagóxica ten sido o modo de abordar as dificultades que 
experimentan os suxeitos dende unha nova perspectiva, que ten como característica fundamental 
separarse da perspectiva deficitaria e individualista, para centrarse nas situacións educativas, 
considerando a interacción entre o suxeito e o contexto no que se definen as súas dificultades. 
Este posicionamiento tivo as súas consecuencias para a avaliación, que agora se entende que non 
pode ser independente do que se esixe ó suxeito nun momento determinado: no currículo escolar 
ou laboral ou nas actividades da vida cotiá. Isto significa que a mellora de situacións 
consideradas problemáticas iníciase coa análise das necesidades.  
 

As necesidades defínense contextualmente, analizando a interacción entre as 
características individuais e as do medio. En ningún momento a análise das características dá 
lugar á predicción do que ten que suceder nun sentido determinista que orienta a acción, senón á 
descrición das necesidades como cambios necesarios para solucionar os problemas que se 
presentan. Os resultados aquí  son impredicibles na medida en que existen múltiples respostas 
plausibles a moitos problemas. Neste sentido, impoñer determinados resultados é, en moitos 
casos, unha consecuencia dunha presentación artificial ou simplista dos problemas. 
 

Entendemos, na elaboración da nosa proposta, que o significado e o contexto son 
cuestións centrais en toda aprendizaxe e, polo tanto, en calquera actividade de avaliación . Por 
isto, calificamoa a nosa alternativa, non só de ecolóxica senón tamén de situacional: A 
avaliación está apegada a contextos e, dentro deles, a situacións particulares onde a 
información encontra significado. As actividades de avaliación necesitan reflectir a natureza 
social da aprendizaxe e non só a súa dimensión individual, psicolóxica. 
 

Nesta liña temos presentado as seguintes dimensións a avaliar (figura 1): 
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- Datos de identificación 
- Datos biográficos 
 
- Datos psicopedagóxicos 
 
     1) Historial formativo: 
 
 
 
 
 
     2) Perfil de aprendizaxe:  
 
 
 
     3) Vida independente 

 
 
 
 
 
 

           a. Experiencias educativas antes e durante a     
idade preescolar 
b. Experiencias Ed. na Educación Primaria 
c. Experienc. Ed. na Educación Secundaria 
d. Experiencias educativas non formais 
 
a. Técnicas instrumentais básicas 
b. Coñecementos académicos funcionais 
c. Estilo de aprendizaxe 

 
 
- Datos ocupacionais 
 
  1) Condicións funcionais de minusvalía segundo os criterios administrativos (certificación). 
 
  2) Intereses e expectativas ocupacionais. 
 
  3) Coñocementos e habilidades en relación cos ámbitos vocacionais posibles. 
 

 Figura 1.: Dimensións referidas ó suxeito na avaliación ecolóxica-situacional 
 
 

As dimensións que se refiren ó  contexto engloban desde o ambiente máis próximo ó 
suxeito ata os ámbitos vocacionais ós que aspira como mellor opción. A exploración do contexto 
inclúe unha busca de recursos na que se fai necesario o establecemento de contactos formais e 
informais fóra do centro, na comunidade; de aí que consideremos tres contextos: 
 

 
 
- Contexto familiar 
 
- Contexto Educativo 
 
- Contexto formación-
emprego 
 

 
 
 

Figura 2: Dimensións da avaliación do contexto 
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As dúas grandes dimensións consideradas (suxeito-contexto) volven  aparecer cando se 
aborda o  acceso ó posto de traballo. Entón interesa coñecer as esixencias que ese posto presenta 
a  un suxeito concreto, as posibilidades de adaptación mutua e as condicións necesarias para 
lograr a permanencia no emprego. Propoñemos realizar entón unha avaliación sobre as seguintes 
dimensións: 
 
 

 
 
- Esixencias do posto de traballo 
 
- Adaptacións do/ó  posto de traballo 
 

Figura 3: Dimensións referidas ó traballo 
 
 

As estratexias de recollida de información e a análise da mesma, tamén difire doutros 
modelos de avaliación. Entre as estratexias de recollida da información utilizamos: 
 

- entrevistas (co suxeito, cos seus pais, cos titores e profesores de apoio, cos compañeiros 
e entrevistas na comunidade), case sempre semiestructuradas e, neste caso, propoñemos o 
 guión . 
- Observacións (do suxeito en diferentes situacións ). 
- Análise de documentos ( tódolos que fan referencia ós historiais do suxeito) . 

 
Os procedementos de análise son fundamentalmente cualitativos, xa a que a finalidade é 

elaborar sendos informes narrativos que nos fagan ter unha visión holística e comprensiva das 
posibilidades do suxeito no seu contexto. Esta información serve de base para a toma de 
decisións, tal e como se representa na figura 5. 
 

A nosa proposta contempla diferentes fases na avaliación, como temos sinalado 
anteriormente, a  fase de avaliación propiamente dita vai seguida da fase de toma de decisións. 
Pero é necesario sinalar como un nexo de unión entre unha e outra, un uso particular da 
información na elaboración de perfís de empregabilidade e hipóteses de emprego: 
 

O perfil de empregabilidade pode definirse como o conxunto de posibilidades que tería 
 o suxeito nun contexto determinado. Estas posibilidades inferímolas do coñecemento 
obtido no proceso de avaliación.  

 
As hipóteses de emprego  defínense como as posibilidades máis verosímiles da 
inserción ocupacional. 
 
Partindo destes novos constructos afróntase unha toma de decisións compartida polo 

orientador, o suxeito e a súa familia, analizando as vantaxes e desvantaxes de cada unha das 
hipóteses formuladas. Unha vez elixida unha determinada opción estúdianse as necesidades 
para que a hipótese se convirta nun plano viable (Plano de Transición Individual). 
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FFAASSEE  DDEE  AAVVAALLIIAACCIIÓÓNN  SSIITTUUAACCIIOONNAALL 
 

 
 
 

SOBRE O SUXEITO 
 
 
 

Recollida de Información 
(Aplicación de Protocolos) 

 
Vaciado da Información 

 
Reducción da Información 

 
 SOBRE O CONTEXTO 
 
 
 
Estudio dos Recursos: 
 

Programas Formativos 
 

Recursos Laborais 
 

Contexto Familiar 
 

Contexto social do Centro Educativo 
 

 
 
 
 

ELABORACIÓN DE HIPÓTESES DE EMPREGO 
( PERFIL DE EMPREGABILIDADE) 

 
 
 
 
 

FFAASSEE  DDEE  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  EE  TTOOMMAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNNSS 
 
 
 

 
SUXEITO 

 
FAMILIA 

 
 

 
 
 

DESEÑO DO PIT 
(Programa Individualizado de Transición) 

 
 
 
 

  
 Figura 5.: Proceso de avaliación e toma de decisións 
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NOTAS 
1 Unha versión máis ampla deste traballo está desenvolvida na 
obra de Alarez e García Pastor “Orientación vocacional de 
jóvenes con necesidades educativas especiales: Un programa de 
transición a la vida adulta” (Madrid: EOS, en prensa). 
2 Verdugo e Jenaro (1994) describen algúns dos inventarios 
conductuais utilizados neste campo , como por exemplo o 
“Prevocational Assessment and Curriculum Guide”, 
creadoporMithaug Mar e Stewart, en 1978, revisión do mesmo 
realizado por  Rush, Schutz, Mithaug, Stewart e Mar, en 1982. 
Námbolos dous instrumentos persegue unha avaliación de 
habilidades co obxecto de prescribí-lo entrenamento adecuado 
para mellorar aquelas que se consideren deficitarias. 

 
 
 
 
 
 


