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ABRINDO VENTÁS PARA 
VER O CAMIÑO
Da totalidade de valores (ma-
teriais, profesionais, vocacio-
nais, éticos, morais etc.) que lles 
permiten ás persoas “realizar-
se” desenvolvendo a súa propia 
personalidade e progreso inte-
lectual, o valor da educación, da 
acción pedagóxica e titorial en 
Bacharelato constitúen a mellor 
semente do mañá.

A acción educativa, que supón 
un algo “máis”, non acada o seu 
valor se non é dende a titoría 
coma un valor engadido en tan-
to que engrenaxe do feito edu-
cativo “total”, xa que educar é 

O rol do titor 
en bacharelato 
e as técnicas 
grupais para a 
instrumentación da 
acción titorial

preparar os adolescentes para 
a vida, para que saiban enfron-
tarse e responder ás situacións e 
problemas que o devir lles pre-
sente. Nesta tarefa a totalidade 
do profesorado debe compro-
meterse, pero dun xeito espe-
cial o seu mentor, facilitador e 
orientador: o profesor-titor.

Para que a educación e, neste 
caso, a acción titorial integra-
dora sexan eficaces, é absolu-
tamente necesario coñecer, pri-
meiramente, o ser educado e a 
súa natureza e, en segundo lu-
gar, a orixe e a fin deste ser hu-
mano que, sendo a materia pri-
ma e o material da educación, 
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ante todo é persoa con concien-
cia de si mesma.

Dende a titoría en Bacharelato, 
o titor axuda ao seu alumnado 
a percorrer un camiño de éxito 
nos distintos eidos da vida mo-
bilizando, canalizando e enri-
quecendo os seus desexos, in-
quietudes e realizacións, sen 
perder, na práctica o foco que 
define as súas metas e axuda a 
acadar os seus obxectivos.

Ser titor, pois, non é unha tare-
fa doada. Ser titor é un quefacer, 
que ha de facer, enfocado á for-
mación e educación das novas 
xeracións, sabendo que nelas 
está anotado o futuro e permi-
tindo que cada estudante am-
plíe e alongue os seus horizon-
tes persoais e profesionais ata 
onde sexa posible e, ao mesmo 
tempo, facilitándolles a adqui-
sición de novas competencias 
para o exercicio das súas futuras 
funcións.

Educar como titores e tutelar 
como educadores é querer, crer 
e crear as condicións necesarias 
para que o ser humano, coma 
un todo, se desenvolva, medre 
e sexa feliz; en definitiva, para 
que sexa “máis” persoa, para 
que sexa o que “debe ser”. Di-
ficilmente se pode educar se 
non se coñece en profundidade 
a persoa. Saber o que somos, o 
que podemos e debemos ser e 
como chegar a selo é, realmen-
te, a tarefa máis urxente á que o 
titor debe dedicarse como edu-
cador e orientador.

Pero, ademais, as persoas son 
seres sociais e relacionais que 
viven en comunidade, e o titor 
non pode ignorar esta realida-
de, polo que será de gran rele-
vancia o coñecemento dos gru-
pos humanos. É por iso que é 
imprescindible que todo titor 
reflexione “ex novo” sobre cal 
é o marco formativo competen-
cial que debería dar maior con-
sistencia á figura e rol que des-
envolve como profesor-titor de 
Bacharelato, por riba de facto-
res simplemente académicos, 

aínda cando estes son impor-
tantes, para transcender as súas 
tarefas e instalar as súas accións 
de apoio e orientación, non tan-
to no alumnado coma na súa 
persoa, non máis no tanxible e 
sensorial que no visible e esen-
cial, no inexplorado das súas vi-
vencias máis profundas e valio-
sas.

A titoría, pois, supón, en primei-
ro lugar, unha relación obxecti-
va entre a condición humana e 
a educación; de aí a necesida-
de de coñecer ao ser humano 
na totalidade de dimensións. En 
segundo lugar, pero intimamen-
te unido ao anterior, planificar 
a práctica da acción titorial cun 
método e rigor didáctico. En 
terceiro lugar, saber empregar 
unha serie de técnicas e instru-
mentos axeitados, oportunos e 
favorecedores dunha boa prác-
tica titorial e social, profesional-

mente contextualizada e esen-
cialmente personalizada. Neste 
senso, faise unha breve refe-
rencia a algunha das ferramen-
tas que o titor ten á súa dispo-
sición para axudar a mobilizar o 
grupo-clase cara ás súas metas.

AS TÉCNICAS DE GRUPO 
PARA A INSTRUMENTACIÓN 
DA ACCIÓN TITORIAL
Ao falar de técnicas para o des-
envolvemento da acción tito-
rial en Bacharelato incídese na 
aplicación intencional e moti-
vada de certos utensilios, sinxe-
los de empregar polo titor, que 
lle permiten acercarse un pouco 
máis ao coñecemento dos seus 
alumnos dende unha dobre di-
mensión: individual e en gru-
po. A través da dimensión gru-
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pal, o titor interactúa mellor co 
seu grupo-clase, proxecta a súa 
acción con criterio axustado aos 
seus afáns e intereses, e propi-
cia a socialización e desenvol-
vemento de diversas habilida-
des e competencias nun clima 
de aprendizaxe colaborativa, de 
harmonía e respecto mutuo. Así 
mesmo, o uso didáctico destas 
técnicas por parte do titor en-
gade un plus motivador e faci-
litador para a toma de decisións 
persoais, académicas e profe-
sionais dende o valor do desen-
volvemento vocacional.

BREVE REPERTORIO DAS 
TÉCNICAS DE GRUPO

De entre o amplo abano de téc-
nicas de grupo coñecidas, co-
méntanse, sucintamente, aque-
las tres que lle facilitan ao titor 
a acción orientadora co gru-
po-clase potenciando o crece-
mento madurativo e o coñece-
mento mutuo, a participación 
activa e interesada, as relacións 
dentro do grupo, a segurida-
de e confianza en si mesmos e 
nos demais, a capacidade crítica 
e autocrítica dende a reflexión, 
a resolución de problemas, a 
achega de ideas orixinais, o 
adestramento na toma de deci-
sións etc.

1. ROLE-PLAYING

Concepto

É a representación, por dúas ou máis per-
soas, dun feito ou situación tomado da vida 
real, asumindo os roles do caso co obxecto 
de que poida comprenderse e tratarse me-
llor polo grupo-clase, intentando os acto-
res encarnar as características da situación 
e procurando facerlle vivir ao grupo a situa-
ción como se fose real.

Favorece

O interese polo feito ou situación. Unha me-
llor comprensión e obxectividade do feito. 
A madurez grupal para representar obxec-
tivamente unha situación e criticala con 
obxectividade e realismo. Centrarse máis 
doadamente na resolución dun problema e 
a capacidade de crítica e auto-crítica.

Aplicacións na titoría
Tratar de comprender distintos problemas: 
disciplina, realización de exames, relacións, 
adestramento na toma de decisións...

2. PHILLIPS 6/6

Concepto

Técnica de dinámica de grupos na que o 
grupo-clase se divide en subgrupos de 6 
persoas para que durante 6 minutos discu-
tan e reflexionen sobre un tema formulado 
con brevidade e precisión chegando a unha 
conclusión aceptada por tódolos membros 
de cada subgrupo, do que logo se informa 
ao grupo-clase.

Favorece

O intercambio de ideas e puntos de vista. 
O enriquecemento mutuo e o traballo par-
ticipativo de todos os seus membros. O 
xurdimento de opinións parciais e de con-
frontación do grupo-clase. A consecución, 
de forma rápida, de propostas consensua-
das por todo o grupo-clase. A participación 
activa e inmediata de tódolos membros do 
grupo-clase potenciando e desenvolvendo 
a seguridade e confianza necesarias. A faci-
lidade, sen medo, para expresarse. A avalia-
ción rápida de certas actividades desenvol-
vidas en titoría.

Aplicacións na titoría

Coñecer as opinións con relación a calque-
ra tema, feito ou situación e avalialo. Co-
ñecer o nivel de información que dispón o 
grupo-clase sobre un tema concreto. Ase-
gurar a participación de cada membro do 
grupo-clase. Identificarse co problema que 
se trata e obter opinións e ampla informa-
ción en pouco tempo.

Fonte: García Nieto e outros (1990).

Fonte: Ibídem.

BREVE REPERTORIO DE TÉCNICAS
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3. PANEL

Concepto
Un grupo de alumnos/as “expertos/as” discute, ante o grupo de compañeiros/as, 
un tema específico (coherente, lóxico e obxectivo) en forma de diálogo ou con-
versación dende as súas opinións persoais e puntos de vista concretos.

Favorece
A achega de ideas máis ou menos orixinais ou diversas. O desenvolvemento da 
facilidade de palabra. O desenvolvemento do xuízo crítico e a capacidade de 
análise e síntese. O diálogo, a conversación e o debate.

Aplicacións na titoría
Abordar calquera tema educativo e de interese para os/as alumnos/as. Potenciar 
a espontaneidade. Confrontar enfoques e puntos de vista diferentes ou contradi-
torios. Expoñer e defender unha posición con argumentos sólidos.

Fonte: Ibidem.
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