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Presentación
O informe que o Consello Escolar de Galicia vén facendo cada dous cursos académicos
sobre a situación do sistema educativo en Galicia articúlase de tal maneira que o amplo
e complexo campo da educación na nosa comunidade poida ser contemplado desde
diferentes perspectivas.
Os documentos que se veñen realizando son de diferente tipoloxía. Así, poden analizar
o estado do conxunto do sistema educativo, é dicir, ofrecen unha visión completa da
educación non universitaria na Comunidade galega. Pero tamén poden estudar a situación
dun determinado nivel educativo. Deste xeito, realizáronse informes sobre a educación
infantil, a educación primaria e a educación de adultos.
O último centrouse nos servizos complementarios e as actividades extraescolares nos
centros educativos de ensino obrigatorio de Galicia, sostidos con fondos públicos. Pertence
a un terceiro grupo de estudos nos que se analiza algún aspecto ou dimensión da realidade
escolar, como poden ser inmigración e escola, rendemento escolar, orientación escolar e
acción titorial, entre outros, que foron publicados en anos anteriores.
O informe que se presenta agora leva como título as “Linguas estranxeiras no sistema
educativo de Galicia: percepcións do profesorado, do alumnado e das súas familias ao
remate do bacharelato”. Unha temática que amosa o interese do Consello Escolar de Galicia
polo que é unha das apostas máis fortes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, a través do Plan de potenciación de linguas estranxeiras. O obxectivo deste
ambicioso plan é incrementar de xeito significativo as competencias do alumnado en
linguas estranxeiras, o que se está a lograr grazas, en gran parte, á implicación e apoio do
profesorado, o que se reforza con formación específica; á dotación de auxiliares de conversa;
e, por suposto, ás actividades de formación e inmersión lingüística para o alumnado.
No estudo analízanse varios aspectos dende a perspectiva deses colectivos: como entenden
a aprendizaxe das linguas estranxeiras; as percepcións do profesorado de lingua estranxeira
sobre aspectos profesionalizadores e as súas intervencións docentes; apreciacións sobre a
dimensión oral; consideracións sobre as achegas das seccións bilingües e, por último, as
impresións dos catro colectivos sobre os obstáculos existentes e as propostas de mellora
da oralidade en linguas estranxeiras.
Quero deixar patente a miña felicitación ao equipo investigador constituído no Instituto
de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, que levou adiante o
estudo técnico de base e, moi especialmente, aos seus directores, os profesores José Cajide
Val e José Manuel Vez Jeremías, da universidade compostelá. Os meus parabéns, tamén,
para o Consello Escolar de Galicia pola iniciativa e pola súa avaliación da situación, así
como polas diferentes propostas de mellora formuladas, que a consellería que dirixo vai
ter en conta para seguir mellorando e perfeccionando o Plan galego de potenciación de
linguas estranxeiras.

Xesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Presidente do Consello Escolar de Galicia
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Introdución

Introdución
O presente informe trata de amosar una visión xeral do estudo das linguas estranxeiras
no bacharelato no sistema educativo de Galicia, segundo as percepcións dos tres
colectivos clave, que son o profesorado, o alumnado e as familias.
Os datos que se presentan neste informe correspóndense cos resultados dunha
investigación que, no curso 2010-2011, o Consello Escolar lle encomendou ao
Instituto de Ciencias da Educación, da Universidade de Santiago de Compostela.
O informe consta de dúas grandes partes: a primeira constitúe a parte teórica e dá
unha visión xeral do estudo das linguas e a segunda, que conforma a parte empírica,
recolle datos de distintos estamentos da nosa comunidade e analízaos.
A parte teórica compóñena tres capítulos e comeza, no capítulo primeiro, facendo
un percorrido histórico polo estudo das linguas estranxeiras no tránsito do século XX
ao século XXI, onde se fala da evolución das linguas como coñecemento ás linguas
como uso social, do interese polo método ideal, da cultura do eclecticismo, da
conquista do espazo antroposocial e das actuais percepcións sociais sobre as linguas
estranxeiras, así como do seu fomento a través do Plan galego de potenciación das
linguas estranxeiras.
A continuación, no segundo capítulo, desenvolve o tema da investigación en
linguas estranxeiras e fala dos principais paradigmas da investigación no ámbito
nacional, dos máis importantes estudos e informes europeos sobre resultados de
aprendizaxe en idiomas e das investigacións que se levan a cabo desde España e, máis
especificamente, desde Galicia.
O terceiro capítulo fai un repaso pola orientación curricular das linguas estranxeiras,
tanto no réxime xeral coma no réxime especial, e ofrece unha serie de consideracións
sobre estas no bacharelato.
Respecto desta parte teórica, cómpre advertir que se trata dun texto denso e dunha
certa complexidade, por iso a súa lectura non sempre resulta fácil para os non expertos
e expertas lingüistas.
A segunda parte do informe posiblemente nos resulte máis próxima. Nela expóñense
os datos referidos á realidade diaria da aula e do contexto amplo de aprendizaxe de
linguas estranxeiras por parte do alumnado de bacharelato. Esta parte está formada
polos capítulos cuarto, quinto e sexto do informe.
O capítulo cuarto está dedicado á explicación da metodoloxía; é dicir, os
obxectivos da investigación, a poboación e a mostra, os instrumentos empregados
na recollida de datos, o procedemento de aplicacións destes instrumentos e a súa
análise técnica.
No quinto capítulo realízase unha análise descritiva dos sectores da mostra, tanto a
nivel xeral coma de cada un deles por separado (profesorado, alumnado, nais e pais
e ANPA).
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O sexto capítulo amosa a análise dos datos obtidos na investigación, onde se
recollen as percepcións sobre elementos coma o proceso de aprendizaxe das linguas
estranxeiras, os aspectos profesionalizadores e as intervencións docentes, a dimensión
oral das linguas estranxeiras, as achegas das seccións bilingües e os obstáculos e
propostas para a mellora da oralidade do alumnado nas linguas estranxeiras.
O informe remata cun punto dedicado ás conclusións finais e ás propostas de mellora
resultantes da investigación e ofrécese nelas unha visión xeral dos aspectos máis
salientables do informe. Non obstante, queremos resaltar que a lectura, igualmente,
das conclusións parciais dos diferentes capítulos (situadas ao final destes) achegan
outra información e datos interesantes que poden dar una visión máis completa do
conxunto dos resultados da investigación.
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As linguas estranxeiras no
tránsito do século XX
ao século XXI

Capítulo 1

O cambio do século XX ao XXI está xa para sempre vinculado ao descifrado definitivo
do mapa xenético humano. Primeiro, a estrutura en dobre hélice coa que Watson e
Crick describiron a forma da molécula de ADN aclarou a correspondencia entre a
sucesión de bases e o resultado da actividade dos xenes e revolucionou o pensamento
científico sobre os procesos vitais. Despois, só fixo falta tempo e tecnoloxía para
descifrar a secuencia dos 3.000 millóns de nucleótidos que constitúen o noso xenoma.
É dicir, sen a visión de dobre hélice do século XX o século actual non sería o do xenoma
humano como patrimonio da humanidade. Dun modo bastante semellante, se no
século XX non afondaramos nos mecanismos pragmáticos, na construción discursiva
e no valor dos usos lingüísticos, o século no que agora vivimos non sería, como
está a ser, o das celebracións das linguas e das súas culturas (2001, Ano Europeo das
Linguas; 2008, Ano Europeo do Diálogo Intercultural, Comisión Europea; 2008, Ano
Internacional das Linguas, ONU) e, ademais, de quen as usamos e posuímos.

1. Das linguas como coñecemento ás linguas como uso social
Non cabe dúbida de que no escenario deste crecente interese polas linguas/culturas
e polos seus usuarios e usuarias, as linguas estranxeiras adquiriron un papel moi
relevante que evoluciona con rapidez desde a percepción social que se tiña delas hai
unhas cantas décadas, como un coñecemento propedéutico que podería chegar a ser
útil nalgún momento posterior á súa aprendizaxe no sistema educativo, ata a firme
crenza que hoxe comparte a maioría da nosa sociedade en canto á necesidade do seu
dominio como unha competencia vinculada á existencia nun mundo globalizado, onde
as interaccións con persoas diferentes a un mesmo que posúen outras linguas e culturas
forman parte da convivencia cotiá na nova sociedade mestiza. Unha competencia que
o Marco común europeo de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación
(en adiante, MCERL) denomina competencia existencial (saber ser) e que encadra
entre as competencias xerais que os individuos necesitamos para realizarnos persoal
e socialmente no noso contorno vital.
A metáfora dunha dobre hélice á que se acaba de aludir pode servir moi ben para a
descrición dos dous procesos vitais que caracterizaron o territorio da educación en
linguas estranxeiras no tránsito do século pasado ao actual (Vez, 2008a); por un lado,
a percepción da lingua estranxeira como coñecemento (saber os obxectos lingüísticos
da lingua estranxeira); por outro, a visión da lingua como uso social (competencia
existencial no compromiso da acción intercultural). Sen dúbida, trátase de dúas
perspectivas sobre as linguas estranxeiras que resultan complementarias, pero que
tiveron un peso moi desigual na realidade educativa das pasadas décadas. Así:
•

Baixo a percepción da lingua como coñecemento (saber ben unha lingua
estudándoa moito), o ensino e a aprendizaxe de linguas estranxeiras manifestouse
en forma dunha cultura da redución: unha forma de reducir as linguas ao
cálculo… ao cálculo dos elementos constitutivos do seu sistema interno, da súa
orde profunda, da súa estrutura simple (a súa gramática). Este reducionismo,
compartido por todos os sistemas educativos do mundo, conduciu a unha
exclusiva organización curricular das linguas estranxeiras (igual que o resto das
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linguas) en compartimentos estancos no currículo, baixo un modelo estático
que avivou en demasía o concepto de lingua- materia.
•

Baixo a visión das linguas como uso social e compromiso na acción intercultural,
proxéctase hoxe en día outra cultura diferente no ámbito das linguas estranxeiras:
a do espazo antroposocial. Trátase dunha cultura dinámica que favorece todas
as opcións para un tratamento educativo destas linguas máis e mellor vinculado
á necesidade dun comportamento plurilingüe para afrontar os desafíos dunha
sociedade multilingüe, onde a cidadanía precisa das capacidades de expresarse
nunha cultura viva e compartida caracterizada pola diversidade e a diferenza
(González, Guillén e Vez, 2010), nun camiño que se ha percorrer de cara á
cohesión social. De aí que os sistema educativos europeos, e o da Comunidade
Autónoma de Galicia está entre os máis comprometidos con isto, reorientasen
as súas políticas cara a unha concepción das linguas estranxeiras como uso
vehicular para aprender os diferentes contidos curriculares, ao tempo que se
aprende a usar estas linguas (desde a opción dun determinado contido curricular
nunha sección bilingüe, ata a dun terzo do currículo nos centros plurilingües).

2. O interese polo método ideal
Cando se pensou na lingua como coñecemento, como conxunto de saberes –saber
acerca da lingua–, o interese central foi pedagóxico. Tras o interese pedagóxico da
primeira metade do século XX, centrado na busca obsesiva do método ideal de ensino
dunha lingua, escóndese a preocupación por converter unha gramática científica nunha
gramática pedagóxica. Dispúñase para iso, no territorio lingüístico, do concepto de
lingua como estrutura e da descrición oracional: a modularidade no estudo da lingua.
Tendo en conta a evolución deste concepto ao longo das tres primeiras décadas do
pasado século, poderiamos establecer dous grandes grupos de tendencias ás que se
fai referencia en detalle a continuación.
2.1. Modelos iniciais centrados na forma gramatical
Os modelos lingüísticos iniciais que enchen a primeira metade (e algo máis) do século
XX favorecen, como xa se indicou, a construción dunha cultura lingüística por parte
do profesorado e do alumnado moi centrada na atención ao proceso de conversión
dunha gramática científica (prescritiva ou descritiva) nunha gramática pedagóxica.
Tanto a gramática tradicional coma o modelo de lingüística estrutural dominantes
nestas primeiras décadas traen consigo a coñecida separación entre a dimensión
morfolóxica e sintáctica das linguas. Unha delimitación que, sen dúbida, está na raíz
da ben aceptada orientación estrutural-condutista que marca especialmente (aínda que
non unicamente) a cultura lingüística do profesorado de linguas estranxeiras durante as
décadas centrais do século. Unha cultura que desemboca na denominada metodoloxía
audio-lingual, de corte condutista e estruturalista, e que desde a Universidade de
Georgetown (USA) irradiou a todo o mundo os cursos de idiomas (incluíndo material
específico para laboratorios de idiomas), centrados na técnica dos pattern-drills (por
exemplo, o conxunto de materiais audio-linguais elaborados por R. Lado e Ch.
Fries (1962), baixo o título xenérico de English Sentence Patterns. Unha técnica que
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acabará sendo considerada polos seus usuarios e usuarias (profesorado de linguas,
profesionais da formación do profesorado etc.) o método ideal para o proceso de
ensino-aprendizaxe de idiomas. E é que a idea de método é o referente ao pensamento
deste momento histórico.
En realidade, estase aludindo aquí a unha tipoloxía de cultura que non só non
é allea, senón que se implica moi directamente nas tensións que emanan dunha
percepción mecanicista e dunha visión mentalista da apropiación lingüística e
que, respectivamente, orientan o material lingüístico cara ao nivel dos obxectivos
didácticos (nunha progresión lineal que avanza na dirección do máis simple ao máis
complexo; digamos… da palabra illada ou dunha estrutura oracional básica, ao
sintagma verbal dunha perifrástica pasiva segunda) ou ben cara ao nivel dos contidos
didácticos desde o postulado que comparte a crenza (mentalista) de que existe
sempre algún tipo de transferencia entre o coñecemento consciente e a competencia
lingüística. Globalmente consideradas, as súas achegas diríxense cara a dúas frontes,
como se recolle na táboa 1.
Táboa 1. Achegas dos primeiros modelos lingüísticos
En canto aos seus contidos
En canto á presentación gramatical

Fidelidade ao bo uso da lingua escrita.
Predominio da morfoloxía sobre a sintaxe e a fonoloxía sen considerar
os trazos semánticos da significación.
Fidelidade ao modelo latino de gramática.
Predominio das listaxes de formas e exemplos sobre regras concretas.

O feito de entender –como adoita argumentarse tan a miúdo– que estes modelos non
supuxeron a clave das solucións prácticas ás que aspiran moitos e moitas profesionais
do ensino de linguas estranxeiras, significaría non tomar en consideración o feito
da repercusión que tiveron en resultados de aprendizaxe dos idiomas ao longo de
moitas décadas, aínda que se trate de aprendizaxes que non van máis alá dun dominio
oracional da lingua e, case sempre, trasladados moito máis á súa dimensión escrita e
moito menos á súa vertente oral.
2.2. A preocupación polo contido lingüístico
A medida que a lingüística teórica revela novos descubrimentos na natureza da linguaxe,
xorden tamén outros tipos de implicacións que intentan poñer de manifesto un cambio
de orientación que vai da preocupación pola forma á atención ao contido. O feito de
que estas implicacións non resulten tan directas e fáciles de aplicar non debe significar
un rexeitamento cego dos modelos ofrecidos pola lingüística contemporánea, incluso
a pesar do escepticismo dalgún dos seus máximos representantes (Chomsky, 1966),
xa que unha actitude ecléctica non debe entenderse como unha indiferenza cara ás
perspectivas que ofrece a investigación teórica e, pola contra, si resulta cientificamente
válida cando se entende como unha visión permanente e actualizada do conxunto
(as xeneralizacións sobre a linguaxe) sen unha fixación a calquera das súas partes (a
orientación teórico-práctica cara a un modelo lingüístico determinado).
Os anos que transcorren de 1965 a 1970 sitúan a cuestión semántica nunha
posición máis central. A controversia suscitada por diferentes lingüistas tampouco
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é menos importante. A revisión que neste segundo período fan os lingüistas de
raíz chomskiana ás súas formulacións iniciais presenta un compoñente base que
consta de dous elementos: as regras reescriturais (de base) e o lexicón. A este último
compoñente asígnanselle todas as propiedades sintácticas, semánticas e fonolóxicas
dos elementos lexicais, e as estruturas sintácticas subcategorizadas reciben, como
é sabido, a denominación de estruturas profundas. Axuizados desde a perspectiva
actual, as formulacións xenerativistas teñen de valor o feito de ser responsables dun
cambio profundo nas teorías da análise e adquisición dunha lingua e polo feito de
representar unha transición, un punto de partida unhas veces e un contraste outras,
cara aos aspectos léxico-semánticos e lóxico-semánticos da linguaxe.
Pero a posición do xenerativismo chomskiano resulta insuficiente para aquelas
implicacións relacionadas co estudo teórico e a aplicación práctica dos aspectos
comunicativos da linguaxe, particularmente enfocados a unha teoría da aprendizaxe
dunha lingua estranxeira. O que o profesorado especialista en linguas estranxeiras bota
en falta é a aplicación práctica a unha situación de ensino-aprendizaxe dun idioma en
relación coa necesidade de integrar os constituíntes que interveñen na especificación
da competencia comunicativa no seu uso. Uns constituíntes que só poden definirse
baixo unha orientación sociocultural enfocada á función social da lingua e cara ao
suxeito que a aprende. Esta base socio-semántica do coñecemento lingüístico chegará
da man do que Wilkins (1976) denominará unha aproximación comunicativa, e o
valor comunicativo que posúen as unidades a nivel do discurso (actos retóricos, actos
de fala, funcións da fala) incorporarase ao debate metodolóxico das linguas estranxeiras
para a compracencia do profesorado máis innovador que empezaba a amosar a súa
insatisfacción cos resultados da aprendizaxe nestas linguas.
Noutras palabras, as regras da gramática empezan a percibirse como totalmente
insuficientes para unha situación práctica de ensino-aprendizaxe dun idioma sen a
complementación dunhas regras de uso que, no marco teórico, serven para ampliar
a noción de competence establecida por Chomsky na teoría estándar, ata abarcar as
necesidades de tipo contextual comunicativo. De maneira lenta pero progresiva, a
lingüística teórica, desde a gramática de produción de Van Buren, a gramática de casos
de Fillmore e de Anderson, e o modelo funcional de Halliday irá cambiando o rumbo
das súas implicacións e aplicacións para achegar ao ámbito do ensino e da aprendizaxe
das linguas estranxeiras tres cuestións que van ter unha incidencia histórica (cf. Vez,
2000) nas percepcións que iluminarán, a partir de mediados do século XX, o camiño
da didáctica dos idiomas:
•

A supremacía do semántico fronte ao morfosintáctico.

•

A necesidade do funcional e do nocional fronte aos inventarios gramaticais.

•

O interese didáctico do comunicativo fronte ao non comunicativo.

No seu conxunto, e salvando os seus respectivos focos de atención, estas achegas iniciais
favoreceron un cambio de énfase que calou fondo, sobre todo nos anos oitenta, no
terreo das propostas de deseño e contido dos materiais curriculares para o ensino
dos idiomas. En síntese, a evidencia de que resulta posible ordenar os elementos
gramaticais dun curso de lingua a partir dunha rede de conexións profundas poñendo
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en relación a morfosintaxe e a semántica e, en simultáneo, tendo en conta o punto
de vista pragmático de quen aprende unha nova lingua como e para a comunicación
social.
En realidade, a preocupación pola pertinaz procura dun método ideal para a súa
aplicación nas clases de linguas estranxeiras, a través destas primeiras estruturas de
corte reducionista dos enfoques tradicionais que caracterizaron os primeiros pasos
no afianzamento didáctico do ensino de idiomas, logra dar resposta a interrogantes
do tipo:
•

Como indagar nas relacións vinculantes das linguas ás culturas sociais se
funcionamos con categorías estáticas como morfemas, fonemas, oracións,
palabras, sintagmas etc.?

•

Como poñer en relación o mundo das linguas e das culturas, e facelo un único
territorio, integrado e complexo, no desenvolvemento curricular dos sistemas
educativos, se non somos capaces de ver nin as linguas nin a sociedade como
un proceso, como un fluído dinámico?

•

Como explicar e comprender á vez un fenómeno (a sociedade e a linguaxe en
forma dunhas e doutras linguas) que non é un obxecto, unha cousa... e non
funciona por medio da redución a unha cuestión de método?

Por estas razóns, o individualismo metodolóxico –de carácter exclusivamente
pedagóxico– que caracterizou a orientación tradicional no ensino de linguas
estranxeiras nas primeiras décadas do século no noso país (ao igual que en moitos
outros contextos internacionais) acaba por situar o profesorado no centro do proceso
de ensino-aprendizaxe e recae sobre el a tarefa de organizar e de dirixir os alumnos
e alumnas (meros receptores/as pasivos/as dos coñecementos transmitidos), a quen
tamén se lles pide desenvolver o seu traballo de maneira individual. A interacción
oral entre profesorado e alumnado ou entre alumnos/as resultaba, pois, mínima.
A metodoloxía típica respondía ao modelo de clase maxistral, na que un elevado
número de estudantes se dispoñía en filas orientadas cara ao encerado e á tarima,
desde onde se impartían as leccións da lingua estranxeira en cuestión. Finalmente, hai
que sinalar que o libro de texto adoitaba ser o punto de partida e a referencia básica
á que o alumnado e o profesorado debían aterse. Tratábase, en resumo, dun tipo de
aprendizaxe dedutivo ao que se chegaba a partir da reflexión e da memorización dos
contidos explicados.
Se se teñen en conta as circunstancias nas que o método se desenvolvía, non é de
estrañar que se renunciase ao ensino das destrezas orais, pois estas son moi difíciles de
practicar con grupos numerosos. Isto apréciase claramente no plan de estudos que se
xeneraliza en España a partir de abril de 1901, no que se afirmaba que “hai que atender
que ningunha clase exceda de cen alumnos/as”1. Estas condicións facían inevitable
un ensino orientado ao traballo individual e en silencio co profesor ou coa profesora,
que impoñía a súa autoridade como único medio para manter a atención do grupo.
Por outro lado, o número de horas semanais de clase non adoitaba ser superior a tres,
1 Real decreto do 12 de abril de 1901, polo que se implantan novas reformas no ensino oficial en España.
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polo que a comunicación oral quedaba inevitablemente relegada fronte aos obxectivos
considerados prioritarios: a adquisición das regras gramaticais, a lectura e a tradución.
É importante ter en conta, para a comprensión do contexto daquel momento histórico,
que os plans de estudos do ensino oficial só recollían de maneira moi concisa cal
habería de ser o método utilizado para ensinar as linguas estranxeiras. Por exemplo,
o plan de 19002 dicía:
A lectura correcta, a tradución e a redacción correntes deben ser o obxecto
principal e se, ademais, nas clases se acostuman desde o primeiro día
profesores e alumnos a ir gradualmente empregando a linguaxe, resultará a
tarefa proveitosa e o éxito certo.

Deste xeito, por moito tempo, a lectura e a tradución chegaron a considerarse contidos
metodolóxicos fundamentais no ensino oficial de linguas estranxeiras en toda España,
por tratarse dunha boa forma de “coñecer canto máis saliente e proveitoso se produce
nas ciencias e nas súas aplicacións” (ver nota 2). Non se dispón de datos que fagan
mención á competencia oral destas linguas, salvo a mención ao método directo creado
por Berlitz (1852-1921), fundador das academias que aínda hoxe levan o seu nome,
que consideraba que había que ensinar a lingua dándolles prioridade aos aspectos
orais. Pero esta breve alusión figura aplicada exclusivamente á práctica metodolóxica
que se ha seguir na Escola Central de Idiomas3, creada en 1910 e que inicia o seu
primeiro curso en 1911, e que será o embrión das actuais escolas oficiais de idiomas.
En Galicia, a primeira escola oficial de idiomas que se crea é a da Coruña, en 19684,
aínda que o inicio da súa actividade docente non será efectivo ata o curso 1973-1974.

3. A cultura do eclecticismo
A ausencia de logros efectivos na práctica das linguas estranxeiras pola exclusiva vía dos
métodos tradicionais, tanto naqueles que se centraban nas formas da lingua coma nos
que puñan a súa énfase nos contidos lingüísticos, vai dar paso á construción dunha
estrutura de pensamento moi diferente á anterior e, en certo modo, xustamente exposta
como unha solución ás carencias que, no mundo real dos usos lingüísticos, pesaban dun
xeito moi incómodo sobre a cultura reducionista tan vinculada á procura case obsesiva
do método como cuestión determinante nos procesos de ensino-aprendizaxe das linguas.
En certo modo, o novo modelo de estrutura de pensamento ten que ver co paradigma
de complexidade na medida en que, desde el, se evolucionou cara a unha maneira de
pensar o ámbito das linguas estranxeiras como unha realidade en movemento.
A comezos da década dos anos setenta, Europa comeza a experimentar os trazos dun
fenómeno descoñecido: a sociedade faise móbil. Incentivados pola sociedade dos
executivos de empresas transnacionais que emprenden un novo estilo de vida que pasa
2 Real decreto do 20 de xullo de 1900, polo que se reforma o plan de estudos de segunda ensinanza.
3 O regulamento polo que se establece o funcionamento metodolóxico desta escola pode verse na Real

orde do 1 de xaneiro de 1911 (Gaceta, 2-01-1911). No seu primeiro ano, contou con máis de 400 alumnos/as que estudaron alemán, árabe, francés, español e inglés.
4 Decreto 3226/1968, do 26 de decembro de 1968, polo que se crean catro escolas oficiais de idiomas en

Alacante, A Coruña, Málaga e Zaragoza (BOE 14-01-1969).
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polo dominio competencial oral dun ou varios dos grandes idiomas internacionais,
os europeos empezamos a percibir o interese da conquista oral destas linguas para
fins utilitaristas máis alá dos clásicos compoñentes do coñecemento do seu sistema
lingüístico interno.
Como resultado desta mobilidade, que crece e se democratiza cada vez máis segundo
avanzamos no século XX, a percepción meramente académica das linguas deixa de
ter interese e dá paso, desde a construción dunha nova estrutura de pensamento, a
unha cultura da comunicación que vai entrar a formar parte do sistema educativo ata
o momento presente.
Coa expansión invasiva e dominante do concepto da comunicatividade (a lingua é
un medio de comunicación), prodúcese un desprazamento do interese polas achegas
das ciencias da linguaxe cara a un dobre centro de gravidade que formula innovacións
importantes nas percepcións das linguas estranxeiras:
a) Por un lado, a atención ao que estaba ocorrendo nas novas propostas da psicoloxía
da aprendizaxe e, en concreto, da aprendizaxe e da adquisición das linguas.
b) Por outro, a constatación de que moitas destas propostas procedentes da
psicoloxía cognitiva gardan unha estreita relación coas innovacións da ciencia
lingüística na súa mirada á linguaxe e ás linguas desde fóra (a pragmalingüística
ou sociopragmática), como feitos sociais, e na súa formulación psicosocial respecto
aos usos lingüísticos.
c) Estes dous polos de atención, que teñen o seu epicentro no cruzamento da
mirada psicolóxica e pragmática aos usos das linguas, comparten unha cultura
do eclecticismo como visión alternativa do método (estrutural, gramatical,
condutual…) no ensino das linguas estranxeiras. Despois de tres décadas onde
as metodoloxías dominantes se impuñan como redución do pensamento acerca
da educación lingüística, entramos como afirmou Ch. Puren (1994), na década
do eclecticismo (finais dos setenta en adiante).
A aposta e a necesidade de avanzar na construción dun paradigma ecléctico no territorio
do ensino e da aprendizaxe de linguas estranxeiras a finais da década dos setenta, co
obxectivo posto nunha sociedade que ten novos modos de representar a súa realidade
cotiá, e tendo en conta que nesa realidade os idiomas cobran unha especial relevancia
como algo vitalista e útil, leva a moitos didactas da lingua a pensar e a reformular a idea
de que a innovación (mítica cuestión recorrente en educación, en xeral, e en educación
lingüística en particular) en realidade non fai máis que simplificar a complexidade,
cando en realidade do que se trata é de saber xestionala.
A construción dun modo de pensar ecléctico sitúa a didáctica das linguas estranxeiras
no paradigma da complexidade, nun proceso dunha didactique complexe (Puren,
1994: 166) que, como primeira tarefa de xestión, marcase a análise, a descrición e
a comprensión das respostas que os profesores e profesoras achegan diariamente á
complexidade da súa actividade docente, no sentido dunha didáctica das prácticas
ordinarias do profesorado de linguas estranxeiras.

39

As linguas estranxeiras no tránsito do século XX ao século XXI
A cultura do eclecticismo aliméntase, fundamentalmente, de dous marcos epistémicos
que, desde os anos setenta ata finais do século XX, van influír moi decididamente na
construción do pensamento organizacional e transdisciplinar dos usos lingüísticos
na dimensión educativa das linguas estranxeiras: no funcionalismo cognitivista e na
sociopragmática. A continuación, expóñense os contidos máis sobresaíntes de cada
un de eles.
3.1. Trazos epistémicos do funcionalismo cognitivista
A psicoloxía cognitiva ocupa agora plenamente o escenario e ata tal punto o enche de
contido que apenas deixa oco para que calquera outro tipo de influencia se faga notar
ou teña un pequeno recuncho desde o que expresar o seu papel. Pero, aínda así, a
construción do pensamento organizacional arredor das linguas, agora examinadas moi
directamente á luz dos suxeitos que as usan de maneira individual e de forma social con
outros, vai permitir unha racionalidade que abre as portas a modos interdisciplinares
e transdisciplinares que, de forma progresiva, van permitir poñer en valor na aula de
lingua estranxeira a necesidade de comprender os diferentes estilos de aprendizaxe
lingüístico, as diversas formas de levar a cabo os procesos de negociación do significado,
e todas aquelas cuestións relativas á cultura que rodean os denominados enfoques
funcionalistas (enfoques comunicativos) das linguas.
O interese, a partir dos anos setenta, sitúase en quen son os que aprenden unha lingua:
o suxeito de aprendizaxe, as súas motivacións, as súas estratexias, os seus estilos de
aprender e os seus usos. Detrás desta preocupación dos novos psicólogos e psicólogas
cognitivas está unha fundamentación lingüística (que apenas é percibida polo persoal
docente) que, nesa década dos setenta, a partir dos disidentes, tanto do estruturalismo
coma do xenerativismo, establece unha nova liña de acceso ao estudo da lingua: non
interesa tanto o feito de que o home fala como que os homes falan, e o que fan e
queren dicir cando falan. Máis alá da lingua en si, o interese ponse nos usuarios/as
da lingua e nos seus usos sociais.
Entre as diferentes definicións que distinguen os seres humanos dos restantes seres
vivos, está a concepción do home e da muller como animais falantes. O feito axiomático
de que o ser humano fala, e as implicacións desta capacidade humana, teñen merecida
a atención de todos os estudosos e estudosas do fenómeno lingüístico desde moi
diversas perspectivas, fundamentalmente de natureza lingüística e psicolóxica. No
conxunto destas perspectivas, atopámonos ante unha seria e rigorosa alternativa á
clásica visión intraorgánica da actividade lingüística, cun excesivo énfase no estudo
e na descrición do que o/a falante sabe, e que, como se analizou no punto anterior,
concentrou a súa atención no ensino e na aprendizaxe das linguas estranxeiras como
unha forma de coñecemento. Agora, desde unha visión interorgánica e transdisciplinar
dos fenómenos lingüísticos, a énfase proxéctase na dirección do que o/a falante fai e
atende a unha determinada lingua como o resultado dun determinado comportamento
individual e social no conxunto da actividade lingüística.
Non cabe dúbida de que, como persoas cultas e como individuos que participamos
socialmente na construción da nosa historia, é importante que saibamos todo
aquilo que interesa coñecer sobre as regras e as normas que gobernan unha lingua
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que desexamos aprender ou perfeccionar. Pero non hai que esquecer que, como
comunicadores e comunicadoras sociais, temos tamén que aprender estratexias para
construír mellor os nosos significados. E os significados non están nas formas da
lingua, están nas maneiras de funcionar, de utilizala en cada un dos contextos nos
que a diario nos implicamos de maneira persoal e colectiva.
3.2. Trazos epistémicos da sociopragmática
Para comprender o cambio á cultura do eclecticismo de corte comunicativista que
motiva moi positivamente o profesorado de linguas estranxeiras ao longo da segunda
metade do século XX, haberá de terse en conta o poder conceptual co que se desenvolve
unha nova liña de acceso ao estudo da lingua, sobre todo a partir dos disidentes, tanto
do estruturalismo coma do xenerativismo. Mentres a semántica segue sendo parte da
dimensión gramatical da lingua e centra a súa atención no significado lingüístico, faise
preciso deseñar un campo de estudo que complete o marco da análise lingüística cunha
penetración máis eficaz na gramática a posteriori, na clarificación do significado non
lingüístico que ten que ver con algo máis que as estruturas lóxicas que necesariamente
son previas ao acto de comunicación. Ao xurdir a preocupación pola propia situación
comunicativa e por aquelas funcións básicas da linguaxe na acción de comunicar (facer
patente o estado de ánimo do falante, actuar de forma apelativa, identificar o núcleo
do obxecto da transacción comunicativa etc.), desenvólvese o interese da lingüística
posmoderna polos principios e as regras de uso da lingua como acción comunicativa.
Deste modo, ábrese progresivamente un camiño para unha nova metodoloxía de
análise que vai recibir as denominacións, non sempre ben definidas, de pragmática
e análise do discurso.
Coa dobre orientación cognitiva e sociopragmática, a atención dos especialistas no
ensino de idiomas estranxeiros céntrase e trasládase máis alá do obxecto de análise
formal dunha lingua, ata penetrar nun tipo de universo lingüístico definido socialmente.
Un universo de complexidade. Dito doutra forma, céntrase no obxecto da lingua en uso
na medida en que, ao facelo así, se poñen en xogo normas de comportamento máis
xerais. Como expuxo A. Garnica (1988: 50), cabe sinalar, respecto da sociopragmática,
“a súa insistencia en que a lingua é un instrumento; é dicir, algo que se usa, e que se
usa moito, acotío. Polo tanto, só se pode estudar adecuadamente unha lingua se este
estudo inclúe tamén o uso. Un estudo exclusivamente lingüístico (interior) da lingua
natural é, polo tanto, insuficiente”.
Sen dúbida, este principio xeneralizouse por todas as partes na dimensión práctica
dos ensinos de idiomas de finais do século XX. De feito, a súa forma de construír
o pensamento didáctico foi radicalmente transformada en canto que as estratexias
da comunicación –é dicir, os complexos procesos de negociación do significado–
adquiriron unha enorme relevancia sobre as antigas dimensións estruturais da oración
(cf. Jiménez et al., 1999).
Situámonos nunha concepción da lingüística moito máis ampla e ambiciosa: a
pragmática reclama, fronte á modularidade no estudo da lingua, típica dos modelos
gramaticais baseados na oración, unha globalidade. Globalidade que significa
complexidade ou interdisciplinariedade, tendo en conta que se trata dunha disciplina
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que vive aínda a súa etapa de consolidación definitiva, e vívea non só dentro da
lingüística (con conflitos fronteirizos moi propios das confrontacións académicas do
territorio lingüístico), senón tamén en relación con outras disciplinas máis periféricas.
Moi ligado ao ámbito pragmático, xorde tamén con forza o valor da análise do discurso
para o ámbito operativo do ensino de linguas estranxeiras. Como sabemos, este nome
é herdeiro, conceptualmente falando, das antigas gramáticas do texto dalgunhas escolas
do estruturalismo europeo que non se limitaban ao estudo da oración gramatical. A
análise do discurso engade factores novos e revolucionarios ao estudo do texto, que
se atopan ben expresados na frase de Levinson (1983: 284): “A conversación resulta
o modelo prototípico do uso da lingua”. A análise do discurso enriquece, así, o punto
de vista da pragmática cunha importantísima achega metodolóxica: a importancia da
conversación, como manifestación prototípica, primeira e fundamental da lingua.
Resulta útil establecer dous camiños xerais para acercarse a esta nova orientación
sociopragmática: a macropragmática e a micropragmática. A táboa 2 recolle as
características de ambas as direccións.
Táboa 2. Centros de interese das orientacións sociopragmáticas

A micropragmática

A macropragmática

Estuda as unidades básicas da pragmática que se refiren ás intencións propias dos/
as falantes:
1) a teoría dos actos da fala de Austin e Searle;
2) o principio de cooperación de Grice;
3) as implicaturas e a relevancia de Sperber e Wilson;
4) a teoría da cortesía de Leech, Robin Lakoff e Brown e Levinson
Trata de dar un paso máis avanzado no ámbito dunha realización máis
sociocomunicativa das interaccións lingüísticas:
a) Nivel da extensionalidade
• cotexto
• contexto
b) Nivel da intensionalidade
• restricións sociais
• dimensión intercultural

A linguaxe preséntase como o trazo máis caracteristicamente humano, nunha relación,
se non de identidade, si polo menos de inseparabilidade: co noso pensamento, coa
nosa posibilidade de comprender as cousas, coa nosa capacidade de expresalas e de
crear e transmitir unha cultura. Todos eles aspectos que, á marxe da súa investigación
específica en campos científicos afíns, teñen un centro lingüístico de atención na
perspectiva social e pragmática da ciencia lingüística contemporánea. Resulta un feito
innegable que os seres humanos dispoñemos da capacidade de controlar os demais, e
estes a nós, mediante o recurso a múltiples das rutinas lingüísticas que compartimos
socialmente. A través do acto de dicir ou escribir, quen participa con nós nun acto de
comunicación lingüístico fórzanos a producir determinadas respostas. As preguntas
demandan contestacións, os cumprimentos piden un agradecemento, as dúbidas
solicitan aclaracións…
Para comprender estas rutinas lingüísticas e, sobre todo, para comprender a súa esencia
nunha lingua que non é a propia, fai falta comprender a sociedade e as normas sociais
nas que se producen e se insiren. Coñecer a lingua non é suficiente, xa que o verdadeiro
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significado de moitos dos nosos actos de fala non reside nas palabras pronunciadas
ou escritas, senón que se inscribe nun complexo e intricado mundo de coñecementos
sociais. Examinar estas rutinas pode axudarnos a comprender esa boa parte de supostos
implícitos, non verbalizados e non escritos, sobre os que se basea o discurso social.
A idea, introducida a mediados do século pasado por J. R. Firth, de que a clave para
unha mellor comprensión de que é e como opera a linguaxe só é posible a partir dun
estudo profundo do discurso, foi tomando forma no marco interdisciplinario dunha
serie de aproximacións ao tema que, desde distintas posicións, veu manifestando
unha preocupación xeral por un maior acercamento ao nivel da análise do discurso,
e á interrelación entre as locucións e os seus e súas intérpretes, nun común acordo
cara ao interese por unha análise supra-oracional. Este interese común aglutina unha
serie de investigadores e investigadoras que, desde perspectivas lindeiras coa ciencia
lingüística, lles intentaron dar forma a diversas teorías da linguaxe cunha base funcional
pragmática: a atención ao uso que os e as falantes realizan das fórmulas que empregan
na súa actuación lingüística.
Pero a evidencia desta perspectiva funcional non é patrimonio exclusivo daquelas
disciplinas que miran a linguaxe desde fóra, toda vez que xorde, tamén, como hipótese
imperativa no interior da propia disciplina lingüística. A linguaxe contémplase como
instrumento de comunicación, tanto interpersoal coma intrapersoal, e como sistema de
representación, o que leva á implicación curricular de que a linguaxe é o instrumento
primordial de construción do mundo e está moi estreitamente vinculado aos procesos
do pensamento. Unha preocupación que centrou o interese do Consello de Europa,
e máis concretamente do denominado Consello para a Cooperación Cultural, que
desenvolveu a mediados dos anos setenta un sistema crediticio de aprendizaxe de
linguas modernas destinado a persoas adultas con necesidades lingüísticas específicas
no marco da recentemente estreada concepción da mobilidade europea. Como é
sabido, a realización aplicada deste sistema crediticio materialízase no deseño dun
nivel limiar de referencia para todas e cada unha (grandes e pequenas) das linguas da
Unión Europea (Cfr. Vez, 2001, 2002).
A cultura do eclecticismo, alimentada polos dous marcos epistémicos, que ocupan o
espazo didáctico do ensino de idiomas desde os anos setenta ata finais do século XX,
coincide de forma paralela no tempo cunha progresiva democratización do ensino das
linguas estranxeiras no noso país. Na década dos 70, produciuse un cambio substancial
no ensino destas linguas ao introducirse por primeira vez o idioma moderno nunha
etapa obrigatoria do sistema educativo. Este cambio, como é sabido, produciuse como
consecuencia da aprobación da Lei xeral de educación de 1970 (LXE)5, o que supuxo
unha reforma global do sistema educativo. A educación xeral básica (EXB) integraba
a educación primaria nun tronco común co primeiro ciclo da secundaria. Tratábase
dun nivel único que comprendía oito anos de estudo, entre os 6 e os 14 años de idade.
O dito nivel, estruturado nun principio en dúas etapas (de 1.º a 5.º e de 6.ª a 8.º),
sería dividido posteriormente en tres ciclos: inicial, que incluía dous cursos; medio,
de tres cursos de duración; e superior, tamén de tres cursos.
5 Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa (BOE 06-08-

1970).
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No capítulo II da LXE, citábanse as áreas de actividade educativa para esta etapa,
entre as que se mencionaba a “aprendizaxe dunha lingua estranxeira”. A Orde do 2
de decembro de 19706 aprobou as orientacións pedagóxicas para este nivel, as cales
desenvolvían a concepción desde a que se ía programar a área de expresión de lingua
estranxeira. En principio, esta área considerábase obrigatoria a partir do 6.º curso (11
anos), aínda que se deixaba aberta a posibilidade de inicio a partir de 5.º (10 anos)
ou de 3.º (8 anos). Nestes dous últimos casos, non se detallaba o tempo que se lle
debía dedicar ao ensino dun idioma estranxeiro, pero das 25 horas lectivas semanais
asignábaselle necesariamente entre un 40% e un 50% dese tempo ao tratamento xeral
das áreas de expresión, entre as que se atopaba a área de Linguaxe e, polo tanto, a
lingua estranxeira. Para os cursos 6.º, 7.º e 8.º de EXB expúñase unha distribución do
tempo dun 13% para a área de Expresión de Idioma Moderno, o cal supoñía unhas
tres horas semanais para esta materia a partir dos 11 anos de idade.

4. A conquista do espazo antroposocial
Fronte á cultura da redución ao coñecemento do sistema gramatical e á cultura do
eclecticismo funcionalista que se examinaron nos dous puntos anteriores, as percepcións
no mundo das linguas estranxeiras que comezan a aflorar a finais do século XX
abundan na idea de que é necesario cultivar unha nova forma de cultura que redunde,
da maneira máis positiva, nas relacións que se dan no espazo antroposocial destas
linguas como unha forma de orientar o seu ensino, a súa aprendizaxe e avaliación no
mundo educativo cara ao comportamento do alumnado como cidadáns e cidadás que
viven nunha sociedade cada vez máis inmersa en procesos de integración e cohesión
social. Os e as profesionais das linguas estranxeiras comezan, así, a considerar que a súa
responsabilidade educativa se estende máis alá do concepto do estudo e da reflexión
destas linguas e das formulacións utilitaristas da súa función instrumental orientada
á comunicación, e céntranse máis en compartir co seu alumnado a apreciación e a
posta en valor destas linguas como un elemento clave nas interaccións humanas, no
marco da convivencia nun mundo de diferenzas e diversidade.
Así, nace un terceiro tipo de interese na construción do pensamento no mundo da
educación idiomática que vai centrar a acción didáctica das linguas estranxeiras como
comportamento intercultural, como compromiso na acción intercultural. Os últimos
anos do século XX –e os xa percorridos no que vai do XXI– inciden, finalmente,
na necesidade de comprender as linguas transnacionais como comportamento
intercultural: unha ferramenta para desenvolver as nosas interaccións interculturais
nunha sociedade da mestizaxe. Esta nova mirada educativa aos procesos de ensinoaprendizaxe das linguas estranxeiras demanda unha perspectiva sociolóxica que, ata
este momento, estaba ausente tanto na formación do profesorado de idiomas coma nas
planificacións curriculares dos diferentes elos do sistema educativo. E a preocupación
inicial polo locutor ideal nunha lingua diferente da propia ou propias trasládase,
da man dunha sociedade global da información, da educación e da mestizaxe, á
preocupación polo sentido dun locutor intercultural.
6 Orde do 2 de decembro de 1970, pola que se aproban as orientacións pedagóxicas para a educación

xeral básica (BOE 08-12-1970).
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A medida que as ciencias da linguaxe se volven máis sociolóxicas, as súas achegas
penetran máis e mellor nun intento por afrontar ese lugar de encontro que pasa por
establecer e definir as relacións entre linguaxe, cultura e sociedade. Xorde así, no marco
de referencia da lingüística teórica, o concepto de que as linguas non se empregan
nunha cámara de baleiro, sen contexto ningún, nin en contextos virtuais; máis ben,
o seu uso responde á acollida dos contextos discursivos que, necesariamente, están
sempre impregnados das percepcións dos sistemas e institucións sociais. Malia que co
desenvolvemento da orientación comunicativa, como xa se analizou, se chegara a unha
forma tácita de consenso entre teóricos e prácticos sobre o feito de que o compoñente
funcionalista era útil á hora de mellorar os novos enfoques do ensino, aprendizaxe e
avaliación das linguas, non parece existir agora a mesma base de acordo arredor do
problema de como combinar, de maneira efectiva e práctica, un enfoque comunicativo
e un enfoque sociolóxico de corte intercultural.
No marco do crecente movemento mundial arredor dunha maior comunicación
multilingüe e intercultural, o papel das linguas estranxeiras veu cobrar unha identidade,
aínda máis remarcada, en canto á súa dimensión de corresponsabilidade social na
construción desa perspectiva intercultural. Unha perspectiva que, como se analizará
no capítulo dous, veu exercendo un peso específico na potenciación da dimensión
europea ao longo das pasadas dúas décadas.
Sen dúbida, estamos ante un feito sociolóxico dunha especial transcendencia, con
vantaxes e riscos que deben asumirse como compoñente natural dos coñecementos
propios no ámbito das linguas estranxeiras. O proceso de vivir os usos lingüísticos, non
só demandado desde a propia mellora competencial das linguas de instalación social,
senón tamén como ingrediente básico no desenvolvemento social da comunicación
transnacional por medio de linguas auxiliares, depende en gran medida de que a
lingua en cuestión (propia ou estranxeira) exprese unha cultura viva e compartida.
En consecuencia, aínda que é posible argumentar que, en principio, o ensino dun
idioma é o ensino dunha ferramenta para certos usos instrumentais, sen implicacións
sociais nin identitarias, no mundo da realidade é sabido que o éxito destes ensinos
–digamos, a efectiva apropiación da lingua e do comportamento social nesa lingua–
depende moito de que os e as aprendices sexan capaces de integrar os elementos
lingüísticos coas súas propias necesidades culturais e sociais. Pero non hai dúbida de
que a determinación a priori de tales necesidades, o seu desenvolvemento na aula, a
súa avaliación etc. é aínda un terreo pouco explorado.
Por outra parte, a natureza sociolóxica dos coñecementos profesionais como profesorado
dunha determinada lingua ten un ingrediente epistémico que é preciso poñer de relevo.
A interacción verbal, como ninguén dubida, é un proceso social no que os actos de fala
son seleccionados de acordo con normas e expectativas recoñecidas socialmente. De aí
que os fenómenos lingüísticos en calquera lingua natural, xa sexa propia ou engadida
á propia ou propias, precisen ser analizados non só desde o contexto sistémico da
propia lingua, senón tamén desde o amplo contexto do comportamento social dos
usuarios e usuarias. Isto significa que, á natureza dos coñecementos achegados pola
lingüística moderna (o modo de analizar, sobre todo desde a súa función referencial,
os datos lingüísticos con abstracción do contexto en que se sitúan), debe sumarse
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a natureza daqueles outros coñecementos que teñen que ver cun universo de uso
socialmente definido, aínda que tal universo resulte ás veces complexo de delimitar
ou abarque todo un macrouniverso.
Non cabe dúbida de que a realización máis palpable deste macrouniverso se empeza
a albiscar dun modo máis contundente, xa nos primeiros anos do século XXI, nun
ámbito moi concreto e peculiar: as linguas estranxeiras. E isto supón un reto de alto
interese para todos os axentes educativos que teñen que ver, de forma directa ou
indirecta, co seu desenvolvemento curricular no sistema educativo. As aprendizaxes
efectivas de idiomas orientáranse, durante o século anterior, na dirección de esperar que
o encontro social e intercultural, que sempre representa un duro crisol de competencia
da apropiación da nova lingua, chegase a ter lugar un día nalgunha situación real
moi afastada do contexto educativo da aula. Pero a realidade actual advirte, cada día
con maior vehemencia, que o alumnado debe estar preparado para o encontro social
no discurso desde o primeiro momento do seu proceso de contacto coa experiencia
comunicativa na nova lingua en cuestión, e as aulas de lingua estranxeira teñen que
ser espazos onde formarse para a efectividade destes encontros.
Ese encontro social no discurso, expresado en clave hermenéutica, precisa da
construción dun espazo no que os que participan nun acto comunicativo e cultural
acheguen algo: algo que lles permite negociar os significados porque os significados
non están no texto (ou están simplemente mostrados como indicios de significación),
xa que non son recibidos, senón que son construídos. De aí que o encontro social no
discurso sexa transdisciplinar e, por ser complexo, necesita que os suxeitos participen
activamente. Isto implica un novo modelo de formación para o profesorado de linguas
estranxeiras e, ao tempo, un novo concepto das boas prácticas na aula de linguas
estranxeiras que permita que o aprendiz de idiomas progrese do texto ao contexto
e do contexto ao texto. Como trata de reflectir a ecuación da táboa 3, cabe pensar a
linguaxe humana como unha forma de comportamento lingüístico e cultural. O que
traslada as percepcións sobre os resultados da aprendizaxe en linguas estranxeiras ao
interese que ofrecen as perspectivas do espazo antroposocial.
Táboa 3. A linguaxe como comportamento (lingüístico e cultural)
Linguaxe = Comportamento
(lingüístico e cultural)

Co. Lg/Clt = f (x)

A fórmula que se inclúe na cela dereita da táboa 3 trata de xustificar o feito de que todo
comportamento lingüístico e cultural (Co.Lg/Clt) está sempre en función (f) do contexto
(x) do individuo ou grupo de individuos. Isto lévanos a pensar na posibilidade de
integrar os catro parámetros clásicos da comunicación humana dentro do movemento
dinámico deste contexto (x): Canto máis descoñecido, natural e espontáneo resulte o
contexto, máis esixirá un comportamento lingüístico auténtico e, en consecuencia, máis
intimamente ligado á esfera da representación. Nos niveis metodolóxico e didáctico,
isto significa que canto máis rico resulte (x), maiores posibilidades se producen de
enriquecer o comportamento lingüístico e, polo tanto, a competencia comunicativa
do alumnado.
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Por outro lado, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira non é unha xustaposición de
algo alleo ao comportamento vital ordinario de quen a aprende nos seus contextos
de cada día. Nin tampouco é unha maneira de pensar que resulte distinta á cotiá.
Non debe ser algo artificioso, escolar, ou algo soamente válido para un momento
moi particular que nunca se sabe cando, onde e por que motivo se vai producir. É,
en realidade, unha forma de seguir explorando e explotando a dimensión creativa do
noso enxeño de adquisición lingüística (o LAD salientado por N. Chomsky, 1966), en
virtude dun proceso de negociación de significados onde o novo son eses significados,
non a nosa capacidade de negocialos e activalos mediante o recurso ao potencial
creador do uso da linguaxe.
Isto require que o profesorado de linguas estranxeiras forme os seus alumnos e alumnas,
desde os primeiros momentos do proceso, na adquisición e no desenvolvemento
das destrezas básicas da negociación. Negociación é o termo empregado xa hai un
tempo por Candlin (1981) para describir o conxunto de complexos dominios (de
tipo actitudinal, cognitivo, intelectual, pragmático, intercultural, lingüístico etc.) que
deben ser desenvolvidos e xestionados por un alumno ou alumna de lingua estranxeira
durante o proceso de formación para prepararse para tal tipo de encontro co discurso.
Un proceso formulado igualmente por Edelhoff (1980: 64) nos seguintes termos:
… aprender acerca dos demais, as súas crenzas, as súas motivacións, o seu
pasado, o seu contexto histórico, a súa cultura e os seus ideais. É a experiencia
dos demais co que o aprendiz ten que aprender a enfrontarse, de maneira
que o proceso de percibir as experiencias doutras persoas lle proporcione un
novo nivel para construír a súa propia experiencia.

Neste sentido, a dimensión intercultural do espazo antroposocial que se vén
analizando neste cuarto punto do capítulo integra e potencia a toma de conciencia
sobre o papel do idioma como un instrumento social que lle proporciona ao alumnado
de linguas estranxeiras a oportunidade de desenvolver as súas capacidades como
experimentadores/as e negociadores/as máis que como receptores pasivos/as de datos
e tópicos netamente lingüísticos. Os obxectivos de formación, a curto, medio e longo
prazo, que competen ao desenvolvemento dun potencial comunicativo por parte do
alumnado destas linguas –non só como alumnos e alumnas, senón tamén como
comunicadores e comunicadoras sociais– forman parte explícita, hoxe en día, da
inmensa maioría dos deseños curriculares dos diversos sistemas educativos occidentais
que, de forma progresiva, se viñeron aproximando, ao longo das últimas décadas, á
proxección dunha educación lingüística vinculada, estreitamente, á dimensión dun
eu socializado no aprendiz de idiomas.
Como nestes últimos anos tratan de poñer de relevo as experiencias de aprendizaxe
de idiomas seguindo pautas vivenciais, o proceso de apropiación dunha nova lingua
insírese na esfera social das propias vivencias do alumnado. E se non é así, posiblemente
non vai moito máis alá de ser un tipo de coñecemento máis. De aí a importancia de
cultivar, no tránsito por este proceso, as capacidades dos alumnos e alumnas para
desenvolver estratexias discursivas, sobre a base dunha comunicación adecuada,
intercultural e efectiva. Algo que, non cabe dúbida, vai afectar a súa gramática social
xa adquirida na medida en que vai a estender e modificar –en todo caso, integrar– as
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súas percepcións iniciais dos códigos e subcódigos lingüísticos que xa forman parte
da súa competencia.
Sobre a base empírica da teoría da relatividade lingüística, hoxe cabe establecer a
crenza implícita de que no ámbito das aprendizaxes lingüísticas non pode existir
unha competencia comunicativa nunha lingua estranxeira sen que teña lugar, por
parte do alumnado, a interiorización dos patróns e valores culturais dos falantes desa
lingua. Claro que o interrogante sobre tal crenza implícita nos leva a preguntarnos:
que falantes?, que patróns? e que valores? Parece evidente que os materiais didácticos
e as metodoloxías da aula deberían reflectir, polo menos, algúns dos seguintes trazos
concernentes á aprendizaxe dunha lingua estranxeira como forma de comunicación, se
se pretende que os alumnos e alumnas desenvolvan as súas capacidades para afrontar
os problemas da dimensión social e intercultural vinculada a tales aprendizaxes
lingüísticas. En síntese, trátase de asumir o feito de que:
•

a mediación na derivación do significado é un proceso dinámico de inferencia;

•

como consecuencia, os significados son plurais e variables, na medida en que
se desenvolven as características concretas do proceso de comunicación;

•

un proceso de negociación de significados está determinado por regras discursivas
de tipo social e específicas dunha cultura (e por regras de tipo pancultural) que
constitúen unha axuda esencial na aprendizaxe e no progreso lingüístico de
apropiación dunha nova lingua;

•

este tipo de regras entran en xogo a través de procesos de interacción e, como
consecuencia, as estratexias de apropiación da lingua estranxeira deberían
enmarcarse na dinámica dun contexto transaccional;

•

os alumnos e alumnas dunha lingua estranxeira necesitan desenvolver unha
certa sensibilidade cara aos prexuízos sociais e culturais que levan consigo
determinados actos de fala, e que unha sensibilidade deste tipo –que se pode
impulsar mediante o deseño de contidos específicos de tipo actitudinal– resulta
un prerrequisito básico para comprender a nova lingua como un medio de
traspasar o limiar da comunicación intercultural.

Pode pensarse que o contexto social non nos conduce a unha terra prometida no
ámbito das aprendizaxes lingüísticas, pero desde o punto de vista das estratexias
procedementais do ensino, a aprendizaxe e a avaliación de novas linguas con atención
ao espazo antroposocial pon de relevo algúns aspectos concretos que merecen unha
atención particular:
•
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Os contextos (académicos ou non académicos) nos que hoxe se desenvolven
as aprendizaxes das linguas estranxeiras son moi variados e diversos entre si,
o mesmo que o son as necesidades lingüísticas e os propios propósitos da súa
aprendizaxe. Se se pretende buscar un denominador común a todos eles, sen
dúbida chegaríase facilmente ao acordo de formulalo na dirección dun amplo
movemento social en favor dunha comunicación transnacional e intercultural,
asumindo, desde logo, as vantaxes e os riscos desta opción universal.

•

Esta opción universal, pon en dúbida o debate secular arredor da relación entre
linguaxe e sociedade. Non se pon en dúbida que a linguaxe e as linguas teñen a
súa realización nun contexto. Pero non só no contexto do texto, senón tamén
nun contexto enriquecido a nivel etnográfico que, dalgún modo, é preciso
trasladar didacticamente ao contexto da aula de lingua estranxeira. De aí a
importancia que, recentemente, se vén observando na crecente preocupación do
profesorado de idiomas (e dos seus formadores) por desenvolver nos alumnos
e alumnas destas linguas un sentido, unha conciencia, centrada na competencia
comunicativa, que lles permita chegar a dominar usos na nova lingua que
resulten apropiados e pertinentes dentro do amplo sistema universal daqueles
valores socioculturais nos que hoxe se desenvolve a comunicación.

•

Cabe tamén cuestionarse que o discurso social e a cultura son, á súa vez, algo
máis que o pano de fondo e que o contexto da significación nunha lingua franca.
Apropiarse dunha lingua engadida é apropiarse dos seus discursos sociais e da
súa cultura. Isto implica penetrar na dimensión da linguaxe e das linguas como
un instrumento social baixo unha perspectiva que sitúa os propios conceptos
de lingua, discurso social e cultura nunha dinámica de correlación interna
que une estes tres conceptos á hora de compartir a característica común da
imprevisibilidade.

Este trazo de situacións imprevisibles que comparten os conceptos de lingua, discurso
social e cultura serven para poñer en garda o profesorado de linguas estranxeiras
ante a necesidade de impulsar os procedementos e as destrezas da negociación,
como fonte de toda acción didáctica e metodolóxica enfocada cara a un proceso
efectivo de apropiación dunha lingua e dunha cultura diferente á que marca a nosa
propia identidade social. En realidade, as variables que interveñen neste proceso de
negociación están presentes no uso da lingua (ou linguas propias) en cada momento
das nosas relacións interpersoais cotiás. En sentido estrito, non son outras variables as
que entran en xogo á hora da comunicación intercultural. Máis ben o que ocorre é que
estas variables cotiás aumentan, fanse máis complexas e resultan máis demandantes
á hora do encontro intercultural.
Dalgún modo, nesta liña manifestáronse os equipos que traballaron as liñas
conceptuais do MCERL, elaborado baixo as directrices do Consello de Europa, á hora
de definir e promover a idea de competencia intercultural. Unha competencia moi
particular, máis difícil de desenvolver do que a simple vista parece e que, ao revés
do que habitualmente pensan os e as que se enfrontan a ela por primeira vez desde
premisas educativas, comeza no punto onde estamos cada un de nós no momento
de tomar conciencia da súa importancia. Así, os conceptos de interculturalidade e de
competencia intercultural forman parte do pensamento complexo en didáctica das
linguas, máis alá das racionalidades simplificadoras (ou deterministas) e reducionistas
que caracterizaron os enfoques estruturais ou nocio-funcionais do século pasado e xa
comentados nos puntos anteriores. A nosa percepción do universo plural do exterior
que nos rodea está moi condicionada pola nosa propia capacidade de observar o
universo plural interior, o que nos leva a pensar na existencia dunha secuencia que
xestiona o desenvolvemento de construción dunha competencia intercultural, tal
como intenta reflectir a secuencia da táboa 4:
49

As linguas estranxeiras no tránsito do século XX ao século XXI
Táboa 4. Desenvolvemento da secuencia de construción dunha competencia intercultural
plurilingüe
Apreciación da diversidade persoal

"

Apreciación da diversidade social

"

Plurilingüismo
--------------Interculturalidade

Nos primeiros anos do presente século, desde a toma de conciencia por parte
do profesorado de linguas da importancia dos conceptos de plurilingüismo e
interculturalidade a finais do século XX, van vendo a luz unha serie de definicións7 que
veñen incidir en trazos da competencia intercultural que, desde a apreciación como algo
que forma parte dunha competencia maior (capacidades xerais para…), desembocan
na identificación de habilidades que alguén pon en xogo ante a necesidade de actuar
de forma adecuada e flexible ao enfrontarse con accións, actitudes e expectativas de
persoas doutras culturas. No seu libro Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje
de una lengua extranjera, A. Oliveras (2000) fai unha esclarecedora síntese do camiño
percorrido polos investigadores desde o concepto de competencia sociocultural ata
chegar ao de competencia intercultural.
Como adoita suceder no comezo do desenvolvemento dun novo concepto ou
paradigma, optouse máis por seguir o camiño que avanza a partir da idea convencional
de cultura que mellor se instalou na comunidade científica ou educativa. E desde un
determinado concepto de cultura avánzase cara ao novo concepto de interculturalidade.
Así, a adecuación e a flexibilidade do intercultural implican posuír un coñecemento
das diferenzas culturais entre a cultura doutros e a cultura dun mesmo, incluíndo a
capacidade de estabilizar a propia identidade no proceso de mediación entre culturas
e a de axudar a outras persoas a estabilizar a súa.
Cabe sinalar que os avances na conquista deste espazo antroposocial se están
empezando a sentir, cada vez con maior intensidade, no sistema educativo da
Comunidade Autónoma de Galicia en varias frontes complementarias:
•

Por un lado, na formación inicial que as universidades galegas lles proporcionan
aos futuros profesores e profesoras de linguas estranxeiras que impartirán
a súa docencia nos niveis regrados do réxime xeral e no réxime especial. A
transformación das antigas diplomaturas e licenciaturas en graos, ao igual que
a transformación do curso para a obtención do CAP nun mestrado oficial,
serviu de oportunidade para o deseño de novos plans de estudo que conducen
a titulacións oficiais onde se percibe a orientación das linguas estranxeiras cara
a enfoques que contemplan o desenvolvemento de competencias plurilingües
e interculturais. Materias con contidos de formación no ensino e aprendizaxe
de linguas en contextos multilingües ou aspectos vinculados á dimensión
intercultural comezan a aparecer nos novos graos e mestrados e contribuirán,
sen dúbida, a unha mellor percepción formativa das necesidades do profesorado

7 Como sinalan algúns autores/as (Kymlicka, 1996: 36), estamos aínda correndo o risco dunha falta de

clarificación terminolóxica, xa que conceptos como interculturalidade ou multiculturalidade recibiron
definicións distintas, cando non contraditorias.
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galego de linguas estranxeiras en relación coas demandas que xorden deste
espazo antroposocial.
•

Por outro lado, a propia Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia está incentivando, a través dos seus diferentes servizos
de atención á formación continuada do seu profesorado, a sensibilidade
profesional cara a cuestións que, máis alá do contido gramatical da lingua ou da
súa orientación funcional e comunicativa, penetren na cultura do compromiso
coa acción plurilingüe e intercultural. Á marxe do interese global polas linguas
estranxeiras, posto de relevo no denominado Plan galego de potenciación de
linguas estranxeiras (do que se dará conta no punto que segue), diferentes
eventos destinados ao profesorado AICLE (CLIL, EMILE) de seccións bilingües
e centros plurilingües e ao profesorado de linguas estranxeiras do réxime xeral
e das escolas oficiais de idiomas introduciron nos seus programas a posta en
valor do plurilingüismo e a da interculturalidade8.

5. As actuais percepcións sociais sobre as linguas estranxeiras
O profesorado que imparte docencia dunha lingua estranxeira non traballa nunha
cámara de baleiro na súa aula. Á marxe da orientación curricular adoptada e das súas
propias competencias profesionais no desenvolvemento de boas prácticas para que
o seu alumnado alcance os resultados de aprendizaxe esperables, o profesorado de
linguas estranxeiras ten nas súas clases un factor invisible que incide de maneira moi
directa en que eses resultados sexan dun ou doutro modo. Ese factor non visible ao
exterior ten que ver coas percepcións sociais sobre as linguas estranxeiras en xeral ou
cunha en particular cando, como é o caso do inglés, a súa posta en valor alcanza cotas
moi elevadas de apreciación e estima. As percepcións sociais, especialmente nunha
sociedade mediática como a actual, forman parte da aula de lingua estranxeira, na
medida en que configuran crenzas que inflúen nos factores actitudinais e motivacionais
que afectan o aprendiz dunha lingua.
E estas crenzas maniféstanse tamén dun modo moi particular a partir do peso que
exercen na forma que as familias llelas transmiten aos seus fillos e fillas. De aí que deba
pensarse que o profesorado de linguas estranxeiras non está só co seu alumnado e o
material curricular na aula: está acompañado das percepcións sociais sobre estas linguas
e influenciado por elas. En consecuencia, debe terse en conta a consideración de como a
importancia cultural, social e económica dun bo coñecemento de linguas estranxeiras foi
incrementándose nas últimas décadas, a medida que se foron desenvolvendo os procesos
de integración europea e de globalización. Os datos fornecidos polo Eurobarómetro
especial 243 (64.3), publicado en febreiro de 20069, titulado Os europeos e as súas
8 Entre outros, e polo seu carácter máis recente, citamos as xornadas que, baixo o título de Plurilingüismo

CLIL 3.0, se celebraron na Universidade Laboral de Culleredo o 17-18 de decembro de 2010, a I Xornada Galega sobre Linguas Estranxeiras que tivo lugar o 4 de xuño de 2011 no Palacio de Congresos de
Santiago de Compostela, así como as numerosas actividades de formación permanente desenvolvidas
no marco do Plan anual de formación.
9 Entre o 5 de novembro e o 7 de decembro, no marco da enquisa Eurobarómetro 64.3, preguntóuselles

a 28.694 cidadáns/ás dos vinte e cinco países da UE, así como de Bulgaria, Romanía, Croacia e Turquía,
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linguas, revelan cuestións de interese na comparación das percepcións do conxunto
dos españois con outros cidadáns europeos. Así, por exemplo, as respostas aos ítems
que a continuación se destacan poden resultar de alto interese para coñecer as nosas
percepcións globais sobre aspectos de crucial importancia no ámbito dos idiomas:
•

Ítem D48b-d: Que idiomas pode falar o suficientemente ben como para intervir
nunha conversación á parte do seu idioma materno? O 56% dos cidadáns
dos Estados membros da UE pode manter unha conversación nun idioma
distinto da súa lingua materna. Esta porcentaxe é nove puntos superior á
rexistrada en 2001 entre os quince Estados membros daquel entón. O 99%
dos luxemburgueses/as, o 97% dos eslovacos/as e o 95% dos letóns e letonas
afirma coñecer polo menos un idioma estranxeiro. Respecto do obxectivo de que
cada cidadán da UE teña coñecementos de dous idiomas ademais da súa lingua
materna, o 28% das persoas enquisadas afirman falar dous idiomas estranxeiros
o suficientemente ben como para intervir nunha conversación. Cabe destacar a
este respecto os casos de Luxemburgo (92%), os Países Baixos (75%) e Eslovenia
(7%). O 11% dos enquisados/as afirma dominar polo menos tres idiomas á
parte da súa lingua materna. Porén, case a metade dos enquisados/as (un 44%)
admite non coñecer ningún outro idioma á parte da súa lingua materna. En seis
Estados membros –Irlanda (66%), Reino Unido (62%), Italia (59%), Hungría
(58%), Portugal (58%) e España (56%)– a maioría dos cidadáns pertence a esta
categoría. O inglés segue sendo o idioma estranxeiro máis falado en Europa. O
38% dos cidadáns e cidadás da UE afirma ter suficientes competencias en inglés
como para manter unha conversación. En dezanove dos vinte e nove países
nos que se levou a cabo a enquisa, o inglés é o idioma máis coñecido, e este é
particularmente o caso de Suecia (89%), Malta (88%) e os Países Baixos (87%).

•

Ítem QA7b: Cal foi para vostede a maneira máis efectiva de aprender un
idioma? Un 57% dos enquisados/as europeos/as indican que a maneira máis
efectiva foron as clases de lingua estranxeira que tiveron no seu medio de
escolarización formal, a opción máis elevada en comparación a outras que
obteñen porcentaxes máis baixas (clases particulares, visitas a un país de fala
do idioma, autoaprendizaxe etc.). Tomando as respostas por niveis de países
da mostra, obsérvase unha gran variedade entre eles e resulta que Portugal
encabeza, cun 75%, a resposta máis alta á apreciación de que a forma máis
efectiva de aprender idiomas é no medio escolar, e Grecia obtén o nivel máis
baixo de acordo sobre esta mesma apreciación (un 12%). España sitúase moi
próxima á media (57%) dos socios da UE, cunha porcentaxe do 54% sobre
esta percepción.

•

Ítem QA11: Indique o seu acordo ou desacordo coas seguintes afirmacións:
a) Na área onde eu vivo hai unha boa dispoñibilidade de acceso a cursos de
linguas; b) No meu país a xente é boa á hora de falar outras linguas; c) Prefiro

acerca das súas experiencias e opinións en materia de multilingüismo. En cada país, os enquisados/
as son cidadáns/ás dos Estados membros cunha idade mínima de quince anos. Nos países en vías de
adhesión e nos países candidatos, os enquisados/as son tanto nacionais deses países coma cidadáns dos
Estados membros da UE residentes neles que teñen un dominio suficiente dunha das linguas nacionais
respectivas para responder o cuestionario.
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ver películas e programas estranxeiros subtitulados antes que dobrados; d) Se
tivese cerca un centro de idiomas iría a el. O ítem exponlles aos cidadáns e
cidadás enquisados/as 4 cuestións sobre as que, salvo no caso da primeira delas,
a maioría dos europeos/as manifestan unha clara desconformidade, como é
apreciable na táboa 5. Unha desconformidade que en España é bastante maior
que a media dos países da UE:
Táboa 5. Estatísticos comparativos UE 25 e España sobre ítem QA11

Porcentaxes de
acordo, media UE
España

a) Na área onde eu
vivo hai unha boa
dispoñibilidade de
acceso a cursos de
linguas

b) No meu país a xente c) Prefiro ver películas
é boa á hora de
e programas
falar outras linguas
estranxeiros
subtitulados antes
que dobrados

d) Se tivese cerca un
centro de idiomas
iría a el

51%

44%

37%

36%

50%

39%

27%

33%

Isto implica que unha moi lixeira maioría dos europeos e europeas cren que alí onde
viven hai un bo acceso a dispoñer de oferta de cursos de idiomas, e os españois e
españolas (cun 50% de acordo) atópanse practicamente na media da UE. Pero á
hora de decantarse pola opinión que teñen dos seus concidadáns/ás como eficaces
comunicadores nunha lingua distinta á propia, só un 44% dos europeos/as cren
que é así e, no caso da poboación española, esta percepción baixa a un 39%, o
que claramente nos sitúa nunha posición de moi escasa confianza nas habilidades
de dominio lingüístico dos españois en xeral. En canto á situación cotiá de seguir
programas ou películas estranxeiras na súa versión orixinal, só un 37% da poboación
media europea se decanta por esta opción, mentres que unha abafadora maioría do
63% prefire a dobraxe. En España atopámonos, xunto aos alemáns/ás e aos checos/as,
entre quen rexeitamos con maior porcentaxe (un 73%) o recurso a seguir programas
e películas estranxeiras na súa versión orixinal coa axuda de subtítulos. O que reflicte
que as nosas percepcións están en concordancia co uso de subtítulos e dobraxe en
Europa: os subtítulos son o máis común nos países nórdicos, mentres que no resto
dos países da UE se opta máis pola dobraxe. Finalmente, a maioría dos europeos/as
(un 64%) non se senten animados/as a matricularse nun curso de idiomas, aínda que
teñan próximo un centro que llelo facilite. Hai notables diferenzas de opinión entre
uns e outros países, pero a media é a que resulta destes datos. E, no caso de España,
cun 67% de concidadáns/ás pouco dispostos/as a seguir un curso de idiomas a pesar
de ter unha oferta nas súas proximidades, a percepción dunha falta de motivación é
clara e difícil de comprender.
•

Ítem QA11.1-4, 9: Indique o seu acordo ou desacordo coas seguintes afirmacións:
a) Todos os cidadáns da UE deberían ser capaces de falar unha lingua a maiores
da materna; b) Todas as linguas faladas na UE deberían ter un trato de igualdade;
c) Todos os cidadáns da UE deberían falar unha lingua común; d) As institucións
europeas deberían adoptar unha única lingua para comunicarse cos cidadáns
europeos; e) Todos os cidadáns da UE deberían ser capaces de falar dúas linguas
a maiores da materna. O ítem exponlles aos cidadáns e cidadás enquisados/
as cinco cuestións que resumen os principios das políticas institucionais que
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promoven o multilingüismo en Europa. As cinco cuestións reciben un acordo
maioritario por parte da poboación europea (excepto na última cuestión, onde
a porcentaxe de acordo é un 50%) e o posicionamento das e dos españois
presenta lixeiras oscilacións, como se pode apreciar na táboa 6:
Táboa 6. Estatísticos comparativos UE 25 e España sobre ítem QA11.1-4, 9

Porcentaxes
de acordo,
media UE
España

a) Todos os
cidadáns da UE
deberían ser
capaces de falar
unha lingua a
maiores da materna

b) Todas as linguas
faladas na UE
deberían ter un
trato de igualdade

84%

72%

79%

70%

c) Todos os
cidadáns da UE
deberían falar
unha lingua
común

d) As institucións
europeas deberían
adoptar unha
única lingua para
comunicarse cos
cidadáns europeos

e) Todos os
cidadáns da UE
deberían ser
capaces de falar
dúas linguas
a maiores da
materna

70%

55%

50%

70%

55%

63%

Globalmente considerada, a análise anterior leva a pensar nunha dobre percepción de
posta en valor dos idiomas que, a diferenza da desconsideración en que se atopaban
no século XX, supón a atención a dous tipos de estima: a) no plano persoal, o dominio
doutros idiomas constitúe un instrumento privilexiado de apertura e de mobilidade
que lle permite a un individuo asomarse a outras culturas e vivilas; enriquecer o seu
mundo de experiencias e de ideas; facer máis complexa a súa visión; en definitiva,
ensanchar sobre sólidos fundamentos a súa xenuína liberdade; b) no plano social,
este enriquecemento individual posúe ademais un valor económico e, cando se integra
aquel sobre toda unha colectividade, tamén incrementa a madurez da sociedade no
seu conxunto, a súa consistencia democrática e o seu nivel de prosperidade.
Son numerosos os investigadores/as que resaltaron a importancia dos factores
actitudinais e motivacionais externos á aula de lingua estranxeira e a súa incidencia
nos procesos de ensino e aprendizaxe desta (cf. Jakobovits, 1970; Ames e Ames, 1985;
Gardner, 1985; Crookes e Schmidt, 1991; Madrid et al. 1993). Con frecuencia, o éxito
ou o fracaso do alumnado coa LE adóitase xustificar con base nas súas actitudes cara
ás actividades de aprendizaxe, no interese e na atención que poñen, no esforzo que
realizan; é dicir, nunha serie de factores afectivos e emocionais que definen o seu
estado motivacional. Varios traballos de investigación puxeron de manifesto que os
factores afectivos (actitudes e motivacións) desempeñan un papel fundamental no
proceso de ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira e condicionan o rendemento do
alumnado (Gardner, 2007; Nicholls, 1985; Stipek, 1985).
Os conceptos de actitude e motivación son complexos e difíciles de delimitar
conceptualmente, xa que se adoitan utilizar con varios significados. Acostúmanse a
empregar xuntos e case como sinónimos, pero existen diferenzas importantes que
convén aclarar. As actitudes presentes nas percepcións sociais configuran un concepto
múltiple que engloba varios compoñentes:
a) cognitivo: crenzas do individuo e opinións;
b) afectivo: ton emocional, reacción emotiva;
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c) conativo: disposición cara a unha acción determinada, tendencia a comportarse
dunha forma determinada cara a algo;
d) avaliativo: valoración positiva ou negativa.
No ámbito das linguas estranxeiras, as actitudes do alumnado revelan, de maneira
directa ou indirecta, percepcións sentidas no conxunto da sociedade e que se manifestan
mediante:
•

un conxunto de crenzas e opinións sobre o ensino e a aprendizaxe da lingua
estranxeira;

•

determinadas reaccións e tons emocionais ao longo do proceso do seu ensino
e aprendizaxe;

•

certa predisposición ou tendencia a comportarse de varias formas nas diferentes
situacións de clase;

•

unha valoración positiva, negativa ou indiferente respecto ás situacións do
proceso de ensino-aprendizaxe.

Pola súa parte, o concepto de motivación tamén é moi complexo e cabe entendelo
en diferentes apreciacións. O uso máis frecuente refírese ao proceso de intervención
ou ao estado interno dun individuo que o conduce cara a unha acción determinada.
Neste sentido, a motivación convértese nun activador da conduta humana. Os estados
motivacionais, o mesmo que os actitudinais, xéranse por efecto dun conxunto de
factores ou variables que interaccionan entre si e dos que cabe resaltar o ámbito das
crenzas, opinións e valores. Desde o punto de vista cognitivo, as crenzas e as opinións
dos individuos inflúen nos seus estados motivacionais. A teoría da atribución (Kelly,
1967; Weiner, 1980) parte de que os individuos desexan comprender e descubrir por
que nos ocorren determinadas cousas; é dicir, tratan de buscar as relacións causais dos
acontecementos, sobre todo, dos imprevistos e adversos.
Estas causas poden deberse a factores internos, tales como a intelixencia, a aptitude
para as linguas etc., ou a factores externos ao individuo, procedentes do ambiente:
dificultade das tarefas de clase, influencia dos pais e nais etc. A percepción do individuo
respecto ao mecanismo de control deses factores, o feito de que considere que ese
mecanismo se atopa nel/nela como algo interno e que depende del/dela ou que, polo
contrario, se atopa fóra del/dela e o que ocorre depende doutros factores que non se
poden controlar, é de vital importancia. Esta dicotomía relativa ao control interno ou
externo da conduta humana é a base do construto ao que Rotter (1966) denominou
locus of control. Se, por exemplo, a percepción dun determinado contorno familiar é
que o francés resulta máis fácil que o inglés, ou ao revés, o alumno ou alumna que
proveña dese contorno atribuirá a un factor externo as expectativas ante a lingua
estranxeira elixida. E se a crenza que se lle transmite desde o seu contorno familiar
é que para estudar un idioma hai que ter, por exemplo, bo oído ou outros dotes
naturais, atribuirá a factores internos as súas expectativas ante o éxito ou o fracaso na
aprendizaxe da lingua estranxeira.
En definitiva, a exploración do sistema de crenzas existentes nunha determinada
sociedade e a análise das súas percepcións sobre o ensino-aprendizaxe dunha lingua
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estranxeira pódenos dar claves importantes para explicar o comportamento do
alumnado en relación coas súas actitudes, motivación, rendemento etc. na aula. A
este respecto, a investigación levada a cabo por F. Manzaneda e D. Madrid (1997) con
36 alumnos/as de 1.º de bacharelato nun instituto andaluz10 revela que as crenzas
máis sólidas respecto das motivacións deste alumnado para escoller e estudar a lingua
inglesa respondían á seguinte orde de prelación:
1.º A importancia do inglés na sociedade actual para abrirse camiño na vida.
2.º O desexo de vivir nos países de fala inglesa e de integrarse na comunidade.
3.º As características da materia en si, en comparación coas demais.
4.º As características que manifesta o/a profesor/a na clase de inglés.
5.º As tarefas que se fan na clase.
6.º A influencia dos pais/nais e do ambiente familiar.
Posiblemente, a importancia que lle dá o alumnado ao inglés na sociedade actual estea
reforzada pola influencia familiar e doutros factores ambientais, como son os medios
de comunicación etc. De todas formas, queda claro que os alumnos e alumnas, desde
que comezan o bacharelato (e incluso desde a educación primaria; véxase Madrid et
al. 1993), son conscientes do valor instrumental do inglés como lingua universal.
En realidade, as percepcións sociais sobre as linguas estranxeiras son cambiantes,
non son estáticas. E, sen dúbida, a súa modificación ten que ver tamén coas propias
percepcións que se van xerando desde o sistema educativo. Ao longo do século XX,
moitas das prácticas das clases de idiomas en medios escolares formais non pretendían
outra cousa que, baixo enfoques nocio-funcionais de simple corte utilitarista, preparar
os nenos/as e mozos/as adolescentes para adoptar o que M. Byram (1997) denominou o
comportamento do turista. A través das clases de inglés e de francés proporcionábaselles,
de maneira moi directa, impregnando contextualmente e cotextualmente o proceso de
negociación do significado de cada pequena actividade ou tarefa de clase (ou de fóra
de clase), unha información cultural sobre os cidadáns e cidadás e os seus modos de
pensar, e de ser, e de facer… do país de orixe da lingua. O obxectivo didáctico desta
maneira de proxectar o ensino, a aprendizaxe e a avaliación dos idiomas nos centros
educativos (igual en toda Europa, salvo casos moi singulares) buscaba, sobre todo,
que a información cultural adquirida polo alumnado a través dos escenarios da lingua
en cuestión pasase a converterse en coñecemento cultural pola vía do acto educativo.
As investigacións sobre o particular revelan, non obstante, o limitado desta orientación.
Así, por exemplo, Vez e González Piñeiro (2004) poñen de manifesto a evidencia de
resultados dunha mostra de persoas adultas, que traballan en profesións variadas moi
afastadas do mundo educativo, que non son capaces de empregar expresións simples
(do ámbito da identificación persoal, da socialización básica etc.) durante unha breve
conversación no idioma que estudaron na súa etapa escolar, e co que practicamente
10 Non se dispón de datos semellantes na comunidade galega, polo que se fai esta referencia a outro con-

texto educativo na seguridade de que, de aplicarse nun instituto de Galicia os mesmos instrumentos de
medición, os resultados non variarían de forma significativa.
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non volveron ter ningún tipo de contacto (nin comprensivo nin expresivo), pero si
recordan á perfección cuestións que teñen que ver cos horarios e hábitos alimenticios,
cos lugares de visita turística das capitais dos países ou con múltiples e variadas
cuestións do lecer e do tempo libre da poboación inglesa e francesa.
Información cultural e coñecemento cultural son ingredientes da competencia cultural
propia do mundo do turismo e dos viaxeiros/as, interesantes para unha sociedade de
persoas que se moven dun lugar a outro e que interpretan a necesidade de competencias
idiomáticas como algo indisociable da información e do coñecemento cultural dos
países. Claro que quen é, ou aspira a ser, un cidadán ou cidadá residente, pola vía
dunha forma de mobilidade máis duradeira que o simple tránsito, resulta ser un tipo
de cidadán que aspira a participar na vida pública do país de destino. E ten lexítimo
dereito a esperar a ser aceptado á hora de opinar das cuestións dese país, incluso no caso
de querer transformar aspectos da súa realidade que non o satisfán e cos que discrepa.
Un perfil de cidadanía así demanda unha educación en competencia intercultural que
aspire a definir obxectivos relacionados co aprender a ser cidadán/á nunha cultura
de mestizaxe, de liberdade, de tolerancia, de paz e de diálogo intercultural. Unha
percepción social sobre o ámbito das linguas estranxeiras que está por construírse e,
sen dúbida, entrará a formar parte da axenda do debate arredor das crenzas relativas
ao estudo destas linguas a medida que se avance no século XXI.
En realidade, os interrogantes que desde as percepcións da sociedade se trasladan ao
interior do sistema educativo son recorrentes no tempo e insistentes na demanda de
respostas a:
•

Por que os alumnos/as, despois de numerosos anos de estudo, seguen sen
falar un idioma estranxeiro? Que falla? Hai que ir necesariamente a un país da
referencia idiomática en cuestión para aprendelo?

•

Por que non se fala ese idioma na clase?

•

É mellor un profesor/a nativo/a?

•

Hai que recibir clases particulares ou asistir a unha academia privada para
aprender un idioma de verdade?

Estas, entre outras, son algunhas das preguntas que os cidadáns/ás se formulan e nas que,
ademais, no intento de contestalas, invisten moito tempo e diñeiro, para ao final sacar a
conclusión (verdadeira ou falsa) de que as posibilidades de expresarse adecuadamente
nunha lingua estranxeira non están ao alcance da maioría. Trátase dunha visión moi
pesimista, pero o certo é que se atopa con moita frecuencia entre as crenzas da nosa
sociedade mediática á que os medios de comunicación, nestes últimos anos, non fan
máis que recordarlle que a cidadanía española no seu conxunto dista moito de situarse
no nivel de competencia oral que posúen outros europeos/as11. Pero ante percepcións
desta natureza, que tenden a proxectarse desde o irrelevante recurso á xeneralización,
faise necesario chegar a un punto de concreción e de discriminación operativa dentro
11 Como xa se sinalou, e seguindo o Eurobarómetro 3special 243 (64.3) Os europeos e as súas linguas, que

utiliza datos recollidos a finais de 2005, un 53 por cento da poboación española non fala ningún idioma estranxeiro, unha porcentaxe superior á da media europea, que é do 47 por cento.
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do marco de actividades da lingua (comprendela oralmente, comprendela por escrito,
falala, escribrila, interaccionar nela de forma oral e de forma escrita, mediar entre
linguas etc.). E, en función destas múltiples actividades comunicativas dunha lingua
estranxeira, cabe persuadir a sociedade sobre a necesidade de relativizar as súas
percepcións. Un alumno ou alumna pode ter un nivel competencial deficiente nunha
destas actividades, pero posuír un alto grao de competencia noutras12, como é fácil
observar entre os/as estudantes que participan en programas de mobilidade europea,
onde resulta evidente que a mellor preparación do alumnado galego para participar
en actividade escritas, que requiren dun bo coñecemento gramatical, contrasta coa
mellor disposición do alumnado doutros países para interactuar oralmente.
Non cabe dúbida de que a situación da aprendizaxe de linguas estranxeiras na nosa
sociedade evoluciona de forma máis positiva, a un ritmo moi alentador nestes últimos
anos, e niso teñen unha alta responsabilidade as medidas que se viñeron poñendo
en marcha desde o propio sistema educativo. Pero tamén é poderosa e eficiente a
consideración social que se lle atribúe a un bo nivel de competencia nestas linguas.
E esta consideración, de forma xeneralizada, está axustándose ás novas necesidades
da sociedade da información e o coñecemento, onde os idiomas xogan un papel de
competencia transversal clave, semellante ás habilidades no uso das TIC, á hora dun
desenvolvemento persoal e social como cidadáns activos e competentes.
Nesta dirección, cabe destacar o feito de que o Flash Eurobarometer da Comisión
Europea do mes de maio de 2011, titulado User language preferences online (Flash No
313)13, tivo como obxectivo examinar:
•

Linguas, diferentes á (ou ás) do enquisado/a, usadas en internet: (a) cando se
len ou se observan contidos na rede, e (b) cando se escribe en internet.

•

Uso da lingua, diferentes á (ou ás) do enquisado/a, para diferentes actividades
en internet.

•

Opinións sobre a accesibilidade a sitios web en varias linguas.

Esta enquisa de Eurobarómetro sobre as preferencias lingüísticas dos usuarios e usuarias
de internet aplicouse entre xaneiro e febreiro de 2011. A mostra estivo composta por
500 usuarios de cada Estado membro. Consultáronse en total 13.500 persoas.
Malia que o 90% dos internautas da UE prefire acceder aos sitios web na súa propia
lingua, o 55% utiliza na rede, polo menos ocasionalmente, unha lingua estranxeira,
segundo esta enquisa paneuropea de Eurobarómetro. Non obstante, o 44% dos
usuarios/as europeos/as de internet ten a impresión de estar perdendo información
interesante porque as páxinas están nunha lingua que non comprende e só un 18%
adquire produtos en liña nunha lingua estranxeira.
Os resultados subliñan a necesidade de investir en ferramentas de tradución en liña, co
fin de que os usuarios e usuarias de internet da UE non deixen de atopar información
12 Así o revela o Informe de Eurydice, na súa versión 2008, titulado Cifras clave do ensino de linguas nos

centros escolares de Europa.
13 O acceso a este estudo pódese realizar a través do enlace directo: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/langua-

ge-technologies/news_en.html
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ou produtos en liña por carecer de coñecementos lingüísticos. Actualmente, a Comisión
Europea xestiona 30 proxectos de investigación diferentes, na interface entre lingua
e contidos dixitais, que se beneficiaron ata o momento de 67 millóns de euros de
financiamento da UE, e os novos proxectos presentados en 2011 obtiveron 50 millóns
de euros adicionais.
Segundo a enquisa da Comisión, a pesar da gran cantidade de contidos de calidade
dispoñibles en internet, non todos poden aproveitalos do mesmo xeito, debido ás
súas diferentes competencias lingüísticas. De media, un de cada dous internautas
de 23 Estados membros utiliza unha lingua distinta da propia para ler en liña. Non
obstante, esta cifra oculta grandes variacións: entre un 90% e un 93% de cidadáns e
cidadás gregos, eslovenos, luxemburgueses, malteses e chipriotas declararon utilizar
outras linguas en internet, fronte a só un 9% de británicos, un 11% de irlandeses, un
23% de checos e un 25% de italianos.
A enquisa confirma que o inglés é a lingua máis comunmente utilizada para ler e ver
contidos en internet nunha lingua estranxeira: case a metade dos/as internautas da UE
(48%) utiliza o inglés, polo menos de maneira ocasional, mentres que no caso dos
españois, alemáns e franceses esta porcentaxe oscila entre o 4% e o 6%.
Unha vez máis, as prácticas son moi dispares entre Estados membros: o 90% dos
chipriotas, o 97% dos malteses e o 85% dos gregos e suecos diríxense a unha web en
inglés se a información non está dispoñible na súa propia lingua, fronte a só o 35%
dos/as italianos, o 45% dos letóns, o 47% dos rumanos e o 50% dos franceses. Doutra
banda, os luxemburgueses prefiren utilizar o francés (67%) e o alemán (63%) antes que
o inglés (55%). No Reino Unido e en Irlanda, onde son poucos os usuarios e usuarias
de internet que declaran utilizar unha segunda lingua, o francés é o idioma estranxeiro
máis empregado para ler e ver contidos en internet (9% e 7%, respectivamente).
A maioría dos/as que recorren a outra lingua fano cando buscan información (81%),
aínda que un 62% tamén o fai nas súas relacións sociais, normalmente ao comunicarse
en liña con amizades, ou por motivos profesionais (52%). Ata un 44% dos enquisados/
as ten a impresión de estar perdendo información interesante porque as páxinas web
están nunha lingua que non comprende: é o que opina un 60% dos gregos, un 58%
dos españois e un 5% dos portugueses.
Nas compras en liña, os/as internautas prefiren utilizar a súa propia lingua. Só un
18% compra en liña noutra lingua de maneira frecuente ou sistemática, e un 42%
declara non comprar nunca noutra lingua que non sexa a súa. Así mesmo, os homes
usan linguas estranxeiras con máis frecuencia que as mulleres ao comprar en internet:
un 61% e un 51%, respectivamente. Mentres que case 9 de cada 10 participantes na
enquisa (88%) consideran que todos os sitios web creados no seu país deberían utilizar
as linguas oficiais nacionais, aproximadamente 8 de cada 10 (81%) opinan que estes
sitios deberían ter tamén versións noutras linguas.
A Comisión xestiona na actualidade 30 proxectos de investigación e innovación
que fomentan tecnoloxías da linguaxe que poden facilitar o acceso dos usuarios de
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internet a información noutras linguas14. Por exemplo, o proxecto iTRANSLATE415
está desenvolvendo o primeiro portal de internet que dará acceso á tradución
en liña gratuíta entre máis de 50 linguas de Europa e o mundo, e que permitirá
comparar simultaeamente os diferentes resultados de traducción que proporcionan
as ferramentas máis frecuentemente utilizadas (entre outras, Google, Bing, Systran,
Trident ou Linguatec). A contribución financieira da UE a este proxecto ascende a dous
millóns de euros. Para avanzar nas tecnoloxías da linguaxe, é imprescindible unha
ampla colaboración e un diálogo permanente entre a industria, os investigadores e
investigadoras, o sector público e a cidadanía. O obxectivo do proxecto META-NET,
ao que a UE destinou seis millóns de euros, é construír unha alianza tecnolóxica (xa
conta con máis de 200 membros) para unha Europa multilingüe.

6. O Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras
Conscientes da importancia desta realización persoal e social do alumnado galego como
cidadáns/ás nun contexto multilingüe, as administracións educativas de todos os Estados
membros da UE foron poñendo en valor cada vez máis o ámbito das linguas estranxeiras
na súa dimensión escolar. Cabe destacar, a este respecto, o feito de que a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia introduciu na súa axenda
unha serie de medidas que sitúan nun primeiro plano de atención a optimización do
nivel competencial en idiomas do alumnado dos diferentes niveis do sistema educativo.
Estas medidas configuran, no seu conxunto, o denominado Plan galego de potenciación
das linguas estranxeiras (en adiante, PPLE16) que dá resposta ás necesidades percibidas
en diferentes frontes de actuación a partir da súa posta en marcha en 2011.
O PPLE responde a unha preocupación institucional do Goberno da Xunta de Galicia
polas competencias plurilingües da cidadanía da nosa comunidade, que xa quedara
anunciada no artigo 23 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo
no ensino non universitario de Galicia (DOG 25-05-2010), que indica:
Artigo 23. Plan de fomento das linguas estranxeiras.
A consellería competente en materia de educación aprobará un plan de
fomento das linguas estranxeiras no que se determinarán as liñas de actuación,
dirixidas ao profesorado, ao alumnado e aos centros, para cumprir o sinalado
neste capítulo.

Unha preocupación institucional que, na liña analizada en puntos anteriores deste
punto do informe sobre as linguas estranxeiras no tránsito do século XX ao século
XXI, se expresa no limiar do plan con estas palabras:
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria márcase para os
vindeiros anos o obxectivo de incrementar significativamente as competencias
do alumnado en linguas estranxeiras a través das seguintes actuacións:
14 As medidas e proxectos da Comisión Europea sobre as tecnoloxías aplicadas ás linguas poden consul-

tarse en: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/home_en.html
15 Para consultar detalles específicos do proxecto, véxase: http://itranslate4.es/project/
16 O PPLE faise público no mes de xuño de 2011, a través dunha publicación da Dirección Xeral de Edu-

cación, Formación Profesional e Innovación Educativa (2011). O documento, en formato PDF, pode
descargarse no sitio web institucional: http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/
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o reforzo cualitativo na formación do profesorado que imparte materias,
áreas ou módulos non linguísticos en lingua estranxeira, tanto das seccións
bilingues coma dos centros plurilingues, dous programas distintos que cobren
as diversas necesidades das nosas comunidades educativas en materia de
linguas estranxeiras; o artellamento dunha rede tanto deste profesorado coma
do especialista en linguas estranxeiras; a dotación de persoal que reforce o
contacto directo coa lingua traballada e a interculturalidade, tales como os
auxiliares de conversa e o profesorado visitante; a constante oferta de formación
en linguas estranxeiras para o alumnado e, por suposto, a colaboración e o
aperturismo cara a diversos programas educativos da Unión Europea. (p. 1)

O plan estrutúrase en dúas partes: a) unha primeira aproximación á importancia das
linguas e ao seu estado actual no sistema educativo de Galicia; b) as consideracións
específicas sobre as medidas que encerra o PPLE. Na primeira parte analízase, por un
lado, a importancia dos idiomas na sociedade global da información e a comunicación
e o papel que xogan as linguas estranxeiras, preferentemente o inglés, “como referencia
na formación en competencias profesionais”. Por outro lado, procédese a unha análise
exhaustiva das linguas estranxeiras no sistema educativo da Comunidade Autónoma
de Galicia, con especial mención á súa dimensión curricular na educación infantil,
primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, así como ás
seccións bilingües, ás actividades formativas en lingua estranxeira para o alumnado
galego, aos diferentes programas de formación específica en idiomas para o profesorado,
aos proxectos internacionais que, en colaboración co Organismo Autónomo de
Programas Europeos, se xestionan desde a Unidade de Programas Europeos adscrita
á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, e ás
escolas oficiais de idiomas.
A segunda parte, que como xa se indicou incide nas medidas de concreción que encerra
o PPLE, parte do obxectivo xeral baixo o que se formula o plan e que se define do
seguinte xeito:
Que o alumnado, ao remate da súa educación e formación escolar, teña
unhas competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua
estranxeira, basicamente inglés, que lle permita ser un usuario independente
dela, conforme aos requisitos do nivel B2 do Marco común europeo de
referencia para as linguas, así como dotar progresivamente o profesorado
das competencias didácticas e linguísticas necesarias para alcanzar a referida
formación do alumnado. (p. 19)

As doce medidas que integra o PPLE, ademais da vinculación “dun proceso organizado
de seguimento e valoración por parte dun grupo de traballo, constituído para tal efecto
na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, no que estarán presentes
inspectores, asesores e especialistas en linguas estranxeiras” (p. 41), articúlanse arredor
de tres eixes:
•
•
•

Eixe 1: Centros educativos
Eixe 2: Alumnado
Eixe 3: Profesorado

que se complementan con tres tipos de accións transversais: a) accións dirixidas a
promover o PPLE; b) accións orientadas á avaliación, recoñecemento e acreditación
61

As linguas estranxeiras no tránsito do século XX ao século XXI
das competencias lingüísticas; e c) o mencionado plan de seguimento e avaliación
do propio plan. A continuación, resumimos as accións incluídas en cada unha destas
doce medidas en relación co eixe do que forman parte: 17
Táboa 7. Accións das medidas recollidas no eixe 1 (Centros educativos)
Eixe

Medida

1
Seccións bilingües17

1
Centros
educativos
2
Transformación de
seccións bilingües en
centros plurilingües

3
Creación da Rede de
centros plurilingües18

Accións
1) Deseño dun novo marco normativo para as seccións bilingües que regule a
creación de novas seccións e a mellora das que xa están en funcionamento.
2) Oferta dun plan de formación do profesorado que participa no ensino
bilingüe para a mellora das súas competencias lingüísticas e didácticas e a súa
posterior acreditación ou, de ser o caso, habilitación.
3) Regulación da acreditación/habilitación do profesorado das seccións
bilingües que vaia participar no plan.
4) Oferta específica de prazas para profesorado nos centros con seccións
bilingües.
5) Dotación de recursos aos centros que participan no plan para o seu
correcto funcionamento.
6) Organización de encontros, xornadas e espazos de traballo en rede para
a óptima colaboración do profesorado dos distintos centros con programa
AICLE/CLIL.
7) Deseño e aplicación dun proceso de seguimento e avaliación do plan
que requirirá, así mesmo, a implicación do servizo de inspección formada e
cualificada para este efecto.
8) Asesoramento para a integración do Portfolio das linguas e do Europass
(subliñando este segundo caso para o alumnado de FP) nas actividades e na
metodoloxía aplicada ás seccións.
1) Deseño dun marco normativo que regule a implantación voluntaria do plan
de centros plurilingües e o seu desenvolvemento progresivo.
2) Deseño dun novo marco normativo para as seccións bilingües que regule
a paulatina transformación dos centros con seccións bilingües en centros
plurilingües.
3) Articulación de accións específicas de formación do profesorado e de
equipos directivos para a consecución da transformación progresiva de
centros con seccións bilingües en centros plurilingües.
1) Mantemento do marco normativo para o regulamento da implantación
voluntaria do plan de centros plurilingües e o seu desenvolvemento
progresivo.
2) Regulación da acreditación/habilitación do profesorado que vaia participar
no plan.
3) Organización de encontros, xornadas e espazos de traballo en rede para
a óptima colaboración do profesorado dos distintos centros con programas
AICLE/CLIL.
4) Asesoramento para a integración do Portfolio das linguas e do Europass
(subliñando este segundo caso para o alumnado de FP) nas actividades e na
metodoloxía aplicada ás seccións.

17 Unha sección bilingüe, de conformidade co que se establece na Orde do 18 de abril de 2007 pola que

se crea e regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos
de ensino non universitario de Galicia (DOG do 7 de maio), é a organización da ensinanza dunha área
ou materia non lingüística da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria, do bacharelato,
ou dun módulo de formación profesional específica, que cursa un grupo de alumnado dun xeito bilingüe: en galego ou en castelán, segundo corresponda de acordo coa normativa vixente, e nunha lingua
estranxeira falada na Unión Europea que, á súa vez, é impartida como área ou materia ao devandito
grupo de alumnos e alumnas. A súa finalidade é reforzar as aprendizaxes da lingua estranxeira a través
da incorporación parcial do seu uso como vehículo de comunicación na área, na materia ou no módulo
en que se desenvolve, así como a adquisición da terminoloxía específica.
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Táboa 7. (Continuación)
Eixe

1
Centros
educativos

Medida

4
Dotación de auxiliares
de conversa19

5
Profesorado visitante20

Accións
1) Dotación de auxiliares de conversa a centros de educación primaria e de
secundaria, mediante a ampliación da ratio do convenio co Ministerio de
Educación.
2) Réxime lectivo compartido entre varios centros que estean próximos,
dependendo das posibilidades de mobilidade na localidade de referencia
do auxiliar, para que a maior cantidade de alumnado posible se vexa
beneficiado por este servizo.
3) Xornadas de acollida e formación para equipos directivos, coordinadores
das seccións bilingües e centros plurilingües e auxiliares de conversa.
4) Instrucións no proceso de tramitación da documentación para a viaxe
das persoas auxiliares.
5) Incorporación dunha cobertura sanitaria para as persoas auxiliares non
comunitarias.
6) Coordinación entre os equipos directivos, os coordinadores das seccións
bilingües e os centros plurilingües e os auxiliares de conversa para unha
integración adecuada na comunidade. educativa e na súa vida laboral.
7) Incorporación de estudantes de programas internacionais das
universidades galegas no programa de auxiliares de conversa.
1) Escoller os centros adxudicatarios para o Ministerio de Educación.
2) Inspeccionar o programa curricular e incidir na metodoloxía de traballo
da persoa visitante e mais do seu departamento, do seu equipo de sección
(cando corresponda) e do seu centro educativo.

18 19 20

18 A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria implantou de xeito experimental os centros

plurilingües en Galicia durante o curso 2010-2011, como parte do proceso de fomento da diversidade
lingüística e cultural da súa política educativa, do cal forman parte programas como a Anticipación da
primeira lingua estranxeira, os Cursos para a formación complementaria de aprendizaxe de linguas estranxeiras ou o Plan de seccións bilingües. Esta implantación experimental, que contou con 58 centros
plurilingües no curso 2010-2011, permitiu, por unha banda, incrementar a presenza da lingua estranxeira como lingua vehicular, mediante a aplicación do disposto no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para
o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia; e pola outra, favorecer a transferencia entre
as linguas que se imparten nos centros educativos galegos tanto nas destrezas comunicativas coma nas
destrezas académicas, mediante a concreción de medidas tendentes á impartición dun currículo integrado das linguas no proxecto lingüístico de centro. Cfr.: Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan,
con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso
2010/2011 (DOG 06-07-2010), e Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües
na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros
á Rede de centros plurilingües de Galicia (DOG 20-05-2011).
19 Auxiliares de conversa (estudantes de español ou recentemente licenciados, procedentes de Reino Unido,

Irlanda, Canadá e Estados Unidos, que veñen facer estadías apoiando o profesorado dos centros, sobre
todo na parte de comunicación oral): prevese incrementar o seu número de xeito que, no curso 20122013, haberá 450 auxiliares de conversa que lle darán apoio aos profesores nos centros. Incorporación
de séniors (docentes xubilados, nativos de países das correspondentes linguas estranxeiras que apoian o
profesorado na comunicación oral nas aulas): a consellería iniciou no curso 2010-2011 a incorporación
desta figura de apoio nos centros educativos de Galicia.
20 A partir do curso 2011-2012, a Xunta de Galicia participará no novo programa de profesorado visitante,

en cooperación co Ministerio de Educación. Este profesorado pode ser tanto especialista nunha materia
específica non lingüística que o centro requira, na medida das posibilidades de selección e asignación,
coma especialista no ensino da lingua estranxeira. Os niveis nos que traballarán serán a educación primaria e a secundaria obrigatoria.
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Táboa 7. (Continuación)
Eixe

Medida

1
Centros
educativos

6
EE. OO. II21

Accións
1) Mantemento da articulación para a oferta de idiomas, tanto presencial
como a distancia.
2) Deseño dun novo marco normativo para o mantemento e a ampliación
de cursos non ordinarios en EE. OO. II para atender necesidades
específicas de formación de distintos colectivos profesionais, incluído o
profesorado de ensino bilingüe e plurilingüe.
3) Posta en marcha de procesos de avaliación, recoñecemento e
acreditación de competencias con equivalencias no Marco común europeo
de referencia.
4) Impulso e difusión do PEL entre as persoas adultas para a súa aplicación
eficiente no recoñecemento das destrezas idiomáticas no contexto laboral.
5) Promoción de actividades que lles ofrezan aos estudantes adultos a
posibilidade de estableceren relacións de interculturalidade.
6) Difusión de materiais de autoaprendizaxe en rede.

A continuación, inclúese a táboa 8 que desenvolve o eixe 2 (Alumnado): 21 22
Táboa 8. Accións das medidas recollidas no eixe 2 (Alumnado)
Eixe

Medida
1)
2)

2
Alumnado

7
Actividades de
formación en linguas
estranxeiras22

3)
4)
5)
6)

Accións
Mantemento da articulación para a oferta de idiomas, tanto
presencial coma a distancia.
Deseño dun novo marco normativo para o mantemento e a
ampliación de cursos non ordinarios en EE. OO. II para atender
necesidades específicas de formación de distintos colectivos
profesionais, incluído o profesorado de ensino bilingüe e plurilingüe.
Posta en marcha de procesos de avaliación, recoñecemento e
acreditación de competencias con equivalencias no Marco común
europeo de referencia.
Impulso e difusión do Portfolio das linguas entre as persoas adultas
para a súa aplicación eficiente no recoñecemento das destrezas
idiomáticas no contexto laboral.
Promoción de actividades que lles ofrezan aos estudantes adultos a
posibilidade de estableceren relacións de interculturalidade.
Difusión de materiais de autoaprendizaxe en rede.

21 No curso 2009-2010, a consellería promoveu unha primeira mellora na eficiencia das escolas oficiais de

idiomas, o que supuxo un incremento de matrícula do 16.37% (26.582 alumnos; 3.351 máis que no
curso anterior); un incremento do 9.39% no número de grupos (1.317 grupos; 113 máis que no curso
anterior); un incremento de cursos ofertados para profesores e profesionais do 207% (173 cursos; 116
máis que no curso anterior). A consellería está a definir a oferta regrada nas EOI e seccións de Galicia
para atender a demanda dos interesados e, ademais, prevé incrementar o número de grupos das ensinanzas regradas, incrementar o número de seccións das EE. OO. II, e incrementar a oferta formativa de
idiomas para profesores e profesionais de xeito que se cumpran as previsións de 987 cursos ofertados
para 13.000 profesores e 6.660 profesionais no período 2009-2013.
22 Os profesores non especialistas en linguas poderán, nas EOI ou a través dos programas CUALE e PALE,

desenvolver un itinerario formativo para a aprendizaxe da lingua estranxeira do seu interese, aínda que
se lle dará prioridade ao inglés, ata acadar a competencia lingüística que desexen, que lle será acreditada,
ben nas EOI ou por institucións avaliadoras internacionais de prestixio. O programa PALE proporciónalle formación de materias non lingüísticas ao profesorado das seccións bilingües e dos centros plurilingües. O programa CUALE proporciónalle formación complementaria en linguas ao profesorado dentro
do horario lectivo.
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Táboa 8. (Continuación)
Eixe

Medida
1)
2)
3)

2
Alumnado

8
Programas educativos
internacionais

4)
5)
6)

Accións
Difusión das distintas convocatorias e asesoramento aos centros.
Desenvolvemento dun programa Leonardo para alumnos de FP de
cara a realizar a FCT (formación en centros de traballo) en países
estranxeiros.
Presentación dun programa Comenius Regio coa Illa de Madeira
(Portugal) na área de música tradicional.
Promoción de irmandamentos e intercambios entre centros de
diferentes países.
Procura de consorcios, convenios e acordos de cooperación educativa
con organismos e autoridades educativas doutros países para a
promoción de programas educativos.
Coordinación cos centros e coa Inspección Educativa para que se
produza unha correcta incorporación destas accións ás programacións
didácticas de centro (incidindo na lingua, no uso das tecnoloxías da
información e da comunicación e na educación en valores) por parte
do alumnado.

A táboa 9 recolle as medidas e as correspondentes accións do eixe 3 (Profesorado):
Táboa 9. Accións das medidas recollidas no eixe 3 (Profesorado)
Eixe

Medida

Accións
Regulación dos itinerarios formativos que se van seguir.
Difusión e asesoramento para unha óptima participación nos itinerarios
9
formativos.
Formación
3) Fortalecemento das canles comunicativas en rede para a creación de
permanente do
materiais e a asunción doutras experiencias docentes.
profesorado
4) Regulación da acreditación/habilitación do profesorado das seccións
bilingües que vaia participar no plan.
3
(Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, Programa Transversal e
Profesorado
Bolsas do Consello de Europa)
1) Difusión das distintas convocatorias e asesoramento aos centros.
10
2) Procura de consorcios, convenios e acordos de cooperación educativa
Programas educativos
con organismos e autoridades educativas doutros países para a
internacionais
promoción de programas educativos.
3) Coordinación cos centros, co profesorado implicado e coa inspección
educativa para que se produza unha correcta incorporación destas
accións ás programacións didácticas de centro.
1)
2)

Finalmente, o PPLE contempla unha serie de accións de carácter transversal que inclúen:
Medida 11. Accións dirixidas a promover o PPLE (enúncianse accións motivadoras
para os centros, o alumnado e o profesorado que participe no plan).
• Medida 12. Avaliación, recoñecemento e acreditación das competencias
lingüísticas (trátase dun conxunto de medidas favorecedoras da certificación de
competencias en linguas estranxeiras que poidan ter alumnado e profesorado).
• Medida 13. Seguimento e avaliación do PPLE (como xa se indicou anteriormente,
trátase de someter este conxunto de doce medidas a un proceso organizado de
seguimento e valoración por parte dun grupo constituído para o efecto).
•

Sen dúbida, o conxunto das medidas contempladas no PPLE, coas súas correspondentes
accións, sitúa a Comunidade Autónoma de Galicia nun dos referentes do Estado á hora
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de valorar as políticas encamiñadas á mellora da aprendizaxe das linguas estranxeiras
no sistema educativo e ás competencias da cidadanía que as usa.
En relación coa medida 4, na que o plan contempla dúas medidas de apoio directo ás
seccións bilingües e aos centros plurilingües a través da incorporación de auxiliares de
conversación e da nova figura dos séniors, cabe indicar que a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia é unha das administracións educativas que
lidera, no sentido cualitativo e cuantitativo, este programa de auxiliares de conversación
orientado a estimular a aprendizaxe de linguas e a fomentar o plurilingüismo e o
coñecemento doutras culturas dentro dunha acción integrada no proxecto educativo
de cada centro escolar.
A figura do auxiliar de conversación recóllese, por primeira vez de maneira explícita,
na Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan, con carácter experimental, os
centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010/2011
(DOG 06-07-2010) que, no seu artigo 8, referido ao profesorado que imparta áreas
ou materias non lingüísticas en lingua estranxeira, indica:
10. Contará co apoio de auxiliares de conversa en lingua estranxeira, para
posibilitar o desenvolvemento do programa. (p. 12.311)

En setembro de 2010, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa editou unha Guía do auxiliar de conversación. Curso 2010-2011, con
información moi precisa para os/as auxiliares que formen parte do citado programa,
así como para os centros nos que teñan o seu destino. Na guía inclúese información
sobre o sistema educativo de Galicia (con datos específicos sobre o Programa de centros
plurilingües e o Programa de seccións bilingües), o traballo do auxiliar de conversación,
e a xestión administrativa do auxiliar. A Guía do auxiliar de conversación compleméntase
con outro documento denominado Instrucións para a acollida de auxiliares de conversa na
comunidade galega. Curso 2010-2011, no que se lles proporciona aos centros plurilingües
e aos centros que contan con seccións bilingües información fundamental non só
para a acollida do auxiliar, senón tamén para o desempeño das súas tarefas ao longo
do curso.
Por último, convén indicar, como expoñente da importancia dada pola Administración
educativa de Galicia a esta cuestión, que o Programa de auxiliares de conversa ocupa
o seu propio espazo dentro das Seccións de Linguas Estranxeiras do sitio web23 da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. O 15 de
abril de 2011 procedeuse por ese medio á convocatoria de prazas de auxiliares de
conversación para o curso 2011-2012 nos seguintes termos:
Impulsar a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe das linguas
estranxeira é un dos compromisos da política educativa na Comunidade
Autónoma de Galicia.
A participación nos devanditos procesos dunha persoa auxiliar de conversa
considérase moi necesaria como punto de referencia para o desenvolvemento
dunha lingua viva. Ademais de constituír unha práctica internacionalmente
recoñecida para mellorar a competencia comunicativa do alumnado en linguas

23 Véxase o enlace: http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/
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estranxeiras, as persoas auxiliares de conversa contribúen a un achegamento
máis natural aos aspectos xeográficos, sociais, culturais, económicos e de
actualidade dos países de referencia, o cal supón un incremento da motivación
para a aprendizaxe da lingua obxecto de estudo.
Nesta liña, e co obxecto de lle dar a maior difusión do Programa de auxiliares
de conversa, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria fai pública
a convocatoria de selección de centros públicos plurilingües con carácter
prioritario e, de ser o caso, de centros públicos con seccións bilingües e escolas
oficiais de idiomas para a dotación de auxiliares de conversa.
Os centros solicitantes deben estar participando en programas de fomento da
aprendizaxe das linguas estranxeiras. Así mesmo, todos os centros educativos
que conten cun/cunha auxiliar de conversa no presente curso deben cubrir a
súa solicitude igualmente.

Neste capítulo, fíxose unha aproximación á evolución das linguas como coñecemento
á importancia do uso social destas, tratouse tamén a conquista do espazo antroposocial
e as percepcións sociais actuais sobre as linguas estranxeiras. Ademais, dáse conta
do fomento do uso das linguas a través do Plan galego de potenciación das linguas
estranxeiras.
No seguinte capítulo, procederase a facer un resumo das investigacións máis relevantes
levadas a cabo no eido europeo, nacional e autonómico.
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Capítulo 2

Os catro puntos en que se divide este segundo capítulo tratan, respectivamente, dunha
análise histórica dos tres grandes paradigmas que orientaron a investigación en linguas
estranxeiras; unha referencia documentada aos estudos e informes que se ocuparon
da aprendizaxe de idiomas no contexto europeo; unha análise das investigacións
destacables que se levaron a cabo no contexto nacional; e, finalmente, un punto
dedicado ás investigacións realizadas na Comunidade Autónoma de Galicia sobre
linguas estranxeiras.

1. Paradigmas da investigación no ámbito internacional
Foi, e segue sendo frecuente, que os manuais de didáctica das linguas estranxeiras,
o mesmo que os programas que se fan cargo deste contido na formación inicial do
profesorado, organicen a súa estrutura discursiva arredor de metodoloxías ou enfoques
que seguen unha secuencia temporal que invita a pensar que os cambios duns a outros
se producen por efecto da propia innovación, da mellora dun produto que caduca e
que lle dá paso a unha nova forma de intervención pedagóxica e lingüística. E, así,
escríbese e fálase sobre un punto de partida (digamos, o método gramática-tradución
ou o método directo), continúase cunha evolución de modelos (e recórrese a todo tipo
de explicacións sobre o método audiolingual, o enfoque oral ou método situacional,
o método SGAV, os enfoques comunicativos etc.), mestúrase con cuestións do facer
na aula (enfoques por tarefas, aprendizaxe mediante proxectos, tratamento integrado
de linguas etc.) e chégase a un punto, que adoita coincidir co final do manual ou da
impartición do programa formativo, no que se deixa aberta a esperanza a un novo
cambio de enfoque que mellore o actual.
Claro que cabe aquí outra forma de argumentar e outro tipo de discurso: unha forma
de pensar a didáctica das linguas transnacionais como resultado dos movementos
que, desde a investigación, lle dan sentido e reforzan o seu compoñente científico.
As sinerxías investigadoras non se moven e evolucionan a instancias de ocorrencias
metodolóxicas, menos aínda a golpe de tendencias en boga. Os seus cambios, como
xa Kuhn deixou moi claro na súa visión interparadigmática dos avances científicos,
están condicionados e estreitamente vinculados a fenómenos que teñen lugar, sen
apenas ser percibidos mentres dura o cambio de paradigma, no amplo e complexo
contexto da permanente transformación antroposocial do individuo e o seu contorno
existencial. E nada hai, se cabe, máis íntimo e propio do ser humano que as linguas
que poñen os límites ao seu pensamento (Wittgenstein, 1922).
A investigación iluminada polos diferentes ámbitos do saber que conflúen na lingüística
aplicada de xeito interdisciplinario tivo, desde os tempos (xa moi pretéritos) en que
esta emerxía como territorio autónomo e consistente en si mesma en canto ao seu
valor científico, un sentido e un propósito que guiou sempre a súa andadura a través
do paso dos anos: a solución a algún tipo de problema que se presenta no territorio
das linguas. Sentido e propósito que souberon anticipar moi ben os pioneiros/as
na construción do campo (digamos W. F. Mackey; S. P. Corder; B. Spolsky; T. SlamaCazacu, entre moitos outros/as; cf. Vez, 2000).
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Cales foron os núcleos fundamentais destes problemas que suscitaron o interese da
investigación e, como consecuencia, trasladaron as súas achegas á implicación da
didáctica das linguas estranxeiras?
Existe un marcado acordo na comunidade científica sobre a existencia de tres grandes
eixes que funcionan como punto de concentración das sinerxías investigadoras e
que, como xa se suxeriu anteriormente, se atopan moi vinculados a modelos do
desenvolvemento social e cultural de momentos históricos ben definidos:
•

Nun primeiro nivel de preocupación, atópanse os problemas derivados dunha
percepción cultural do valor de saber linguas diferentes á propia ou propias.
É o momento do interese pola lingua (as linguas) en si mesma, momento no
que a didáctica das linguas estranxeiras centra todo o seu interese en fertilizar
o territorio do ensino-aprendizaxe da lingua.

•

Nun segundo estadio, o foco de atención das investigacións trasládase cara ao
usuario ou usuaria das linguas e a didáctica das linguas estranxeiras volve a súa
mirada cara ao territorio do ensino-aprendizaxe do suxeito que usa a lingua. É
o momento da instalación da subxectividade nos actos lingüísticos de forma
que o EU, tal e como dixera Benveniste (1986: 80), se instaura como suxeito en
e pola linguaxe. Un momento que ocupa as últimas décadas do século pasado.

•

Xa entrado o século XXI, os problemas aos que lles debemos buscar solución
desde a investigación non están tanto na lingua en si, nin no usuario/a
individual ou no/a aprendiz escolar, como na cidadanía no seu conxunto. Os
problemas están na sociedade, nos novos retos derivados dunha cultura de
mestizaxe, nos efectos que a globalización xera na percepción e estima social,
cultural e económica das linguas (grandes e globais unhas, pequenas e locais
outras). As dificultades trasládanse ao poder das linguas en sociedade e ás súas
relacións asimétricas; en definitiva, ao potencial das diferentes oportunidades
que ten un monolingüe, un bilingüe ou un cidadán con amplas competencias
plurilingües. E a didáctica das linguas estranxeiras enfoca, así, a súa mirada cara
ás investigacións que abundan en dous grandes temas que precisan transferir o
coñecemento científico ao saber aplicado na dimensión educativa: as linguas
para a cohesión social e a conexión entre a atención á diversidade lingüística e
a apreciación do valor da interculturalidade.

1.1. O paradigma das linguas per se
Baixo a éxida dun fordismo en tránsito de maduración cara ao esquema económico do
keynesianismo, no marco do desenvolvemento dunha sociedade industrial que trataba
de emerxer das cinzas da Gran Guerra, o coñecemento de linguas estranxeiras comeza a
representar una idea de cultura moderna. As competencias prevalecentes naquel modelo
de sociedade tiñan que ver, como se sabe, coas características do sistema de produción
usado nas plantas automotrices de Henry Ford, onde os traballadores se atopaban
nunha estrutura de produción en liña, e realizaban tarefas repetitivas especializadas.
Tratábase de competencias mecanicistas, mimadas polas teorías condutistas ao uso
que, en definitiva, atopaban o seu apoio científico na investigación das universidades
norteamericanas. Universidades a cuxa porta se chamou nos anos cincuenta e sesenta
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para demandarlles unha orientación científica na mellora competencial de linguas
estranxeiras.
Esta orientación científica24 virá, como non podía ser doutro xeito, da man da maridaxe
entre o estruturalismo bloomfidiano e o condutismo skinneriano, que eran os grandes
alicerces que sustentaban a plataforma do coñecemento universitario. E desde unha
cultura profesional docente ávida do apoio teórico universitario ás súas propostas
para mellorar, na práctica, unha situación de moi pouca eficiencia, é comprensible
imaxinar que a didáctica de linguas estranxeiras (en adiante, DLE) acabe por entregarse,
acriticamente, en brazos da confianza e da seguridade que lle reporta a garantía de
calidade científica que ofrecían as universidades.
Como sinalou Vez (2006: 228), trátase dunha cultura da redución que este autor
explica nos seguintes termos:
Entendo por iso unha forma de reducir as linguas ao cálculo… ao cálculo
dos elementos constitutivos do seu sistema interno, da súa orde profunda, da
súa estrutura simple: a súa gramática. Cando a lingüística se fai unha ciencia
autónoma, segregada do amplo e complexo mundo das ciencias humanas e
sociais, centra a súa actividade na análise descritiva das linguas como obxectos.
Unha lingua é, así, unha forma de coñecemento, é un saber. E como obxecto
de coñecemento e saber ensínase e avalíase o progreso nela.

Esta ben aceptada orientación estrutural-condutista marca a cultura lingüística da DLE
durante as décadas centrais do século e verase implicada moi directamente nas tensións
que emanan dunha percepción mecanicista e unha visión mentalista da apropiación
lingüística e que, respectivamente, orientan o material lingüístico cara ao nivel dos
obxectivos didácticos (nunha progresión lineal do máis simple ao máis complexo), ou
ben cara ao nivel dos contidos didácticos, desde o postulado que comparte a crenza
(mentalista) de que existe sempre algún tipo de transferencia entre o coñecemento
consciente e a competencia lingüística.
Pola súa parte, as liñas de investigación desde formulacións xenerativistas teñen tamén
ao seu favor, naquel período, o valor de que foron responsables dun cambio profundo
nas teorías da análise e adquisición dunha lingua e, ao tempo, representaron unha
transición, un punto de partida unhas veces e un contraste outras, cara aos aspectos
léxico-semánticos e lóxico-semánticos da linguaxe. O modelo chomskiano que xorde
en 1965 formula tres problemas de investigación que presentan unha maior relevancia
e consecuencias máis importantes para o ámbito das linguas estranxeiras que aquí
nos ocupa: a) a dicotomía estrutura superficial e estrutura profunda, b) a dicotomía
competence e performance, c) o valor do compoñente semántico na lingua.
Como resultado destas novas liñas de investigación, a DLE vólvese máis semántica
no momento en que os/as profesionais de linguas estranxeiras acertan a comprender
que as regras da gramática resultan totalmente insuficientes para unha situación
práctica de ensino-aprendizaxe destas linguas sen a complementación dunhas regras
de uso que, no marco teórico, serven para ampliar a noción de competence –establecida
24 É importante reparar no feito de que o manual de Robert Lado (1964) titulado Language Teaching, de

fondo calado mundial naquela época, axenda de axendas na investigación en didáctica das linguas de
comezos dos sesenta, ten como subtítulo unha aclaración fundamental: A scientific approach.
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por Chomsky na teoría estándar– ata abranguer as necesidades de tipo contextual
comunicativo. A isto cabe engadir que os avances na investigación lingüística a partir
das formulacións de Greenberg e do propio Chomsky sobre os universais lingüísticos, a
gramática de produción de Van Buren, a gramática de casos de Fillmore e de Anderson,
e o modelo funcional de Halliday, serviron para acentuar: a) o semántico fronte ao
morfosintáctico, b) o funcional e o nocional fronte aos inventarios gramaticais, c) o
comunicativo fronte ao non comunicativo.
No seu conxunto, e salvando os seus respectivos focos de atención, estas achegas iniciais
da investigación en lingüística teórica –que formaron parte da profesionalización inicial
da maioría do profesorado de linguas estranxeiras en Galicia e en todo o mundo–
presidiron unha progresiva transformación do ensino, aprendizaxe e avaliación da
lingua como oración a unha didáctica do enunciado, sen que oracións e enunciados
–desde unha práctica meramente manipuladora– chegasen a conformar aínda unha
auténtica didáctica da enunciación e das súas condicións de produción, única forma
de poder conseguir o desexable obxectivo nuclear do ensino-aprendizaxe da lingua:
o desenvolvemento da competencia modal comunicativa.
Cabe indicar, como colofón a este punto, que o paradigma das linguas centra a súa
atención en consideralas como bens básicos e en percibilas como útiles en si mesmas.
É un modelo no que se parte fundamentalmente do valor cultural ou funcionalista
das linguas, en xeral, como marcadores de etnicidade dos grupos sociais que as falan
ou dos núcleos de poder. Dentro do seu ámbito, aparecen expresións que só nel
teñen sentido, tales como: lingua propia, riqueza cultural, patrimonio lingüístico,
normativizar a lingua, saber falar inglés etc. O trazo esencial do modelo é que, en todo
caso, o eixe conceptual desde o que se aborda a comprensión e regulación do fenómeno
é a lingua mesma. É esta a que reclama unha política, sexa cal sexa, pois constitúe un
ben básico e útil que o Estado (comunidades) e as súas institucións lle deben dar á súa
cidadanía. Por iso, neste modelo aparecen como suxeitos activos esenciais da política
para desenvolver uns entes colectivos ou abstractos que son os posuidores da lingua:
o territorio, o pobo, o grupo, a cultura ou, no caso do inglés como ben utilitarista
máis demandado polos mercados, a posmodernidade e o sentimento dunha cidadanía
transnacional. As persoas aparecen non tanto como suxeitos, senón como obxectos
da regulación, en tanto en canto son membros dun grupo, habitantes dun territorio,
ou simplemente suxeitos da globalización.
1.2. O paradigma dos usuarios das linguas
A linguaxe non funciona nunha cámara de baleiro. Moi ao contrario, úsase no marco
dunha auréola de contextos discursivos que están impregnados, dun xeito ou doutro,
daqueles aspectos ideolóxicos que se derivan dos sistemas e institucións sociais en
que estes usos teñen lugar. A percepción sentida no tránsito da década dos anos
sesenta aos anos setenta acerca do profundo fracaso institucional25 en relación cunha
apropiación efectiva das linguas modernas para o seu uso social vai ter un punto
histórico de inflexión na dimensión europea. Malia que este sentimento de fracaso é
25 Un fracaso que afecta o nivel escolar, universitario e calquera outro marco onde as linguas –como mate-

rias– se formulaban sinxelamente como unha forma de coñecemento, de saberes, de lingüística da frase.
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xeneralizado en todo o mundo, en maior ou menor grao, será a Unión Europa a que
asuma o cambio de paradigma e logre, con grandes apoios institucionais, mobilizar
as investigacións nunha dirección diferente: o obxectivo son os usuarios das linguas
e non as linguas. Este xiro no ámbito da investigación terá de inmediato, como é xa
sabido, unha repercusión a escala mundial nos territorios aplicados da DLE.
Cal é a motivación profunda que anima e impulsa as institucións europeas a buscar
unha forma diferente de investigar e de mirar as linguas desde fóra delas e non desde
o seu propio interior?
O contexto da Unión Europea, xusto no comezo dos anos setenta, é de crecemento e
desenvolvemento (agás aqueles países –España incluída– onde aínda non se daban
as condicións para unha modernización). Tamén é un contexto de mobilidade. Unha
mobilidade que apunta, timidamente aínda, a favor da construción da sociedade da
información e a comunicación que vai cristalizar co fin de século. Europa asiste naqueles
anos a un fenómeno de mobilidade transnacional que afecta moi directamente a
top class da súa cidadanía: os executivos e executivas de empresas con implantación
transnacional e, por extensión, os/as membros do selecto club da jet set que, por
motivos do seu traballo, almorzan en Londres, xantan en París ou en Roma e cean en
Madrid ou en Lisboa. Trátase de persoas, e de organizacións ás que representan, que
non admiten (como si se acepta no mundo escolar) o fracaso no esforzo investido na
aprendizaxe dos idiomas. Serán estas persoas e as súas organizacións as que presionen
o Consello de Europa, incluso co patrocinio da investigación necesaria, para evitar os
problemas derivados das barreiras lingüísticas que ameazan a cidadanía europea na
súa necesidade de mobilidade transnacional.
Como é sabido, o Consello de Europa afronta o reto de superación das barreiras
lingüísticas no propio interior da Unión e, baixo o sentimento (aínda incipiente)
da atención á riqueza do seu rico patrimonio de diversidade lingüística e cultural,
pon en marcha unha serie de accións que orientan a investigación en linguas dun
xeito cualitativamente diferente aos modelos clásicos dependentes das poderosas
liñas de investigación en lingüística aplicada abertas e vixentes nas universidades
norteamericanas e difundidas polo mundo enteiro. O trazo esencial desta especificidade
cualitativa nas investigacións de cuño europeo ten que ver co foco dunha orientación
cara ao uso social, como comunicación efectiva, das linguas en xeral e dos idiomas
en particular. E atopámolo representado con rotundidade na liña aberta, orientada a
persoas adultas profesionais26, que xorde con motivo do simposio sobre “O ensino de
linguas modernas na educación dos adultos”, que se celebra en Rüschlikon en 1971
e cuxos obxectivos (van Ek e Trim, 1990) se fixan como segue:
•

As linguas son para todo o mundo.

•

As linguas apréndense para seren usadas.

•

A aprendizaxe dunha lingua é unha actividade que dura ao longo de toda a vida.

26 Convén ter en conta que as iniciativas do Consello de Europa a favor das aprendizaxes efectivas de

linguas modernas se dirixen, en primeira instancia, aos adultos –como cidadáns mobilizados nos seus
respectivos campos profesionais– e só, en segundo termo, acabarán por introducirse nos sistemas escolares.
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•

O ensino das linguas debe especificar os obxectivos que pagan a pena, que son
apropiados e realistas sobre a base dunha avaliación axeitada das necesidades,
características e recursos do alumnado.

•

O ensino das linguas debe ser planificado como un todo coherente, o que
abarca a especificación de obxectivos, o uso de métodos de ensino e materiais,
a avaliación do rendemento do alumnado e a eficacia do sistema, informando
dos resultados a todos os implicados e implicadas.

•

O ensino eficaz das linguas implica a actuación coordinada dos administradores/
as e planificadores/as educativos/as, dos autores e autoras de libros de texto
e materiais, dos examinadores e examinadoras, dos inspectores e inspectoras
escolares, dos formadores e formadoras do profesorado, do profesorado e
alumnado, xa que todos eles e elas necesitan compartir as mesmas metas e os
mesmos obxectivos e criterios de avaliación.

O que sucede a partir de aquí é un feito ben documentado e coñecido. O Comité de
Educación Extraescolar e Desenvolvemento Cultural do Consello para a Cooperación
Cultural (en adiante, CCC) do Consello de Europa encárgalle a un equipo de
acreditados/as lingüistas e profesores/as de lingua –denominado Grupo de Expertos– o
establecemento dun marco de referencia europeo no ámbito do ensino de linguas a
adultos que desemboque na materialización dun nivel limiar27, con compoñentes que
resulten válidos para calquera das linguas faladas nos países membros do Consello
de Europa, e orientado a un grupo meta de adultos europeos que desexan adquirir
en pouco tempo (de 100 a 150 horas de aprendizaxe) un nivel básico dunha lingua
estranxeira, xa sexa por motivos profesionais, culturais, de lecer, persoais etc., deseñado
baixo un sistema de unidades/crédito que integre áreas comúns e opcionais en función
das necesidades dos/as aprendices (Trim, 1978).
Nace, a partir de aquí, o denominado Proyect 4 (1977-1981), máis coñecido como
Proxecto de linguas modernas, ao que subxace a firme convicción do CCC acerca de
que a habilidade para comunicarse con outras persoas é un dereito básico de todos
os europeos e europeas e, en consecuencia, todos eles e elas deben ter a oportunidade
para adquirir as competencias comunicativas que precisan para exercer este dereito. Un
principio fundamental que se conxuga co impulso, desde as novas liñas de investigación
en didáctica das linguas estranxeiras, ao concepto de aprendizaxe autónomo de
linguas, á especificación de obxectivos de formas de aprendizaxe lingüística centradas
no/a aprendiz/usuario da lingua, á substitución dun sílabo gramatical por un sílabo
nocional-funcional e á orientación comunicativa do proceso de ensino, aprendizaxe
e avaliación das linguas.
27 Tras a súa primeira versión para lingua inglesa, The Threshold Level, en 1975, seguirán ao longo de moi-

tos anos as versións con especificacións para todo un grande elenco de linguas europeas, á marxe do
seu carácter de lingua de Estado ou linguas minoritarias (Un Nivel Senil, 1976; Un Nivel Umbral, 1979;
Kontakt Schwelle, 1980; Livello Soglia, 1981; Nivell Llindar,1983; Nível Limiar, 1988; Atalase-Maila, 1988;
Nivel Soleira, 1993; etc.). Cabe lembrar que o nivel limiar implica un nivel de competencia que permite
establecer e manter contactos sociais básicos coas persoas que falan unha lingua estranxeira; un nivel
que, en 2001, será redefinido polo MCERL como B1, dentro do conxunto dos seis niveis comúns de
referencia.
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A década dos anos oitenta, alimentada institucionalmente por un novo proxecto
do CCC (Project 12, 1981-1988), será especialmente prolixa en investigacións
estreitamente ligadas á didáctica das linguas modernas como comunicación e para a
comunicación. A súa forte influencia modificará o status lingüístico que actúa como
base da formación inicial do profesorado de idiomas, e das linguas en xeral, desde
as achegas do paradigma da lingüística da comunicación coas súas manifestacións
a través da pragmática, da lingüística textual, da semiótica, da sociolingüística, da
psicolingüística, da etnolingüística, da filosofía da linguaxe etc. e, en xeral, todos
os modelos epistémicos que teñen que ver coa análise do discurso, de maneira que
comezamos a percibir nestes anos novas prácticas no sistema educativo que buscan facer
virtude da necesidade de establecer enlaces e conexións entre os esquemas procesados
polo discurso e as estruturas cognitivas e as estruturas socioculturais que actúan tanto
nos procesos comunicativos que ocorren na vida real dos falantes coma nos procesos
do ensino-aprendizaxe. Deste xeito, os e as docentes europeos sitúanse en liña de
vangarda na dirección de establecer, na área de linguas, un enfoque comunicativo e
funcional, con atención aos aspectos pragmáticos da linguaxe, para que a palabra non
se distancie da acción nin do pensamento, para que o aprendiz poida sentir motivada
a súa aprendizaxe na medida en que sexa capaz de percibir que, grazas ao seu traballo
en e fóra da clase de idiomas, é capaz de facer cousas con palabras, de modificar e de
transformar unha situación inicial dada (Valcárcel e Verdú, 1995). E, así, a DLE dá un
importante paso adiante en canto ás condicións de procurar o que, sen dúbida, é o
seu obxectivo central: a construción do EU en e polo discurso.
Trátase, en conxunto, dunha dimensión europea, á fin e ao cabo, pero na que comeza
a prevalecer a forte influencia de investigadores anglosaxóns (entre moitos outros, os
traballos senlleiros de Widdowson, Sheils, Carroll, Candlin, Brumfit, Ellis, Krashen,
Long, Swain, Ur, ou Jonson; cfr. Vez, 2001) que deixan o seu sinal non só no contexto
europeo senón no ámbito mundial. E co seu sinal, non debe esquecerse, vai aparellada
a influencia da lingua orixinal en que publican, o que axuda a proxectar –aínda de
maneira máis hexemónica– o concepto da orientación comunicativa en inglés e do
inglés. O resultado da extensión da orientación comunicativa das linguas estranxeiras
en Europa, desde as investigacións que iluminan a súa relación teoría-práctica,
desemboca así nunha consolidación da absoluta hexemonía da lingua inglesa como
lingua vehicular e franca da cidadanía dos seus Estados membros.
Podería asegurarse que, a medida que se estende a orientación das linguas como
comunicación e para a comunicación, máis demanda do inglés como lingua estranxeira
por excelencia se produce nos sistemas educativos e das aprendizaxes non regradas
de idiomas. Percepción que non pasou desapercibida nas institucións europeas que,
timidamente, comezan a poñer de manifesto actitudes máis reflexivas e críticas en
relación co desenvolvemento das linguas modernas na Unión a partir dun novo
proxecto patrocinado polo Consello, para o período 1989-1997, denominado
Language Learning for European Citizenship e que ten como expoñente central o
simposio intergobernamental Transparency and Coherence in Language Learning in Europe:
Objectives, Evaluation, Certification, celebrado en 1991 en Rüschlikon baixo o patrocinio
das autoridades federais suízas, e que servirá para a xestación do MCERL e o Portfolio
europeo das linguas (en adiante, PEL) que verán a luz co cambio de século. Pero, antes
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de penetrar nas achegas das investigacións en linguas estranxeiras do século XXI e o
cambio de paradigma que se produce con este século, interesa destacar que os impulsos
que producen as transformacións na DLE baixo o paradigma dos usuarios da lingua
son dunha triplicada natureza:
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•

A influencia psicolóxica. Foi (e aínda é) unha relación máis ben turbulenta,
ata o punto de posturas extremas en DLE que argumentan ben a favor dunha
interrelación moi estreita (Krashen e Terrell, 1983), ben en contra totalmente
de tal relación (McLaughlin, 1987). En realidade, á marxe do carácter prescritivo
deste tipo de influencia, existen relacións que contribuíron a enriquecer a DLE
na súa mirada cara ás linguas estranxeiras (en adiante, LE) como comunicación
social. Así: a) Os factores que condicionan o progreso na apropiación da LE
(idade, motivación, actitude, variables afectivas, intelixencia e aptitude, tipos
de progresión, hipóteses sobre as relacións L1–(L2) LE etc.); b) Procesos e
estratexias que se seguen na aprendizaxe dunha LE (procesos que implican
unha determinada secuencia de operacións na habilidade produtiva e receptiva;
estratexias de aprendizaxe de tipo cognitivo e de tipo social; tácticas que
operativizan estas estratexias, interlingua, transferencia e análise de erros etc.)
(cf. Coyle, Verdú e Valcárcel, 2002).

•

A influencia pedagóxica. Sen dúbida, trátase dunha colaboración máis
equilibrada e harmónica onde a relación teoría-práctica soubo cristalizar,
máis facilmente, arredor dun punto de amplo consenso: que nin o método
(ideal) nin o bo profesorado resultan tan decisivos como o é un bo proceso
de aprendizaxe, autónomo e vivencial, coa axuda de facilitadores externos
(profesorado, outros/as aprendices, outros/as falantes da LE, uso de TIC etc.)
que actúen moi directamente sobre o propio núcleo das tarefas constitutivas
desa aprendizaxe. Tamén aquí se producen relacións inequívocas que axudaron
a construír a área de DLE dun xeito máis interdisciplinar e axustado ás claves
dunha auténtica educación lingüística por medio das linguas estranxeiras.
Así: a) As hipóteses sobre o concepto de método (de raíz condutista, de corte
racionalista, de carácter integrador); b) A decidida decantación por enfoques ou
orientacións (comunicativo, sintético, analítico, ascendentes, descendentes…,
enfoques individualizados, orientación arredor de aprendizaxes autónomas,
orientacións cara ao uso de materiais auténticos na aula de LE etc.) que deixan
no esquecemento a ríxida obsesión polo método; c) O desenvolvemento
curricular: a conxunción de forzas que supón a total irrupción da pragmática
no dominio da lingüística, os procesos e as estratexias de aprendizaxe lingüístico
no ámbito da psicolingüística, a función mediadora do profesorado de linguas
estranxeiras –xunto ao desenvolvemento profesional e ao desenvolvemento
curricular– no terreo da didáctica, desencadean un crecente interese en DLE
polos deseños de programas das linguas estranxeiras como parte fundamental da
preocupación didáctica polo desenvolvemento do currículo. Cuestión que incide
en principios organizativos: sobre a planificación (enfoques proposicionais e
procesuais), a execución e a avaliación na aula de LE etc. (cf. Madrid e McLaren,
2004; McLaren, Madrid e Bueno, 2005).

•

A achega das TIC. Na medida en que a dimensión comunicativa das
aprendizaxes lingüísticas impón o deseño da aula de LE como un espazo onde
se poden facer e dicir cousas na nova lingua, seguindo as pautas dun proceso
psicosocial de negociación dos significados, os novos soportes da información
e da comunicación non representan xa tanto o concepto dun medio auxiliar
como a dunha representación real e auténtica da forma de comunicación social
na que a lingua xoga un papel determinante. A propia tecnoloxización do
proceso de comunicación social que vive o mundo actual trasládase á aula de
idiomas, e vai permitir o que os primeiros medios auxiliares (discos, cintas
magnetofónicas, tiras visuais, programas informáticos etc.) non conseguiron:
a experiencia vivencial en liña que permite comunicarlle algo a alguén que ten
interese nesa mesma comunicación, en tempo real, de xeito auténtico e, sobre
todo, máis alá dos límites da aula, dos compañeiros e compañeiras de clase e
do profesor ou profesora. A comunicación na LE, grazas ás novas tecnoloxías,
deixou de posuír unha dimensión propedéutica –unha preparación controlada
para cando tal comunicación na lingua estranxeira teña lugar nalgún espazo
e momento hipotéticos– e convértese nunha comunicación social auténtica,
en tempo real, con interlocutores/as sociais verdadeiros/as. Desde a influencia
desta nova achega, a DLE centrará máis e máis a súa atención nunha formación
do profesorado de idiomas que lles axude a comprender a estes docentes a
necesidade de asumir un principio básico de aplicación directa na aula: que
as linguas estranxeiras non se aprenden primeiro e se usan despois, que se
aprenden mentres se usan, e que usalas só para o profesorado non é significativo,
xa que usalas significa negociar significados con outros, que tamén as usan, para
fins socio-comunicativos reais… e que tal situación, nunha aula dun centro
escolar, só pode (re)producirse mediante conexións en liña, coa axuda das TIC e
dun/ha docente capaz de emprender a aventura pedagóxica do traballo en rede.

En segundo lugar, interesa igualmente poñer de relevo o feito de que o paradigma
dos usuarios e usuarias das linguas se fixa nas persoas, en tanto en canto locutores/
as sociais que posúen valores como individuos e como cidadáns/ás (autonomía
no seu desenvolvemento e igualdade de acceso ás oportunidades). As linguas son
consideradas aquí como a realización do pensamento comunicable a outros ao servizo
deses valores, aínda que tamén se recoñece o feito de que poidan contar cun valor
simbólico na construción dos seus signos e significados para algunhas persoas. Neste
modelo terían cabida termos como: lingua de uso, lingua común, liberdade lingüística,
normalizar os usos lingüísticos, non discriminación, lingua persoal adoptiva etc. O
suxeito aquí de calquera regulación son as persoas (os e as falantes), non o que
falan (a lingua). A aposta e a necesidade de avanzar na construción dun paradigma
máis ecléctico no territorio do ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras a finais
da década dos setenta, co obxectivo posto nunha sociedade que ten novos xeitos de
representar a súa realidade cotiá, e tendo en conta que nesa realidade os idiomas
cobran unha especial relevancia como algo vitalista e útil, leva a moitos expertos do
ensino de linguas estranxeiras –como xa foi indicado con anterioridade– a pensar e
a reformular a idea de que a innovación (mítica cuestión recorrente en educación,
en xeral, e en educación lingüística en particular) en realidade non fai máis que
simplificar a complexidade…, cando en realidade do que se trata é de saber xestionala.
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Unha cuestión, a da simplificación, sobre a que ben nos advirte E. Morin (1990) ao
indicar os seus efectos perversos sobre o saber, toda vez que só serve para ocultar a
complexidade do real.
A construción dun modelo de paradigma dos usuarios sitúa a didáctica das linguas no
paradigma non da innovación senón da variación, por canto en didáctica das linguas non
se trata de simplificar a complexidade da situación do proceso de ensino e aprendizaxe
dunha lingua, senón de xestionar a complexidade de tal proceso. Un proceso dunha
didactique complexe (Puren, 1994: 166) no que, como xa foi analizado no capítulo 1, se
marca a análise, a descrición e a comprensión das respostas que os profesores e profesoras
achegan diariamente á complexidade da súa actividade docente, no sentido dunha
didáctica das prácticas ordinarias do profesorado de linguas estranxeiras.
1.3. O paradigma da cidadanía e a cohesión social
No tránsito de século XX ao XXI, o contexto social europeo vive un fenómeno non
previsto e que, dalgunha forma, afecta a orientación da investigación arredor das
linguas e, en particular, das denominadas linguas estranxeiras. Disto vanse derivar,
como en cada cambio social, importantes consecuencias para a evolución cara a novos
enfoques e tendencias na DLE.
Cal é este fenómeno que acaba por cristalizar nun novo paradigma didáctico?
A mobilidade á que se fixo referencia no punto anterior é agora moi diferente. É outra
mobilidade. É a mobilidade de quen emprega medios de transporte moi distintos ao
avión, a mobilidade de quen viaxa sen saber seguro o seu destino e onde comerá (se
come) e onde vai durmir (se dorme); é a mobilidade de quen se despraza sen papeis e
que non aspira a outros dereitos que non sexa o de mellorar a súa calidade de vida e só
espera poder facerse comprender e que o comprendan. A acción dos fluxos migratorios
en Europa desencadea a preocupación por afrontar a cuestión das linguas no novo
marco dunha crecente sociedade da mestizaxe e o interese das investigacións despraza
o seu epicentro da lingua como e para a comunicación cara ás linguas, como e para
as interaccións interculturais co outro. Sen que aínda exista unha conciencia clara,
sobre todo no mundo educativo, a vida social está formulando un novo discurso que
apunta menos na dirección de comunicarse co outro e máis na de interaccionar cos
demais. Como sinala Janet Enever (2009: 181):
A cuestión de ver as linguas dun xeito diferente e centrar a mirada na interacción
máis que na comunicación pretende, en esencia, traer a un primeiro plano
a condición humana dun ser social. No clima global das superpotencias
competindo pola supremacía total, pensar así pode parecer algo inocente e
utópico, pero eu insistirei no meu argumento de que isto xa se está logrando
a través do potencial que ofrecen as tecnoloxías dixitais multimodais.

En definitiva, o problema que agora se trata de resolver é encontrar unha resposta válida
ao interrogante: ata que punto se chegou cos enfoques comunicativos ao diálogo de
diferenzas que marcan a distinción entre comunicar interculturalmente e facelo nun
marco monocultural ou en culturas homoxeneizadas? Fronte á cultura da redución
á lingua en si e ao valor meramente utilitarista da lingua como comunicación que se
examinaron nos dous puntos anteriores, fronte á cultura do cálculo e do instrumento,
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preténdese neste último punto abundar na idea de que é necesario cultivar unha
cultura que redunde, da maneira máis positiva, nas relacións que se dan no espazo
antroposocial das linguas: no seu ensino, na súa aprendizaxe e na avaliación no mundo
educativo inclusivo.
Así, desde o interese da investigación pola cultura dese espazo antroposocial, a
mirada da DLE vólvese cara á formación e á educación en linguas estranxeiras como
comportamento intercultural, como compromiso na acción intercultural. Os primeiros
anos deste século levan, finalmente, a comprender as LE como unha ferramenta
para desenvolver as nosas interaccións interculturais nunha cultura da mestizaxe.
E a perspectiva da DLE vólvese, deste xeito, sociolóxica. A preocupación inicial na
formación do profesorado de LE polo locutor ou locutora nativa trasládase, da man
dunha sociedade global da información, da educación e da mestizaxe, á preocupación
por lle dar sentido educativo e formativo ao que supón o reto dos novos, crecentes e
variados locutores e locutoras interculturais.
A medida que tanto as ciencias da linguaxe como as ciencias da educación se volven
máis sociolóxicas, as súas achegas penetran máis e mellor nun intento por afrontar ese
lugar de encontro que pasa por establecer e definir as relacións entre linguaxe, cultura
e sociedade (Guillén e Castro, 1998). Como xe se dixo anteriormente, as linguas non
se empregan nunha cámara de baleiro, sen contexto ningún, nin en contextos virtuais;
máis ben, o seu uso responde á acollida dos contextos discursivos que, necesariamente,
están sempre impregnados da cultura dos sistemas e institucións sociais.
No marco do crecente movemento mundial arredor dunha maior comunicación
intercultural, o papel das LE veu cobrar unha identidade, aínda máis remarcada, en
canto á súa dimensión de corresponsabilidade social na construción desa perspectiva
intercultural. Unha perspectiva que, por exemplo, está exercendo un peso específico
na potenciación da dimensión europea e que, moi probablemente, se reflectirá tamén
nuns anos na potenciación dunha unión iberoamericana. Como se indica nunha
proposta da Comisión Europea (2008: 3):
A coexistencia harmoniosa de numerosas linguas en Europa é un símbolo claro
da aspiración da Unión Europea de unidade na diversidade, unha das pedras
angulares do proxecto europeo. As linguas definen as identidades persoais,
pero tamén forman parte dunha herdanza común. Poden tender pontes entre
as persoas e abrir a porta a outros países e culturas, facilitando o entendemento
mutuo. Unha política con éxito en favor do multilingüismo pode mellorar
as oportunidades dos cidadáns, aumentando a súa aptitude para o emprego,
facilitando o acceso a servizos e dereitos e contribuíndo á solidariedade
mediante o reforzo do diálogo intercultural e a cohesión social. Vista baixo
esta óptica, a diversidade lingüística pode resultar unha vantaxe preciosa, máis
aínda no mundo globalizado de hoxe en día. (COM(2008) 566 final: 3)

Sen dúbida, estamos ante un feito sociolóxico dunha especial transcendencia, con
vantaxes e riscos que a DLE se prepara para asumir, hoxe en día, como compoñente
natural na evolución dos seus coñecementos propios no ámbito da formación do
profesorado de linguas estranxeiras. O proceso de vivir os usos lingüísticos no só
demandado desde a propia subsistencia das linguas minorizadas, senón tamén como
ingrediente básico no desenvolvemento social da comunicación transnacional por
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medio de linguas auxiliares, depende en gran medida de que a lingua en cuestión
(propia ou estranxeira) exprese unha cultura viva e compartida. Ese encontro social
no discurso, expresado en clave hermenéutica, precisa da construción dun espazo ao
que os que participamos nun acto comunicativo e cultural achegamos algo… algo
que permite negociar os significados… significados que non están no texto (ou están
simplemente amosados como indicios de significación), xa que non son recibidos,
son construídos. De aí que o encontro social no discurso sexa transdisciplinar e, por
ser complexo, necesita que os suxeitos participen activamente.
No encontro social no discurso facémonos conscientes da finitude e do inacabado
do coñecemento: alí onde sabemos que non existe posibilidade humana de saír
completamente do contexto vémonos obrigados a optar, a elixir perspectivas. Son as
perspectivas que efectúa un individuo en situación de comunicación intercultural ao
aplicar, por necesidade efectiva, estratexias complexas. E, como sabemos por Morin,
quen pon en marcha a transdisciplinariedade está practicando a reticulación… pensa
articulando… vai do todo á parte e da parte ao todo… non linealmente do simple
ao complexo. Así avanza o bo ou boa aprendiz de idiomas: do texto ao contexto, do
contexto ao texto. En consecuencia, aínda que é posible argumentar que, en principio,
o ensino dunha LE é o ensino dunha ferramenta para certos usos instrumentais, sen
implicacións sociais, na realidade sabemos que o éxito destes ensinos –digamos, a
efectiva apropiación da lingua e do comportamento social nesa lingua– depende
moito de que os aprendices sexan capaces de integrar os elementos lingüísticos coas
súas propias necesidades sociais.
A determinación a priori de tales necesidades, o seu desenvolvemento na aula, a súa
avaliación etc. é, neste momento, un obxectivo de investigación que, de maneira
moi sensible na España das comunidades autónomas con linguas propias e oficiais,
espertou o interese de numerosos grupos de investigación que están achegando un
rico caudal de datos empíricos que soportan e que lles dan fundamento a novos xeitos
de facer nas complexas tarefas escolares da planificación curricular en contextos de
diversidade lingüística e cultural. Así:
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•

No ámbito da bilingüización social (é dicir, máis alá da aprendizaxe netamente
academicista; Vila i Moreno, 2008) das e dos escolares cataláns, resultan de alto
interese educativo as achegas do equipo Cultura i Educació, motivado cara á
aprendizaxe de linguas entre inmigrantes alóglotas recentes (Vila et al., 2008;
Serra et al., 2008); o Grup de Recerca per a l’Estudi del Repertori Lingüistic do
ICE da UB, interesado polo estudo da organización discursiva (Tolchinsky,
Rosado, Aparici e Perera, 2005); o grupo de investigación sobre Plurilingüisme,
Interculturalitat i Educació, da Universitat de Lleida, centrado no estudo das
actitudes e das competencias lingüísticas no marco escolar (Huguet, 2008); o
Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües da UAB, centrado
en investigacións didácticas sobre a análise do discurso e nas interaccións do
alumnado (Nussbaum, 2008).

•

No territorio da educación lingüística dos escolares galegos, cabe destacar os
traballos de investigadores/as das súas tres universidades sobre planificación
lingüística en contornos escolares (Bouzada Fernández, 2007; Fernández

Paz, Lorenzo Suárez e Ramallo Fernández, 2007; Fernández Rodríguez, 2007;
Monteagudo e Bouzada, 2002; Silva Valdivia, 2008a, 2008b), todos eles de
grande interese polas súas implicacións no eido educativo ou os traballos do
Observatorio Atrium Linguarum (González Piñeiro, 2006; Guillén Díaz, 2006;
Vez, 2008b, 2009; González Piñeiro, Guillén Díaz e Vez, 2010;), vinculados a
tender pontes entre a teoría e a práctica escolar en cuestións de aprendizaxe,
ensino e avaliación das linguas.
•

No País Vasco, cunha orientación cara á educación trilingüe e cunha perspectiva
cada vez máis internacional, sobresaen as investigacións sobre actitudes,
organización curricular en tres linguas, modalidade AICLE de desenvolvemento
curricular das linguas, a influencia do bilingüismo na adquisición da terceira
lingua, a transferencia entre linguas, a pragmática da interlinguaxe, a avaliación
das competencias plurilingües no contexto escolar etc. (Lasagabaster, 2005,
2008; Lasagabaster e Huguet, 2006; Cenoz, 2008a, 2008b, 2009). Liñas de
investigación que, no seu conxunto, están achegando importantes cambios nas
políticas curriculares das institucións escolares do País Vasco de cara a unha
socialización lingüística do alumnado máis plurilingüe e intercultural.

Á vista destas liñas institucionais de investigación, cabe deducir que non é por falta de
apoio institucional polo que outra educación lingüística e cultural para unha sociedade
diversa e diferente é posible. Pero o que é necesario é que a propia cidadanía interiorice
outro discurso sobre as linguas e as súas culturas. Un discurso que debe comezar polos
propios axentes educativos, particularmente os e as docentes e os seus formadores e
formadoras universitarias, na liña sinalada pola investigación dirixida por M. Bernaus
(Bernaus et al., 2007) para o European Centre for Modern Languages de Graz. Os
axentes educativos dunha España integrada na Europa do dous máis unha ou do dous
máis dous28, segundo de que comunidade nacional esteamos a falar, precisan cambiar
de discurso profesional e adaptalo á realidade.
A modo de síntese, resumiremos as oportunidades que oferta para o ámbito das
linguas estranxeiras, en calquera contexto, unha Europa multilingüe que aposta por
unha cidadanía culta na sociedade do coñecemento, con alta capacidade competitiva,
con tolerancia á aceptación da diferenza, con capacidade para o diálogo intercultural,
ofrecendo un modelo de identidade baseado na diversidade e desenvolvendo unha
educación lingüística avanzada. Oportunidades que, dun modo ou doutro, afectan o
desenvolvemento das linguas estranxeiras no sistema educativo:
•

Europa naceu das súas linguas vernáculas, en confusio linguarum, e o feito de
adoptar unha moeda única non debe ser necesariamente interpretado como
analoxía para adoptar tamén unha única lingua franca. A proposta dunha lingua
persoal adoptiva29 e o impulso ás linguas de países veciños é unha solución sostible
a favor dunha cidadanía plurilingüe que resulta compatible coa concepción do

28 En marzo de 2002, os xefes de Goberno da Unión Europea reunidos en Barcelona pediron o ensino de

polo menos dúas linguas diferentes á propia ou propias desde unha idade temperá.
29 Con motivo da celebración do Ano Europeo do Diálogo Intercultural 2008, o Comisariado Europeo

de Multilingüismo (hoxe xa extinto) creou un grupo de traballo, denominado Grupo de Intelectuais
e liderado por Amin Maalouf, que redactou un informe baixo o título de “Un reto proveitoso: como a
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estatuto do inglés como competencia clave, no sentido en que recentemente foi
recollido pola Consellería de Educación e Ordenación Educativa da Xunta de
Galicia na Orde de 12 de maio de 2011 (DOG 20-05-2011)30.
•

Hai quen segue pensando que un cidadán plurilingüe é quen ten a habilidade
de interaccionar comunicativamente en máis de dúas linguas. Unha educación
lingüística avanzada debe ir máis alá e promover o concepto de plurilingüe
como a persoa que é plenamente consciente dos contextos socioculturais nos
que máis de dúas linguas (e os seus usuarios) toman posicións e exercen os seus
roles, así como dos diversos significados que se derivan dos seus respectivos
posicionamentos e roles. Cabe aquí pensar en fomentar nas institucións
escolares unha pedagoxía dialóxica que atenda a interacción nas clases de lingua
como un proceso que implica conversar e corresponsabilizarse (Esteve, 2009).

•

A realidade que esconde o coñecemento é moi académica, a que hai no uso
é máis social. A relación entre ambas precisa maior investigación. En todo
caso, xa se sabe que nunca é simétrica: un pode coñecer ben moitas linguas,
pero non pode usar ben moitas linguas. A isto se refería Comenio, en 1631, ao
afirmar que non se poden aprender moitas linguas á perfección, senón dentro
do límite do necesario. Os cidadáns e cidadás con competencias plurilingües
tenden a ser locutores/as imperfectos/as, no sentido de imperfección acuñado
por C. Kramsch (1993), con competencias xerais en só unha ou dúas linguas
e competencias parciais en bastantes máis. A educación multilingüe debe
considerar a importancia das competencias parciais.

•

Unha lingua é vehículo de comunicación e de cohesión entre os/as que a falan
pero, á vez, marca o límite cos/as que non a falan. Quen fala unha lingua que
non entendemos é, por principio, o outro; e, como non sabemos o que pensa ou
pretende, ese outro é visto como unha ameaza potencial. Por iso, a pluralidade
de linguas nun mesmo espazo social resulta un factor de diferenciación, de falta
de estabilidade e fonte de conflitos, mentres que o monolingüismo parece unha
garantía de estabilidade. Unha educación lingüística avanzada precisa crear un
ambiente intelectual e social onde plurilingüismo e interculturalidade non se
vivan como factores de complexidade ou conflito, senón como estímulos de
enriquecemento social e desenvolvemento. Aspírase a que haxa coexistencia
pacífica de linguas e culturas en España, pero un pode cohabitar na tolerancia
cara ao outro dándolle as costas e ignorándoo. O obxectivo é ir máis alá desa
coexistencia, ata situarse no diálogo interlingüístico e intercultural, na interacción
e no préstamo recíproco, na creación dunha cultura máis enriquecida, mestiza

multiplicidade de linguas podería contribuír á consolidación de Europa”, dispoñible na rede, coa súa
proposta dunha lingua persoal adoptiva.
30 A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia é pioneira en recoller nun

documento lexislativo esta concepción do inglés como competencia clave. Así, nos primeiros parágrafos
da citada orde, indica que “dentro do ámbito das linguas estranxeiras, o inglés se converteu en lingua
global –en calidade de idioma de comunicación universal– e logrou un alcance como ningunha outra
lingua o fixo ao longo da historia, adquirindo así o status de “competencia clave”, en posición de igualdade co dominio das TIC e, xa que logo, converteuse en parte esencial da alfabetización do século XXI”
(DOG 20-05-2011; p. 10368).
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e plenamente integrada. E a integración empeza no interior de cada cidadán e
cidadá: primeiro é individual, e só despois é social.
•

As linguas escolares e as linguas do alumnado non son o mesmo e xa representan
en Galicia, como noutros contextos de España, unha realidade diferente
á de hai anos. Pero as linguas, incluso as dunha mesma familia lingüística,
séguense traballando en compartimentos estancos, sen ter en conta o común e
marcando máis ben as diferenzas. Nunha sociedade do coñecemento que aspira
a desenvolver como competencia básica a capacidade de transferir, deberiamos
educar o alumnado no recurso á súa autonomía e potencial semiótico innato
para transferir saberes e usos dunhas linguas a outras. O tratamento integrado
das linguas (TIL) é vital na educación para unha cidadanía plurilingüe e evita
que o aumentar as linguas escolares acabe converténdose tan só nun multiplicar
os espazos curriculares monolingües: máis linguas = máis materias.

•

Nestas dúas mesmas frontes cabe avanzar, por un lado, nun camiño xa iniciado:
a alternativa AICLE (aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras)
ás linguas-materia. Un camiño no que xa se iniciou o proceso de avaliar e
comprobar empiricamente os resultados obtidos31. Por outro, explorar o
tratamento intercomprensivo das competencias plurilingües que permita un
coñecemento e uso asimétrico dalgunhas delas (comprender unha lingua
pero non falala; comprender escoitando falar pero non lendo, ou viceversa;
entender os informativos pero non as conversacións, saber falar pero non
escribir…) por vía dun plurilingüismo receptivo. Tamén é preciso comprender
e facer comprender que os tres grandes referentes escolares da División de
Política Lingüística de Estrasburgo –Marco, PEL e Autobiografía de Encontros
Interculturais– son para todas as linguas e non só para as linguas estranxeiras.

•

Por último, cabe preguntarse se podemos realmente falar de competencias
plurilingües con acreditacións que tan só acumulan no currículo certificados
obtidos a partir de tests monolingües (en lingua a, b, c etc.). Unha educación
avanzada, sobre todo nas escolas oficiais de idiomas, precisa desenvolver probas
de competencia plurilingüe en escenarios específicos.

2. Estudos e informes europeos sobre resultados de aprendizaxe de
idiomas
A preocupación polo ensino de linguas estranxeiras que se percibe na Comunidade
Autónoma de Galicia non é inusual, nin sequera exclusiva do conxunto do Estado, e o
seu alcance proxéctase con crecente interese nos distintos Estados membros da Unión
Europea que, de forma case unánime, puxeron os idiomas en valor dentro dos grandes
retos curriculares do século XXI. No marco de situacións contextuais moi diversas, que
son propias das marcadas diferenzas lingüísticas dos diferentes Estados32, os informes
31 Andalucía foi a comunidade pioneira en levar a cabo unha avaliación institucional do alumnado en

seccións bilingües a grande escala (cf. Lorenzo, Casal & Moore, 2009).
32 A diversidade existente permite observar que na maioría dos países existe unha lingua oficial para todo

o Estado que convive xunto con outras linguas rexionais que tamén adoitan ter carácter oficial nesa
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realizados pola Rede Eurydice sobre as linguas estranxeiras na UE coinciden en que a
diversidade de situacións levan á imposibilidade de establecer patróns homoxéneos
sobre o proceso de ensino-aprendizaxe destas linguas, o que non oculta unha clara
percepción acerca do interese que estas espertan nunha cidadanía europea cada vez
máis concienciada na necesidade de superar as barreiras comunicativas entre os seus
respectivos nacionais mediante o impulso ao dominio efectivo de, polo menos, dúas
linguas europeas diferentes á propia ou propias. Un dominio competencial sobre o
cal os estudos europeos permiten albiscar un consenso sen paliativos: que o estudo
de linguas estranxeiras debe comezar por unha articulación curricular nos centros
escolares desde idades temperás, e continuar ao longo da vida escolar e o resto da
vida do individuo combinando o ensino das linguas estranxeiras co ensino en linguas
estranxeiras doutros contidos curriculares.
A análise que segue fundaméntase nos datos extraídos dos estudos básicos da Rede
Eurydice33 en Europa e, tendo en conta que estes estudos inclúen a súa análise dos
resultados das enquisas dos eurobarómetros aplicados sistematicamente pola Dirección
Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea desde 1973, cabe considerar que
unhas e outras fontes de datos se funden na dita análise:
•

O estudo titulado O ensino de linguas estranxeiras nos centros escolares de Europa.
Finalizouse no ano 2000 e publicouse en 2001, con motivo da celebración do
Ano Europeo das Linguas. Co patrocinio da Comisión Europea e do Consello
de Europa, o estudo –de corte comparativo– recolle e analiza datos de 29
países participantes baixo o programa Sócrates e inclúe o dato significativo
do Eurobarómetro de abril de 2000 que revela que menos da metade dos
cidadáns e cidadás da UE declaraban, nese ano, seren capaces de manter unha
conversación nunha lingua diferente á propia ou propias. Os niveis escolares
con que se corresponde o estudo son os mesmos que os establecidos no réxime
xeral do noso sistema educativo.

•

O traballo titulado Cifras clave do ensino de linguas nos centros escolares de Europa
(2005). Cando a Comisión Barroso tomou posesión do seu cargo en 2004,
nomeou por primeira vez un comisario responsable de multilingüismo. Tendo
en conta que o papel fundamental dos centros escolares na aprendizaxe de
linguas e da importancia da lingua na cultura, esta responsabilidade recaeu no
comisario que xa tiña na súa carteira educación e cultura. Nese mesmo ano, a

rexión correspondente (caso de España co castelán e coas catro linguas cooficiais). Hai algunhas excepcións a esta situación: Bélxica, onde en cada comunidade existe unha soa lingua oficial (o alemán, o
francés ou o neerlandés); Luxemburgo, con tres linguas oficiais para todo o Estado (o alemán, o francés e o luxemburgués); e Irlanda, que posúe dúas linguas co-oficiais (o irlandés e o inglés). No outro
extremo destaca o caso de Dinamarca, Grecia e Portugal, cunha soa lingua oficial para todo o Estado e
soamente unha rexional, aínda que sen carácter oficial (o alemán, turco e mirandés, respectivamente).
33 Eurydice é unha rede institucional composta por 35 unidades establecidas nos 31 países que participan

no programa de acción no campo da educación e da formación ao longo da vida e pola Unidade Europea situada en Bruxelas, no seo da Axencia Executiva no ámbito educativo, audiovisual e cultural, que
coordina a rede. Creada en 1980 a iniciativa da Comunidade Europea, a rede contribúe á cooperación
en materia de educación, proporcionando información fiable e comparable sobre as políticas e os sistemas educativos dos correspondentes países e elaborando estudos comparativos en aspectos comúns a
todos os sistemas educativos de Europa. Ver: http://www.eurydice.org
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UE aumentou de 15 a 25 países, e o número de linguas oficiais elevouse ata 21.
Era un feito que a diversidade lingüística e cultural da Unión Europea supuña
unha gran vantaxe, pero tamén presentaba certas incertezas que esixían unha
resposta a escala europea. Unha delas era o esforzo decidido por garantir unha
aprendizaxe de linguas suficiente e de calidade nos centros escolares. Na súa
comunicación de 2005, “Unha nova estratexia marco para o multilingüismo”,
a Comisión expoñía as súas ideas para fomentar o multilingüismo. Ese mesmo
ano, Eurydice publicou a súa primeira edición de Cifras clave do ensino de
linguas nos centros escolares, que ofrecía por vez primeira unha visión exhaustiva
das linguas que se ensinaban nos centros, de que xeito e ata que niveis. Esta
publicación proporcionoulles aos Estados membros unha base empírica sobre a
que establecer unhas medidas políticas encamiñadas á consecución do obxectivo
acordado no Consello Europeo de Barcelona en xuño de 2002: a necesidade
de aprender desde unha idade temperá polo menos dúas linguas estranxeiras.
•

O traballo titulado Cifras clave do ensino de linguas nos centros escolares de Europa
- 2.ª ed. revisada de 2008. Cando en 2007 a Unión se ampliou ata acadar os
27 Estados membros, o multilingüismo pasou a ser a única competencia dun
comisario, en claro recoñecemento de que a Unión non funcionaría ben a menos
que se definise e instaurase unha política coherente sobre multilingüismo34. A
segunda comunicación da Comisión sobre multilingüismo, do 18 de setembro
de 200835, establece dous obxectivos fundamentais para unha política sobre
multilingüismo: en primeiro lugar, concienciar do valor e das vantaxes da
diversidade lingüística da Unión Europea; en segundo lugar, ofrecerlles a todos
os cidadáns e cidadás a oportunidade real de aprender e de comunicarse en
dúas linguas ademais da súa propia. Esta segunda edición de Cifras clave do
ensino de linguas nos centros escolares ofrece unha panorámica dos sistemas de
ensino de linguas que existen nos centros de todos os Estados membros, no
Espazo Económico Europeo (EEE) e en Turquía. Analiza aspectos tales como
a aprendizaxe dunha lingua estranxeira a idade moi temperá, a variedade das
linguas que se aprenden, a porcentaxe de estudantes de linguas por niveis, a
aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras (AICLE) e a formación
do profesorado de linguas estranxeiras. É o resultado da estreita colaboración
entre a Unidade Europea de Eurydice e Eurostat, a oficina estatística da Comisión
Europea. Froito desta colaboración foi o cruzamento de información fiable de
distintas fontes para ofrecer unha visión máis clara e auténtica do ensino de
linguas nos centros escolares. Esta edición revisada do informe de 2005 recolle
o pronunciamento do Consello Europeo de Barcelona sobre a necesidade de
desenvolver un indicador da competencia en idiomas dos alumnos/as europeos/
as que finalizan os seus estudos obrigatorios. En consecuencia, a Comisión
promoveu unha exhaustiva enquisa para medir a competencia dos escolares
europeos en dúas linguas estranxeiras na etapa final da educación secundaria.

34 Este comisariado, que estivo a cargo de Leonard Orban, deixou de existir a comezos de 2010 e as súas

competencias pasaron a integrarse de novo no Comisariado de Educación, Formación, Cultura e Plurilingüismo, do que fora segregado.
35 Multilingüismo: unha vantaxe para Europa e un compromiso compartido (COM) 2008 566 final.
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As conclusións, que se publicarán en 2012, permitirán comprobar por primeira
vez os niveis reais de competencia en idiomas dos nosos escolares en toda a
Unión Europea.
•

O informe titulado Aprendizaxe integrada de contidos e linguas (AICLE) no contexto
escolar europeo (2006). Finalizado en novembro de 2005 e publicado en 2006, este
informe forma parte do Plan de acción 2004-2006 da Comisión para fomentar
a aprendizaxe de linguas e a diversidade lingüística e constitúe a primeira
recompilación de datos exhaustivos e comparativos levada a cabo pola Rede
Eurydice no ámbito do ensino de tipo AICLE. O trazo característico deste tipo
de oferta educativa (nun contexto diferente ao das clases de linguas) consiste en
que se imparten diferentes materias do currículo en, polo menos, dúas linguas.
Estas adoitan ser a lingua oficial do Estado e unha lingua de aprendizaxe que,
segundo o país, pode ser un idioma estranxeiro (calquera lingua non autóctona
sen unha base sólida no territorio do país correspondente), outra lingua oficial e/
ou unha lingua rexional/minoritaria (lingua falada por poboacións arraigadas na
área correspondente ou que viviron alí durante xeracións). O ensino de linguas
estranxeiras como materias independentes no currículo non se tratan, polo tanto,
neste estudo nin tampouco se analiza a inmersión lingüística total, que emprega
unha soa lingua para impartir todas as materias do currículo, nin as medidas para
lles ofrecer apoio lingüístico a alumnos e alumnas inmigrantes ou a aqueles/
as cuxa lingua materna non é a lingua de ensino, coa finalidade de asegurar
a súa integración gradual no ensino ordinario que se imparte nesa lingua. O
informe concéntrase nas principais tendencias que se fan patentes nas descricións
dos países, tendo en conta a gran variedade de circunstancias de cada país e o
carácter adxacente do ensino de tipo AICLE. Igualmente, e por tratarse dunha
investigación inicial, non se dedica ningún espazo aos aspectos específicos do
enfoque didáctico e á metodoloxía asociada ao AICLE. O estudo, cuxo ano de
referencia é 2004/2005, baséase na información incluída nas descricións nacionais
dos 30 países membros da Rede Eurydice, que se elaboraron a partir dunha guía
de contido deseñada pola Unidade Europea de Eurydice. O estudo abrangue a
educación infantil, primaria e secundaria e só se ten en conta o ensino en centros
ordinarios do sector público e do privado concertado.

O primeiro destes estudos, O ensino de linguas estranxeiras nos centros escolares de Europa”,
sitúa as orixes do ensino das linguas estranxeiras en Europa cara ao século XVIII,
malia que non será ata un século máis tarde, coa chegada da revolución industrial,
que o estudo destas linguas se instala de forma institucional como parte integral da
oferta educativa da educación secundaria. No período posterior á Segunda Guerra
Mundial houbo outro grande impulso na aprendizaxe de linguas estranxeiras e o seu
desenvolvemento estivo gañando cada vez máis intensidade desde a década de 1980.
En Europa occidental, o escenario foi fortalecido pola creación da Unión Europea, e a
súa crecente demanda de cidadáns plurilingües, que aspirou enseguida a beneficiarse
da libre circulación de persoas, bens e servizos dentro das súas fronteiras. Na estela
dos grandes acontecementos políticos e dun movemento cara á integración europea,
o ensino de linguas estranxeiras en Europa Central e Oriental, que fora dominada por
Rusia durante décadas, viviu un gran salto cara á diversificación na década de 1990.
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Esta serie de acontecementos foron acompañados por unha revisión a escala europea
do rol das linguas minoritarias/rexionais nos diferentes sistemas educativos, así como
as linguas dun crecente número de inmigrantes non comunitarios/as. A nova demanda
dunha maior competencia lingüística e intercultural influíu nas políticas educativas en
todos os países participantes e atópase, desde o comezo de século, no núcleo dunha
serie de accións comunitarias. Segundo describe este estudo de Eurydice, exerceu e
segue exercendo a súa influencia nos currículos e provocou un aumento da demanda
de máis e mellores docentes cualificados/as en todos os niveis da educación. A crecente
énfase nas habilidades lingüísticas atopou a súa expresión na natureza cada vez máis
obrigatoria deste tipo de ensino, na ensinanza de idiomas ou polo menos en crear unha
conciencia doutras linguas e culturas a unha idade temperá, no aumento de tempo
dedicado ao ensino de idiomas e na ampliación da gama de linguas ofertadas. Todas
estas estratexias déronlles forma ás políticas educativas dos países participantes en
diversos graos, sempre co obxectivo de promover a comunicación e o entendemento
entre cidadáns de diferentes orixes lingüísticas e culturais.
Entre os fitos máis destacables deste primeiro estudo de 2001, cabe considerar:
1) Europa como mosaico de diversidade lingüística e cultural. Máis de 40 linguas
autóctonas e a súa utilización activa nos diferentes sistemas de educación son
unha clara evidencia do propósito de protección do patrimonio lingüístico de
Europa. Os sistemas educativos en todos os países recoñecen o papel dominante
da lingua do Estado, que todos os alumnos e alumnas deben coñecer, e ao mesmo
tempo a necesidade de lles ofertar a aqueles que falan outras linguas nativas as
debidas oportunidades para mantelas e fortalecelas. A promoción das linguas
minoritarias debe moverse, sinala o estudo, na dirección de avanzar desde a súa
mera inclusión no currículo ata a súa función vehicular como forma de inmersión
(parcial ou total). Tamén se considera baixo esta epígrafe a preocupación pola
inclusión educativa dos alumnos e alumnas que posúen unha lingua e cultura
de orixe diferente á do medio escolar e avógase por cambiar a vella motivación
do mantemento desta lingua pensando en se houbese retorno ao país de orixe
por unha motivación máis inclusiva que asegura unha escolarización de mellor
calidade cando os factores identitarios, dos que a lingua forma parte, se teñen en
conta.
2) Aumento do ensino de linguas estranxeiras ao longo do sistema educativo. O
estudo incide nas diferenzas sobre a idade de comezo do estudo dunha lingua
estranxeira, as ofertas de distintos idiomas e o nivel de dominio de varias, con certa
especialización, ao final do bacharelato. Buscando reducir as diferenzas existentes,
conclúese a necesidade de que todos os países oferten unha iniciación temperá
a unha lingua estranxeira, de que se promova unha oferta real de varias linguas
estranxeiras que evite o inglés como opción única, e de que se intensifiquen as
posibilidades dunha certa especialización lingüística nos niveis previos á entrada
na universidade. Por outra parte, obsérvase que o número de horas dedicadas á
lingua estranxeira nos niveis básicos do currículo é moi dispar entre os Estados
membros e avógase porque as autoridades educativas consideren outorgarlles
un papel determinante aos idiomas ao longo de toda a escolarización, en igual
medida que o doutros ámbitos curriculares.
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3) Formación do profesorado de idiomas. O estudo analiza a crecente demanda de
especialistas en linguas estranxeiras, especialmente nos niveis básicos do sistema
educativo. Mentres se observa que nos niveis de educación primaria a maioría dos
países preparan un profesorado xeneralista, cuxa formación inclúe de maneira
crecente unha certa especialización no ensino de linguas estranxeiras, a situación
é diferente ao referirse á educación secundaria, onde a maioría do profesorado
posúe unha formación especializada que lle permite o ensino da lingua estranxeira
con maior nivel de calidade. O informe tamén fai fincapé na necesaria formación
innovadora en aspectos do ensino de linguas estranxeiras que contemplen non só
cuestións pedagóxicas e psicolóxicas, senón tamén as que se derivan da dimensión
intercultural que hoxe resulta estreitamente ligada ao contexto de potenciación
dunha competencia idiomática de calidade. Finalmente, o estudo alude neste
punto á necesidade dunha formación permanente do profesorado de linguas
estranxeiras coa que todas as administracións deben comprometerse baixo criterios
da maior calidade en profesionalización docente.
4) Obxectivos prioritarios no desenvolvemento curricular das LE. Os datos do
traballo revelan unha práctica unanimidade na adopción dunha orientación
comunicativa do ensino de linguas estranxeiras en todos os países onde, salvo
en dous Estados, as decisións curriculares están centralizadas baixo o peso e a
orientación das administracións educativas e das súas asesorías. Os contidos
gramaticais, de maneira implícita ou explícita, resultan moi dispares na súa
priorización no desenvolvemento curricular, o mesmo que ocorre coa atención
ás actividades orais ou escritas da lingua. Obsérvase nos datos achegados polo
estudo que a competencia cultural e a aprendizaxe autónoma forman parte das
atencións prioritarias dalgúns países. Os sistemas e os instrumentos de avaliación
parecen ser un dos atrancos que crea maiores dificultades na aplicación práctica
e efectiva dos enfoques comunicativos. O informe suxire fomentar investigacións
de corte comparativo que dean conta das boas prácticas do profesorado de linguas
estranxeiras dos diferentes países con relación á dimensión avaliadora destas
linguas.
5) Programas europeos e linguas estranxeiras. Este traballo fai alusión ao positivo
esforzo das autoridades educativas dos Estados membros por impulsar a
participación de profesores/as e alumnos/as nas distintas modalidades de programas
europeos de mobilidade e cooperación e intercambio (Lingua, Sócrates, Leonardo
da Vinci etc.), o que reforza o sentido da acción comunitaria e a europeización da
área educativa das linguas estranxeiras. Vese con optimismo a contribución que se
realizou á dimensión europea do ensino de linguas estranxeiras coa incorporación
a estes programas dos novos socios comunitarios. O estudo de Eurydice finaliza
cunha declaración de optimismo sobre unha Europa convertida nun grande
espazo aberto, onde a competencia en linguas e interculturalidade sirva para
unir mellor a súa cidadanía, favorecendo a libre circulación de persoas, a mutua
comprensión e a solidariedade, reducindo a mínimos o grave inconveniente das
barreiras lingüísticas.
Para a análise das achegas do segundo dos informes de Eurydice, titulado Cifras clave do
ensino de linguas nos centros escolares de Europa, centraremos a atención nos resultados
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que ofrece a versión de 2008, tendo en conta a súa maior actualidade. Esta segunda
edición contén 44 indicadores en cinco capítulos titulados “Contexto”, “Organización”,
“Participación”, “Profesorado” e “Proceso educativo”. Na súa análise colaborou
Eurostat con datos referidos a 2005/2006 que ofrecen unha interesante información
sobre os índices de participación dos alumnos e alumnas de primaria e secundaria
na aprendizaxe de linguas estranxeiras. Cabe indicar, igual que se mencionou no
estudo anterior, que os indicadores de Eurydice e de Eurostat se refiren unicamente á
educación xeral e aos centros escolares públicos e privados concertados. Os indicadores
que se presentan neste informe analízanse en relación con catro cuestións principais:
•

A diversidade lingüística dos centros educativos.

•

O lugar que ocupan as linguas estranxeiras no currículo.

•

A variedade de linguas que se ensinan.

•

A formación inicial e as cualificacións do profesorado.

Sobre a diversidade lingüística dos centros educativos, cabe indicar que o informe
recolle o dato de que o 7% dos alumnos e alumnas de 15 anos afirman que nos seus
fogares falan unha lingua diferente á de instrución escolar. A excepción de Turquía,
implantáronse medidas de apoio lingüístico en todos os países para os alumnos e
alumnas inmigrantes que falan unha lingua materna diferente á de instrución. Os
currículos da gran maioría dos países permítenlles a todos os alumnos e alumnas estudar
polo menos dúas linguas estranxeiras durante a educación obrigatoria, cumprindo así
coas recomendacións dos xefes de Estado ou de Goberno da Unión Europea sobre a
importancia de realizar esforzos “para mellorar o dominio das competencias básicas,
especialmente mediante o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras a idade
temperá” (Consello Europeo de Barcelona, 2002).
Nalgúns países, os propios centros poden fixar unha parte dos ensinos mínimos.
Polo tanto, teñen a posibilidade de incluír no currículo unha lingua estranxeira
obrigatoria para todos os alumnos e alumnas, ademais das linguas que determinen
as autoridades educativas centrais. Así mesmo, noutros países introducíronse proxectos
piloto que permiten iniciar a aprendizaxe dunha lingua estranxeira antes de que esta
sexa obrigatoria. Como se verá máis adiante, o ensino AICLE (aprendizaxe integrada
de contidos e lingua) reforza a aprendizaxe de linguas estranxeiras. Este tipo de ensino
existe na maioría dos países, aínda que na actualidade se lle ofreza a unha minoría
de alumnos/as. O status e a posición deste tipo de ensino varían en cada país, pero
adoita formar parte do sistema educativo. Só unha minoría de países establece uns
requisitos formais de admisión para este tipo de modalidade. Finalmente, na maioría
dos países a competencia en lingua estranxeira está suxeita a unha certificación ao
final do ensino xeral obrigatorio a tempo completo. Así mesmo, case todos os países
recomendan o MCERL do Consello de Europa como instrumento para avaliar as
competencias lingüísticas, aínda que son poucos os que o poñen en práctica no réxime
xeral de ensinos regrados.
En relación ao lugar que ocupan as linguas estranxeiras no currículo, o informe
de Eurydice indica que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira é obrigatoria desde
primaria en case todos os países e incluso acada xa un alto grao de implantación na
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educación infantil, como en Bélxica (comunidade de fala xermana) e en España. A
porcentaxe de alumnos e alumnas de primaria que estudan polo menos unha lingua
estranxeira aumentou en case todos os países nos últimos anos, malia que o número
de horas segue sendo moito menor que no ensino secundario en países que fixan un
número determinado de horas para algunhas materias. Así mesmo, nestes países o
ensino obrigatorio dunha lingua estranxeira case nunca representa máis do 10% do
total de horas lectivas, con excepción de Luxemburgo (39%), Malta (15%) e Bélxica
(comunidade de fala xermana) (14%). De feito, en dez países non chega ao 5%.
Os currículos da gran maioría dos países permiten que todos os alumnos e alumnas
poidan estudar como mínimo dúas linguas estranxeiras polo menos un ano durante a
educación obrigatoria, ou ben garántenlles ese dereito obrigando os centros escolares
a lle ofertar a todo o seu alumnado polo menos dous idiomas. Deste xeito, a inclusión
deste ensino no currículo cumpre coas recomendacións dos/as xefes/as de Estado
ou de Goberno da Unión Europea con respecto á importancia de realizar esforzos
“para mellorar o dominio das competencias básicas, especialmente mediante o ensino
de polo menos dúas linguas estranxeiras a idade temperá” (Consello Europeo de
Barcelona, 2002).
Con respecto á cuestión da variedade de linguas estranxeiras que se ensinan, o estudo
fai fincapé no feito de que as estatísticas sobre esta materia indican que o inglés, o
francés, o alemán, o español e o ruso representan máis do 95% de todas as linguas
que se estudan na maioría dos países. Os países bálticos rexistran as porcentaxes
máis elevadas de alumnos e alumnas que estudan ruso, e en Bulgaria tamén son
numerosos/as os/as estudantes que o aprenden. Así pois, parece que se decantan
polas linguas máis estendidas. Este feito pode deberse ben á presión das familias ou
á falta de profesorado cualificado para impartir outras linguas. O inglés é a lingua
que máis se ensina practicamente en todos os países e, tanto en primaria coma en
secundaria, obsérvase un aumento desta porcentaxe, especialmente na maioría dos
países de Europa central oriental, así como nos países latinos da Europa meridional. En
13 países europeos, o alumnado debe estudar inglés durante a educación obrigatoria
e, nalgúns países, incluso durante un período máis longo, que chega ata a secundaria
superior. Loxicamente, a porcentaxe de alumnos e alumnas destes países que estuda
inglés en secundaria supera o 90%. Igualmente, os alumnos/as do resto de países
escollen esta lingua nunha porcentaxe que se aproxima con frecuencia ao 90%. O
alemán e o francés comparten en xeral a posición de segunda lingua máis ensinada.
O alemán ocupa este lugar nos Países Baixos, nalgúns países nórdicos e en países de
Europa central e oriental, mentres que o francés é máis popular nos países do sur de
Europa, sobre todo nos países latinos.
Finalmente, esta segunda edición da investigación de Eurydice (Cifras clave do ensino
de linguas nos centros escolares de Europa) considera a crucial cuestión da formación
inicial e as cualificacións do profesorado. Mentres que na etapa de educación primaria
o ensino de linguas estranxeiras adoita correr a cargo de profesorado xeneralista (non
especialistas) que ensinan todas ou case todas as materias do currículo, a situación
cambia na etapa de secundaria, onde os profesores e profesoras son xa especialistas
que, dependendo do país, están cualificados para ensinar, ben só lingua estranxeira
ou ben dúas materias, unha das cales é lingua estranxeira. Os especialistas que só
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ensinan linguas estranxeiras poden ensinar unha lingua ou ben dúas ou máis. En
todos os países, a formación inicial dos profesores e profesoras especialistas ou semiespecialistas de linguas estranxeiras ten lugar durante a educación superior. En xeral,
esta educación dura catro ou cinco anos.
En Europa, practicamente todos os centros de formación inicial do profesorado
dispoñen de autonomía total ou parcial para fixar o contido da súa formación. Non
obstante, son moitos os países cuxas autoridades centrais lles recomendan aos centros
de formación que organicen cursos teóricos de didáctica de linguas estranxeiras, cursos
de aprendizaxe dunha ou varias linguas e prácticas nos centros. Só unha minoría de
países recomenda que os/as futuros/as profesores/as gocen dunha ou varias estancias
no país onde se fala a lingua que van impartir. Na maioría dos países, o profesorado
non necesita unha cualificación especial para impartir formación AICLE. Cabe ter en
conta que estes datos, referidos a 2005/2006, evolucionan nunha dirección diferente e
así, países como España, no conxunto das medidas das súas administracións educativas,
están revertendo esta situación cun considerable apoio ao profesorado de linguas
estranxeiras para realizar estancias no país onde se fala a lingua que imparten e, por
outra banda, cunha maior esixencia de competencia idiomática para a impartición da
modalidade AICLE. Na Comunidade Autónoma de Galicia, procedeuse recentemente
a regular a competencia lingüística do profesorado dos centros plurilingües mediante
o disposto no artigo 7 da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros
plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento
de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia (DOG
20-05-2011):
Artigo 7. Requisitos que deberá reunir o profesorado.
O profesorado que imparta áreas ou materias non lingüísticas en lingua
estranxeira deberá reunir os seguintes requisitos:
1. Ser especialista da materia que vai impartir en lingua estranxeira, ou estar
en posesión da habilitación correspondente.
2. Acreditar o nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas
(MCERL).

De igual xeito, procedeuse a regular a competencia lingüística do profesorado
especialista de área, materia ou módulo non lingüísticos nas seccións bilingües,
mediante o disposto no artigo 5 da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as
seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario
(DOG 20-05-2011):
Artigo 5. Profesorado.
1. O profesorado especialista da área, materia ou módulo non lingüísticos
que inicie o proxecto deberá ter destino definitivo no centro e acreditar a súa
competencia na lingua estranxeira no nivel B2 do Marco común europeo de
referencia para as linguas.

Por último, o cuarto traballo que se procede a analizar aquí refírese, como xa se
indicou, á primeira recompilación de datos exhaustivos e comparativos levada a cabo
pola Rede Eurydice no ámbito do ensino de tipo AICLE. O estudo titulado Aprendizaxe
integrada de contidos e linguas (AICLE) no contexto escolar europeo (2006) rematou a súa
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fase empírica en novembro de 2005 e foi publicado en 2006. O informe destaca, en
primeiro lugar, a importancia do enfoque metodolóxico do AICLE como un fenómeno
en pleno desenvolvemento en Europa36 que comporta moitos beneficios pedagóxicos
para o alumnado. As iniciativas da UE neste campo multiplicáronse nos últimos anos
e tenden a conseguir unha mellor preparación dos mozos e mozas ante as esixencias
en canto ás súas competencias plurilingües e interculturais nunha Europa na que, cada
vez, é máis frecuente a mobilidade. Conscientes deste reto, os responsables políticos
en materia educativa interésanse cada vez máis polo AICLE e propoñen unha gran
variedade de iniciativas en función dos seus diferentes contextos. Este estudo de
Eurydice céntrase en revisar a diversidade deste tipo de ensino nos países europeos
tomando como referencia exclusiva as situacións escolares (que non son as clases de
lingua) nas que varias materias do currículo se imparten en, polo menos, dúas linguas.
Entre os aspectos máis significativos do estudo cabe destacar:
a) A existencia de denominacións diversas para unha diversidade de situacións:
As diferentes denominacións en cada país (ensino bilingüe, ensino trilingüe, seccións
bilingües, seccións europeas 37, ensino vehicular, ensino multilingüe, ensino de
inmersión etc.) encerran un mesmo concepto: o ensino dunha materia non lingüística
por medio do uso vehicular dunha lingua estranxeira á hora de impartila na clase.
Aínda así, o propio uso duns ou doutros conceptos tende a resaltar a dimensión
lingüística da aprendizaxe (como ensino bilingüe ou ensino trilingüe), ou a poñer a
énfase no seu compoñente de adquisición da materia (por exemplo: ensino dunha
36 Algúns especialistas do campo chegaron a bautizalo como un “multilingüismo á europea”, en palabras

de C. Pérez Vidal (ver San Isidro Agrelo, 2009: 54-55), que vai máis alá dos enfoques bilingües extracomunitarios e que se introduce na achega europea a favor dunha “construción dun horizonte político e
social no cal as linguas teñen un papel que han xogar e, polo tanto, trátase de conseguir que o dominio
das linguas sexa democrático e non só para unha elite” (ibíd.).
37 Na Comunidade Autónoma de Galicia, as denominacións empregadas para a modalidade AICLE foron

dúas: seccións europeas e seccións bilingües. As seccións europeas xorden como fórmula experimental
de ensino bilingüe, lingua galega ou castelá e lingua estranxeira, no marco do plan iniciado no ano
escolar 1999-2000. Posteriormente, foi regulado a través da Orde do 18 de abril de 2002 (DOG do 30
de abril), pola que se establece o Plan experimental de creación de seccións europeas destinadas a potenciar a aprendizaxe de linguas estranxeiras nos institutos de educación secundaria e centros públicos
integrados, e ampliado no número de centros participantes a través da Orde do 26 de maio de 2003
(DOG do 2 de xuño). O devandito plan experimental de seccións europeas é modificado e ampliado
mediante a Orde do 10 de xuño de 2005 (DOG do 24 de xuño), que estende o plan aos dous primeiros
cursos da educación secundaria obrigatoria e aos ciclos da formación profesional específica. Por outra
banda, a Orde do 31 de maio de 2006 (DOG do 12 de xuño) fai pública a convocatoria para seleccionar 10 proxectos de innovación educativa para desenvolver aulas bilingües en centros de educación
primaria no marco do chamado Plan de linguas. As aulas bilingües caracterízanse, ao igual que as seccións europeas, por ter como obxectivo o estudo de materias non lingüísticas en dúas linguas, galego/
castelán e unha lingua estranxeira. A Orde do 18 de abril de 2007 (DOG do 7 de maio), pola que se
crea e regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de
ensino non universitario, ten como obxecto a ordenación do establecemento de seccións bilingües nos
centros sostidos con fondos públicos de primaria, secundaria e formación profesional dependentes da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de
maio), pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non
universitario, “entende necesaria a continuidade do programa de seccións bilingües e a súa adaptación
ao establecido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario
de Galicia”.
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materia nunha lingua vehicular). En todos os casos, as definicións empregadas no
ámbito nacional adoitan reflectir situacións moi diferentes. A posta en práctica do
AICLE depende de dous factores fundamentais: o status que as autoridades educativas
lles outorgan ás iniciativas de tipo AICLE, e o status das linguas obxecto de AICLE no
contexto lingüístico nacional de cada país. Cabe aquí distinguir tres tipos de situacións:
•

que esta modalidade se ofreza no ensino ordinario (como ocorre en case todos
os países),

•

que se ofreza en proxectos experimentais,

•

que, como ocorre nalgúns países, non haxa iniciativas neste ámbito.

Os países ofrecen toda clase de combinacións lingüísticas que inclúen idiomas
estranxeiros, ademais das linguas rexionais, minoritarias e outras linguas oficiais do
Estado. Como xa foi mencionado con anterioridade, no ensino tradicional das linguas
estranxeiras no medio escolar a preponderancia do inglés é evidente. A oferta educativa
de tipo AICLE non escapa a esta forte influencia e, así, a case totalidade dos países
nos que este ensino existe, ofrecen o inglés como lingua estranxeira. Este feito non
impide que se ofreza tamén o ensino noutras linguas estranxeiras, como son o francés,
o alemán, o español ou o italiano.
b) O AICLE na práctica educativa:
O feito de que unha gran maioría de países europeos introducise, dunha ou doutra
forma, o ensino de tipo AICLE non significa que estea xeneralizado a toda a poboación
escolar. Polo contrario, a análise das estatísticas deste estudo de Eurydice, con datos
de 2005, deixa claro nas descricións nacionais que a extensión do enfoque AICLE é
aínda escasa e que nalgúns países o desenvolvemento deste tipo de ensino se concentra
principalmente nas grandes cidades. Nalgúns países participan arredor do 3% dos
alumnos e alumnas dos niveis de educación primaria e/ou secundaria, mentres
que noutros a porcentaxe se sitúa entre o 10% e o 15%. Son poucos os países que
exceden o 20% do alumnado na data do estudo a que aquí se fai referencia polo que
respecta á modalidade AICLE para linguas estranxeiras e as porcentaxes máis altas
adoitan corresponder a situacións nas que o ensino se ofrece en linguas rexionais ou
minoritarias. Como xa se indicou con anterioridade, a modalidade AICLE das seccións
bilingües no sistema educativo de Galicia experimentou un constante crecemento nos
últimos anos e segue nesa liña, como se pode apreciar na táboa 10:
Táboa 10. Evolución do número de seccións bilingües no sistema educativo de Galicia
Curso académico
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Expectativas 2012-2013

Número de seccións bilingües existentes
111
322
720
1.081 (aumento de máis do 50% respecto a 2008-2009)
1.519 (aumento de máis do 40% respecto a 2009-2010)
1.800
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Entre as medidas do PPLE (Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras) que
fan referencia a estas seccións, como xa foi indicado no último punto do capítulo 1,
proponse aumentar o número de seccións bilingües, respecto do curso 2008-2009,
en 1.080, o que implica un incremento do 150% respecto de 2008-2009. Para o curso
académico 2012-2013, como se indica na táboa 10, prevese implantar 1.800 seccións
para un total de 27.000 alumnos/as.
No ensino de tipo AICLE, préstaselles tanta atención ás linguas como aos contidos
das materias, sen que se poida falar dunha marcada preferencia por unha materia
concreta no conxunto da práctica educativa europea. En xeral, en educación primaria
e secundaria, calquera materia do currículo pode ser obxecto do AICLE. Non obstante,
en educación secundaria a situación algunhas veces é máis restritiva e limítase ao
ensino dunhas poucas materias. As máis citadas nas recomendacións oficiais da oferta
educativa de tipo AICLE son as matemáticas, as ciencias físicas e as ciencias naturais,
así como a xeografía, a historia e a economía. En países como España, obsérvase
unha maior decantación na educación primaria, ao inicio da modalidade AICLE, por
materias do ámbito expresivo (expresión plástica, musical, corporal…). Ademais, a
análise das contribucións nacionais dos diferentes Estados membros revela que, ás
veces, a adquisición de competencia nas materias impartidas mediante unha lingua
obxecto de AICLE parece pasar a un segundo plano. En xeral, as recomendacións
nacionais adoitan poñer máis o acento sobre a competencia lingüística que debe
adquirir o alumnado.
Polo que respecta ao proceso de avaliación, convén salientar que o estudo de Eurydice
indica que malia que a avaliación externa dos centros é unha práctica moi estendida en
Europa, a avaliación dos aspectos específicos do AICLE non se realiza con frecuencia
nin de forma sistemática no caso das linguas estranxeiras. É certo que en moitos países
aínda é pronto para medir o impacto do ensino de tipo AICLE. Aínda así, nos casos nos
que se avaliou o rendemento dos alumnos e alumnas e a idoneidade das metodoloxías
adoptadas, os resultados foron en xeral alentadores aínda que, como é o caso da
avaliación diagnóstica que se fixo nas seccións bilingües do sistema educativo andaluz
en 200938, se detectan aspectos mellorables especialmente no nivel de expresión escrita,
unha actividade respecto á cal o alumnado amosa un claro rexeitamento, sobre todo
na educación primaria.
c) A formación do profesorado para a modalidade AICLE
Ao longo do estudo, insístese na necesidade de distinguir entre un profesor ou
profesora especializada nesta modalidade e un profesor ou profesora de lingua
estranxeira. Un/ha especialista AICLE non é un profesor/a de idiomas. A cualificación
38 Véxase a investigación levada a cabo por F. Lorenzo, Sonia Casal e Pat Moore (2009), da Universidade

Pablo de Olavide, que ofrece un alto índice de importancia no contexto das escasas avaliacións que se
levaron a cabo, con rigor, arredor do desenvolvemento de CLIL en Europa. En particular, cabe destacar
desta avaliación diagnóstica o feito de que non só mide o alcance do desenvolvemento competencial integral (a maioría dos estudos de avaliación diagnóstica sobre CLIL noutros contextos cínguense a competencias lingüísticas e non inclúen as de tipo conceptual, procedemental ou actitudinal) do alumnado
de seccións bilingües andaluzas, senón que introduce entre os seus obxectivos a organización curricular,
os variados aspectos da intervención na aula e os niveis de satisfacción que se acadaron en virtude dos
obxectivos do Plan de fomento do plurilingüismo.
96

dos docentes que participan no AICLE é unha cuestión primordial na maioría dos
países. Trátase dun enfoque didáctico que aínda é moi recente en varios deles e, polo
tanto, esixe o desenvolvemento de programas de formación do profesorado deseñados
especificamente para este tipo de ensino. Como se indica no estudo, non basta con
dotar os docentes cunha dobre especialización, en linguas e noutras materias non
lingüísticas, xa que procede formalos tamén para que promovan a aprendizaxe destas
materias en linguas que os alumnos/as non dominan aínda ao nivel esperable. En xeral,
a selección do profesorado que traballa na modalidade AICLE baséase nas titulacións
que acreditan que son especialistas nunha ou máis materias non lingüísticas ou, en
certos casos, que teñen dobre especialidade, en lingua(s) e noutras materias non
lingüísticas. Raramente se esixe outra certificación suplementaria.
Nestas circunstancias, non resulta estraño que as autoridades educativas, na maioría
dos países, se vexan obrigadas a utilizar outras estratexias para garantir que o persoal
docente seleccionado posúa as competencias lingüísticas necesarias para o desempeño
das súas tarefas. Así, algunhas autoridades recorren a profesorado nativo da lingua de
ensino, outras esixen que os docentes recibisen formación inicial ou continua, e outras
impoñen unha proba ou exame na lingua do AICLE. Máis aínda, algúns países comezan
a incluír nos seus programas de formación continua do profesorado temas relativos
á metodoloxía do AICLE. Os provedores desta formación son bastante heteroxéneos,
segundo se desprende do estudo e, entre eles, inclúense organismos creados por un
período limitado e axentes vinculados á cooperación internacional.
Polo que respecta á Comunidade Autónoma de Galicia, procede indicar que, tras un
período inicial de incerteza sobre o tipo de perfil do profesorado con docencia nas
seccións bilingües, se procedeu a regular (como xa foi mencionado anteriormente) a
competencia lingüística do profesorado de seccións bilingües e de centros plurilingües
mediante a acreditación do nivel B2 do MCERL39. Un aspecto que tamén se recolle
no PPLE.

3. As investigacións sobre linguas estranxeiras en España
Cabe sinalar, en primeiro lugar, o feito de que a maioría dos estudos de investigación
sobre linguas estranxeiras en España tratan aspectos globais deste ou ben céntranse
nunha determinada lingua, ou restrinxen o seu foco a unha determinada comunidade,
ou ben analizan aspectos singulares dunha determinada etapa escolar. Pola súa especial
relevancia, recolleranse neste capítulo os datos procedentes dos seguintes estudos:
1) La enseñanza de las lenguas extranjeras en España, a cargo do Centro de Investigación e
Documentación Educativa (CIDE), do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte,
publicado no ano 2000.

39 Ver o artigo 5 da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sos-

tidos con fondos públicos de ensino non universitario (DOG 20-05-2011) e o artigo 7 da Orde do 12
de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se
establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia
(DOG 20-05-2011).
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2) The assessment of pupils’ skills in English in eight European countries 2002. A European
Project, a cargo do The European Network of Policy Makers for the Evaluation of
Education Systems, publicado no ano 2002.
3) Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa. Educación primaria-1999,
a cargo do Instituto Nacional de Calidade e Avaliación (INCE), do Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte, publicado no ano 2001.
4) Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa. Educación secundaria
obligatoria-2001, a cargo do Instituto Nacional de Avaliación e Calidade do Sistema
Educativo (INECSE), do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, publicado
no ano 2004.
Sobre o primeiro destes estudos no ámbito nacional, La enseñanza de las lenguas
extranjeras en España, cabe indicar que se trata dunha das investigacións máis holísticas
e rigorosas que se levou a cabo no conxunto do Estado, coa colaboración de todas
as administracións educativas, na que se afonda no ensino das linguas estranxeiras
dentro do sector público de educación desde unha perspectiva histórica, normativa e
comparada. O documento está estruturado en sete capítulos, aos que se lles engaden
as correspondentes referencias bibliográficas, así como un anexo cos temarios vixentes
naquel momento para as oposicións ao corpo de mestres, profesores/as de ensino
secundario e profesores/as de escolas oficiais de idiomas, todos eles referidos ao idioma
inglés.
No primeiro capítulo, realízase unha análise da evolución destas ensinanzas ao longo
do século XX posto que, como defenden as autoras do estudo, se trata dunha das áreas
curriculares que maiores cambios sufriu durante ese período. Na análise desta etapa
da nosa recente historia, obsérvase que características tales como a idade de comezo,
o número de anos de estudo, a carga lectiva semanal, a optatividade en canto á súa
elección e, sobre todo, a lingua elixida foron cambiando nos distintos planos de
estudos. En niveis non obrigatorios, non obstante, hai que salientar que as escolas
oficiais de idiomas si que tiveron unha evolución máis lineal. Desde a súa creación
como Escola Central de Idiomas, o número de alumnos/as e de linguas impartidas foi
aumentando de maneira progresiva, especialmente a partir da creación doutras escolas
nos anos 60. Así mesmo, analízase a metodoloxía empregada no ensino das linguas,
que quizais sexa o aspecto que sufriu un cambio máis profundo ao ir adaptando a
maneira en que se impartían as clases, xunto cos contidos, ás necesidades do momento.
Por último, tamén se afonda na formación recibida polo profesorado de linguas
estranxeiras, pois a creación das titulacións de Filoloxía supuxo un importantísimo
avance na formación específica deste.
Os capítulos segundo e terceiro analizan a organización e os contidos mínimos das
linguas estranxeiras vixentes nos ensinos de réxime xeral e de réxime especial. Esta
división entre os dous tipos de ensino xustifícase, en opinión das autoras do informe
porque, independentemente da súa obrigatoriedade segundo o nivel concreto, en
principio, o alumnado, a finalidade do seu estudo etc. son distintos. Nas primeiras,
trátase a educación infantil e primaria, a secundaria obrigatoria e o bacharelato; non se
contempla a formación profesional específica, por considerar que é pouco significativo
nese momento histórico o papel que os idiomas xogan nela. Destácase a existencia
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dos trazos definitorios que as diferencian de momentos anteriores do noso modelo
de deseño curricular para as linguas estranxeiras: o adianto na idade obrigatoria de
comezo do seu estudo (8 anos) e os contidos mínimos, os cales por primeira vez
recollen claramente o concepto de que a lingua se emprega para a comunicación; deste
xeito, queda xa claramente establecida a finalidade comunicativa do currículo. Con
respecto ás segundas, as ensinanzas de réxime especial, o estudo céntrase nas escolas
oficiais de idiomas, sen considerar, por motivos similares aos da formación profesional
específica, outros estudos tamén incluídos dentro destas ensinanzas. O informe reflicte
como, a partir dos anos 80, as ditas escolas se estenderon rapidamente por toda España,
no intento de atender as necesidades de aprendizaxe de linguas estranxeiras daquelas
persoas que ou ben se atopan xa fóra dos niveis obrigatorios do sistema educativo
ou ben desexan ampliar os seus coñecementos doutros idiomas. O estudo destaca
que segue pendente de desenvolvemento do segundo nivel destes estudos, o que lles
conferiría definitivamente o seu carácter de ensinanza especializada.
O capítulo cuarto fai referencia á metodoloxía do ensino de linguas estranxeiras.
A análise destaca o feito de que a finalidade curricular das ensinanzas de idiomas,
como consecuencia das demandas da sociedade, trouxo consigo un cambio no
desenvolvemento das clases que implica que as actividades resulten moito máis
participativas para os alumnos/as, os cales se converten no centro arredor do cal xira
o proceso de ensino; analízanse tamén os procedementos de avaliación, así como as
innovacións no tratamento do erro; e dedícase un punto aos recursos didácticos que
inclúen a utilización de medios audiovisuais e das novas tecnoloxías da información
e a comunicación.
No quinto capítulo abórdase todo o concernente ao perfil do profesorado de idiomas
actual nas súas vertentes de formación inicial, acceso á profesión e formación
continua. As autoras do informe vinculan a preparación profesional, dedicación e
entusiasmo do profesorado coa calidade do ensino de linguas estranxeiras. Neste
capítulo, descríbense todas as canles existentes no momento da investigación para
lograr ese perfeccionamento do profesorado, desde as actividades organizadas polas
distintas administracións educativas, ata aquelas financiadas por outros organismos
ou empresas.
O sexto capítulo dá a coñecer o que se fai noutros países en materia de linguas
estranxeiras con datos sobre a consideración que reciben os idiomas nos distintos
sistemas educativos dos Estados membros da Unión Europea. As autoras do estudo
conclúen que hai unha serie de trazos comúns en todos os países e que a situación
en España non é moi diferente da doutros Estados do seu ámbito.
O estudo finaliza incluíndo, no seu capítulo sétimo, unha visión de futuro na que, a
partir das medidas tomadas para a mellora do ensino de linguas estranxeiras ata o ano
de peche da investigación (2000), se formulan unha serie de suxestións de mellora
articuladas arredor das cinco grandes liñas de actuación: a) Máxima extensión do
ensino de linguas estranxeiras; b) Diversificación da oferta de idiomas; c) Mellora
da formación inicial e permanente do profesorado; d) Reforzo dos recursos postos
ao servizo do ensino de linguas estranxeiras e do seu profesorado; e e) Fomento da
sensibilización da poboación acerca da importancia de dominar idiomas no século XXI.
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En relación co segundo dos estudos aquí salientados (The assessment of pupils’ skills in
English in eight European countries 2002. A European Project), cabe precisar que se trata
dun proxecto europeo realizado en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemaña, Holanda,
Noruega, Suecia e España. A participación de España entre a selección destes oito países
decidiuse mediante acordo con todas as comunidades autónomas, o mesmo que o
encargo da xestión da parte empírica da investigación ao INCE.
A poboación diana estivo formada por alumnos e alumnas de entre 15 e 16 anos
en todos os países. A mostra en España, con alumnado do último curso da ESO que
estudaba inglés en 2002, foi estratificada por centros públicos e privados de todas as
comunidades autónomas, e obtivéronse resultados positivos nun total de 123 institutos
cunha participación de 2.957 alumnos e alumnas e 123 profesores/as de inglés. Os
tests aplicados foron os mesmos en todos os países. As instrucións dos tests en España
fixéronse en castelán, catalán, vasco, galego e valenciano. Os cadernos da aplicación,
cun total de 65 ítems, recolleron dous modelos de tests e un cuestionario de contexto:
o test A tiña como referencia ítems sobre coñecementos gramaticais e comprensión
oral; o test B referíase á comprensión e expresión escrita; e o cuestionario de contexto
do alumno/a, traducido ás linguas antes mencionadas, só se diferenciaba dos demais
países nos ítems específicos sobre cuestións propias do sistema educativo español.
O do profesor ou profesora, en inglés, tamén incluía ítems axustados ao contexto
educativo do país. Os instrumentos aplicáronse na segunda semana de maio en todas
as comunidades e a análise de datos centralizouse nun centro especializado francés
seguindo un protocolo previamente establecido para os oito países participantes.
En canto aos resultados obtidos, cabe destacar que:
•

Comprensión oral: o test desta modalidade resultou difícil para o alumnado
español, cunha desviación estándar que mostra grandes desigualdades nos
resultados.

•

Dominio gramatical: a porcentaxe media supera en 8 puntos o 50% nunha
escala de 0 a 100, o que sitúa o alumnado español a só 7.61 puntos de diferenza
cos noruegueses, que son os que obteñen mellores resultados.

•

Comprensión lectora: a media deste test é a máis vantaxosa para o alumnado
español. Un 10% da mostra alcanza unha porcentaxe moi próxima ao 100%
de respostas correctas.

•

Expresión escrita: neste test prodúcense os peores resultados do alumnado
español participante. Cabe precisar que os resultados son moi dispares, con
tendencia a situar nos extremos (mellores e peores resultados) as porcentaxes
máis elevadas.

A perspectiva global de resultados do alumnado español apunta a unha tendencia
que marca posicións extremas: bos e malos resultados. Este informe europeo tamén
recolle a interpretación de que, a pesar da existencia dun currículo que se manifesta
baixo unha orientación comunicativa da lingua estranxeira, as clases deste idioma
non parecen corresponderse co devandito enfoque á vista dos resultados. Sen lugar
a dúbidas, o alumnado español destaca en dominio gramatical e en lectura, pero
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mantense afastado dos alumnos/as dos restantes países en canto ás outras actividades
da lingua estranxeira.
Tamén se aplicou un test de autoavaliación, composto por 13 ítems correspondentes ao
grao de dificultade (doado, bastante doado, moi difícil, imposible) das tarefas de inglés
e calibrado ao nivel B1 do MCERL. O alumnado español participante declara que as
tarefas máis doadas para eles son as de comprensión lectora, unha actividade onde o
test revela que obteñen os seus mellores resultados. Non obstante, tamén declaran que a
expresión escrita, onde os seus resultados non son bos, é unha tarefa doada. Unha falta
de coincidencia que os investigadores atribúen a unha falta de cultura de autoavaliación
no sistema educativo español e que contrasta cos resultados dos alumnos/as dos outros
países (excepción feita de Francia) onde se observan menores discrepancias entre as
opinións declaradas na proba de autoavaliación e os resultados obtidos no test.
Finalmente, cabe destacar que os cuestionarios de contexto –de alumnos/as e
profesores/as– revelan datos de interese. Así, no cuestionario contextual de alumnos
españois que teñen unha media de idade de 16 anos no momento da súa aplicación
fronte a unha media de 15 anos no resto dos países, obsérvase unha gran diferenza en
canto á competencia en inglés dos seus pais/nais con relación aos demais integrantes
do estudo nos outros países: o 49% dos alumnos e alumnas españois declaran que
os seus pais/nais non falan inglés en absoluto, un 21% din que o falan mal e un 13%
que o falan ben ou moi ben. As porcentaxes deste xuízo de valor é moito máis elevado
nas respostas de alumnos/as dos demais países. Non obstante, chama a atención
favorablemente o feito de que a declaración sobre o dominio do inglés dos irmáns
dos alumnos/as españois alcanza unha porcentaxe moito máis elevada, o que implica
que as próximas xeracións poden cambiar a tendencia.
O alumnado español é quen practica menos o inglés fóra da aula á hora de falalo cos
seus familiares, ver programas de televisión ou películas nesta lingua, ou ler revistas,
xornais ou libros en inglés, e á hora de viaxar ao estranxeiro. Non obstante, cando
se trata de escoitar cancións en inglés na radio ou en soporte dixital ou de practicar
con xogos informáticos, as porcentaxes achéganse moito máis ás medias dos demais
países. O informe conclúe valorando que o contexto ambiental en inglés é moi baixo
no conxunto do Estado español en relación cos demais países da mostra europea do
proxecto.
Con relación á actitude cara á lingua, o alumnado español declara que o inglés lle
gusta moito (un 61,5%) ou non lle gusta nada (un 38,5%). Convén destacar que este
38,5% de falta de afección cara ao inglés é das porcentaxes negativas máis altas do
total de alumnos e alumnas da mostra, moi similar á dos franceses e moi distante dos
alumnos/as dos outros países. Pero este valor colide co outorgado á importancia do
inglés no mundo, valor onde a actitude cambia e mostra que un 85,4% dos alumnos/
as españois consideran esta importancia moi alta, mesmo por enriba da outorgada
polos franceses (un 83,3%) ou os holandeses (un 81,8%), aínda que por debaixo dos
demais países.
Outra diferenza importante é a que ten que ver co uso da lingua estranxeira na clase.
Pedíaselles aos alumnos e alumnas que indicasen se os seus profesores/as usaban o
inglés para dirixirse ao conxunto da clase (ou a cada un de forma individual), ou mentres
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traballaban en grupos. No primeiro caso (conxunto da clase ou interacción individual),
un 68,5% do alumnado español declara que o seu profesorado utiliza sempre o inglés
nesa modalidade, unha porcentaxe moi inferior á doutros países que se move arredor
do 90% de media. No segundo caso, soamente un 16,5% do alumnado informa que
o seu profesorado se dirixe a eles en inglés cando están a realizar tarefas de grupo. Un
nivel porcentual moi baixo respecto do declarado polo alumnado dos demais países.
Finalmente, tamén resulta significativa a diferenza observada en relación co tempo
dedicado aos deberes de inglés para a casa. A media española é de 144,14 minutos
por semana, o que supón case unha hora (56 minutos) por enriba da media dos
outros países. Respecto da percepción do alumnado sobre cales son as variables que
inciden máis na súa aprendizaxe da lingua (para escoller entre: o centro escolar e os
medios de comunicación ou outras variables), os alumnos/as españois declaran unha
alta incidencia do centro educativo fronte a unha baixa estimación dos medios de
comunicación.
Como xa se dixo, na enquisa participaron tamén 123 docentes de inglés (profesorado
do alumnado da mostra) aos cales se lles pediu cubrir un cuestionario con 28 preguntas.
Os investigadores sinalaron no seu estudo as diferenzas máis significativas entre as
respostas do profesorado español e as dos docentes dos restantes países. Así, por
exemplo, percíbese de forma destacada que as profesoras e os profesores españois
tiñan unha media de idade (39 anos) moito máis nova que a do resto de docentes
europeos que participaron na investigación (arredor de 44 anos). En relación coa
súa formación inicial, destaca que o 85% dos profesores/as españois posuían unha
licenciatura en Filoloxía Inglesa e un 52% realizaran diferentes tipos de cursos de
especialización nun país de fala inglesa cunha duración mínima de seis meses. Este
último dato chama a atención dos investigadores, xa que só se dá en profesorado
español e francés. Por exemplo, en Suecia o profesorado con cursos de especialización
nun país estranxeiro dunha duración de medio ano só alcanza o 11% do profesorado
enquisado e en Noruega un 23%, o que cabe interpretar como a falta/presenza de
situacións no contexto do propio país para este tipo de especialización.
En canto aos datos da súa formación permanente, resulta igualmente relevante o feito
de que o profesorado español participe dun modo moito máis amplo (así o declara un
76%), en comparación cos seus colegas dos outros países (só un 12% en Noruega e un
24% en Francia), en actividades de formación continua. Os datos relativos a cuestións
metodolóxicas igualan bastante os resultados da enquisa para as diferentes submostras
dos oito países participantes. O 99% do conxunto do profesorado entrevistado en
todos os países utiliza un libro de texto, ao que adoita acompañar a audición de cintas
comerciais gravadas con materiais didácticos e, ás veces, a lectura de libros con textos
pedagoxicamente tratados para o caso. Hai algunhas diferenzas en canto ao recurso
a vídeos e o emprego das TIC na aula. Estas últimas, no momento do estudo (ano
2002), rara vez eran usadas polos docentes españois (así o declarou un 83%), mentres
que o 50% do profesorado escandinavo as utilizaba de forma cotiá. Os datos sobre o
uso do inglés durante a clase tamén mostran diferenzas: só un 15% do profesorado
español declara que usa a lingua estranxeira na súa clase de forma exclusiva, mentres
que esta é a práctica habitual para un 40% do profesorado de países nórdicos.
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Polo que respecta ao terceiro dos estudos aquí destacados, Evaluación de la enseñanza
y el aprendizaje de la lengua inglesa. Educación primaria-1999, realizado a proposta do
INCE e ratificado pola Conferencia Sectorial de Educación en decembro de 1998,
cabe dicir que se trata dunha avaliación cuxo deseño e realización foi coordinada con
todas as comunidades autónomas. O estudo formula un obxectivo xeral que fixa nos
seguintes termos:
O obxectivo xeral deste estudo é coñecer e valorar as capacidades básicas
conseguidas polos alumnos ao longo da educación primaria, en canto ao grao
de comunicación adquirido e respecto do coñecemento da lingua inglesa. O
estudo pretende, así mesmo, detectar aqueles factores que poidan ter unha
relación significativa cos resultados alcanzados polos alumnos. Estes alumnos
comezaron a recibir ensinanzas de lingua inglesa, dentro do sistema educativo,
no terceiro curso de primaria. Trátase, pois, dunha promoción que se beneficia
da anticipación que a ese nivel de idade contén o sistema establecido na
LOXSE. Esta circunstancia permitirá valorar en que medida se cumpriron
as expectativas, non só en canto aos obxectivos do currículo, senón tamén
respecto dos instrumentos e recursos necesarios para o logro destes.

Este obxectivo xeral desprégase, á súa vez, nunha serie de obxectivos máis específicos
que se determinan así no informe:
1. Avaliar o nivel de logro das capacidades consideradas nos bloques de
contidos establecidos na LOXSE para o final da etapa de educación primaria,
na área de lingua inglesa.
2. Obter datos sobre os factores que puidesen influír positivamente no
proceso de ensino e aprendizaxe da lingua inglesa e, polo tanto, na mellor
adquisición do coñecemento da lingua e das habilidades de comunicación
correspondentes. Así mesmo, identificar os métodos pedagóxicos máis eficaces
para o seu ensino e aprendizaxe.
3. A partir dos resultados obtidos, ofrecerlle suxestións á comunidade
educativa (alumnos, pais, profesores, equipos directivos e administracións
educativas) sobre aqueles aspectos nos que cada un destes axentes pode influír,
co obxecto de mellorar a calidade do ensino e a aprendizaxe da lingua inglesa
nesta etapa educativa.

A poboación diana do estudo estivo constituída polo alumnado que cursaba o último
ano de educación primaria, tanto en centros públicos coma en privados, excluíndo
os alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, que constituían un 3%
da poboación total. Tamén o profesorado que lles impartía as clases de inglés aos
alumnos/as desta poboación. Sobre un tamaño mostral proxectado de 445 centros
con 10 ou máis alumnos/as en sexto curso de primaria, e 120 centros con menos
de dez alumnos/as en sexto curso de primaria, do que resultaba un total de 10.955
alumnos/as e 565 profesores/as, o tamaño mostral logrado alcanzou finalmente a
442 centros, 10.561 alumnos/as e 512 profesores/as. Os instrumentos empregados
na avaliación foron:
•

Unha proba de rendemento destinada a medir a competencia lingüística do
alumnado utilizando a técnica de mostraxe matricial. A proba configurouse
con 93 ítems distribuídos entre as destrezas de comprensión oral, comprensión
escrita e expresión escrita, ademais de 14 ítems utilizados para a avaliación da
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expresión oral. Á comprensión oral asignóuselle un peso do 30%, á compresión
escrita un 30% da proba, á expresión oral un 25% e á expresión escrita un 15%
do total da proba. Os ítems utilizados para avaliar a comprensión escrita e a
expresión escrita estaban distribuídos en cinco cadernos que se repartiron entre
os alumnos e alumnas de cada unha das clases de xeito equitativo. Os ítems de
comprensión oral distribuíanse en 3 cadernos, que se repartiron equitativamente
por clases e non por alumnos/as debido a cuestións técnicas da súa aplicación,
xa que estes alumnos e alumnas debían ver un vídeo e escoitar unha casete.
Cada un dos tres cadernos de comprensión oral contiña oito ítems comúns e
oito ítems específicos. Os cinco cadernos de comprensión e expresión escritas
contiñan once ítems comúns e cinco específicos de comprensión escrita, e cinco
ítems comúns e catro específicos de expresión escrita. Cada alumno/a tiña que
responder a un total de 41 ítems (16 C.O.+ 16 C.E.+ 9 E.E.) e os alumnos/as
avaliados/as en expresión oral engadían 14 ítems máis. Os ítems utilizados
foron de distinto formato: de elección múltiple, do tipo verdadeiro/falso, de
completar, de correspondencia e de resposta aberta ou semiaberta.
•

Un cuestionario do profesorado destinado a avaliar os factores de influencia
sobre o proceso de ensino dunha lingua estranxeira e un cuestionario do
alumnado para medir os factores de influencia no proceso de aprendizaxe da
lingua inglesa. Este último cuestionario foi deseñado como un punto específico
do cuestionario xeral do alumnado utilizado no estudo global do INCE titulado
Avaliación da educación primaria (1999), que coincidía no mesmo tempo de
aplicación do proceso empírico.

Os resultados dos alumnos/as analizados para cada unha das actividades de lingua
(comprensión oral etc.) do estudo, así como os resultados clasificados en función das
diferentes variables que entraron en xogo (sexo, comezo da aprendizaxe do inglés etc.)
e as informacións obtidas do cuestionario de alumnos/as e profesores configura unha
amplísima información que, polas súas características, non ten cabida no presente
capítulo40.
Polo que respecta ao cuarto e último dos estudos que aquí se destacaron de xeito
especial, o titulado Avaliación da ensinanza e da aprendizaxe da lingua inglesa. Educación
secundaria obrigatoria-2001, cabe indicar que se trata da segunda fase do plan xeral
de avaliación das linguas estranxeiras nas etapas obrigatorias do sistema educativo,
aprobado polo Consello Reitor do INCE mediante acordo con todas as comunidades
autónomas en 1998, e continúa, polo tanto, a liña de investigación iniciada co estudo
que se acaba de analizar no punto anterior (“Avaliación do ensino e a aprendizaxe
da lingua inglesa-1999”). De xeito similar, este novo estudo fíxase un obxectivo xeral
que analiza en tres máis específicos:
O obxectivo xeral deste estudo é coñecer e valorar as capacidades básicas
obtidas polos alumnos en 2.º e 4.º da educación secundaria obrigatoria na
área de lingua inglesa, tanto no que respecta ao grao de comunicación obtido,
40 O informe completo, así como un avance previo de resultados máis resumido (publicado no ano 2000),

están dispoñibles en versión dixital no sitio do Instituto de Avaliación do Ministerio de Educación. Véxase:
http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/publicaciones/evaluacion-sistema.html
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coma ao coñecemento da lingua. O estudo proponse, así mesmo, coñecer
aqueles factores do proceso de ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
que poidan ter relación cos resultados alcanzados na devandita área.

Os obxectivos específicos en que se analiza son:
1. Coñecer e valorar as capacidades básicas alcanzadas polos alumnos ao final
de cada un dos dous ciclos da etapa nos catro bloques de contidos incluídos
no currículo:
		

Usos e formas da comunicación oral41.

		

Usos e formas da comunicación escrita.

		

Reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe.

		

Aspectos socioculturais.

2. Obter datos sobre os factores que inflúen na mellor adquisición dos
coñecementos da lingua inglesa e das habilidades de comunicación nesta,
así como sobre os métodos pedagóxicos máis eficaces para o seu ensino.
3. Ofrecerlle á comunidade educativa (alumnos, pais, profesores, equipos
directivos e administracións educativas) datos que permitan orientar a mellora
do ensino e da aprendizaxe na área de lingua inglesa.

Nesta ocasión, as poboacións diana do estudo foron o alumnado de 2.º e 4.º da ESO,
así como o profesorado de inglés que impartía as clases no curso 2000-2001. Para a
aplicación das probas elixiuse unha mostra representativa de alumnado de todas as
comunidades autónomas. A mostra estatal lograda estivo composta por: 194 grupos de
2.º da ESO, 4.579 alumnos e alumnas e 172 profesores/as de inglés e en 4.º da ESO,
191 grupos, 4.035 alumnos/as e 179 profesores/as de inglés. En canto á titularidade e ao
tipo dos centros que participaron na avaliación, cabe indicar que o 56% eran institutos
de educación secundaria (IES), o 9% colexios públicos de primaria que impartían o
primeiro ciclo da ESO, o 30% eran centros concertados relixiosos, un 4% eran centros
laicos concertados e un 1% centros privados non concertados. Como xa se indicou,
polos seus especiais trazos avaliadores, a proba de expresión oral realizouse a unha
submostra de 35 centros e 10 alumnos/as por cada un, co que resultaron avaliados
un total de 344 alumnos/as de 2.º curso e 343 de 4.º
Para o desenvolvemento das probas, elaborouse unha matriz de contidos para cada
curso, segundo dimensións e categorías ponderadas en función da importancia
que o currículo establece para cada un dos bloques de contidos na área de lingua
inglesa. Así, en 2.º da ESO, as destrezas receptivas (comprensión oral e comprensión
escrita), con igual presenza, determinaron o 50% no conxunto da proba. A expresión
escrita ocupou o 15% e a expresión oral, un 20%. Os coñecementos referidos aos
bloques de reflexión sobre a lingua e aspectos socioculturais ocuparon o 10% e 5%
da proba, respectivamente. En 4.º da ESO, as destrezas receptivas (comprensión oral
e comprensión escrita), tamén con igual presenza, determinaron o 40% no conxunto
da proba. En canto ás destrezas produtivas, a expresión escrita ocupou o 20% e a
expresión oral un 20%. Os coñecementos referidos aos bloques de reflexión sobre a
lingua e aspectos socioculturais determinaron o 15% e o 5% da proba, respectivamente.
41 Tendo en conta que a avaliación da expresión oral comporta unha especial complexidade, a avaliación

desta actividade lingüística aplicouse só a unha submostra de alumnos.
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Á marxe da proba específica de expresión oral aplicada a unha submostra menor, o
resto das probas de rendemento configuráronse en formato de cadernos diferentes: un
para comprensión oral e outro para comprensión e expresión escrita, no que se incluían
as preguntas dos bloques de “Reflexión sobre a lingua” e “Aspectos socioculturais”. A
maioría das preguntas eran de opción múltiple, con catro opcións de resposta e unha
soa correcta. Nos exercicios de expresión escrita houbo tamén preguntas abertas e
semiabertas. Todas as preguntas dos bloques de “Reflexión sobre a lingua” e “Aspectos
socioculturais” estaban contextualizadas ou relacionadas con textos escritos. Ao
igual que se fixo no estudo sobre educación primaria, a investigación de secundaria
complementou os tests de actividades da lingua con cuestionarios destinados a recoller
información sobre o contexto de aprendizaxe do alumnado, o contexto educativo en
xeral e sobre os procesos de ensino. Esta información complementaria estruturouse en
tres tipos de documentos: o cuestionario do alumnado, o cuestionario do profesorado
de inglés e a ficha de centro que lles permitiu aos investigadores obter algúns datos
importantes para a análise posterior dos resultados dos alumnos/as: titularidade e
tamaño do centro, nivel socioeconómico das familias, períodos lectivos semanais de
inglés e número de alumnos/as por grupo avaliado.
Os resultados dos alumnos/as analizados para cada unha das actividades de lingua
(comprensión oral etc.) do estudo, así como os resultados clasificados en función das
diferentes variables que entraron en xogo (sexo, comezo da aprendizaxe do inglés etc.)
configura unha amplísima información que, polas súas características, non ten cabida
no presente capítulo42. Pero pola súa particular relevancia faise unha breve alusión ao
cuestionario do profesorado de inglés no que se lles consultaba acerca das medidas que
máis axudarían a incrementar a calidade da docencia na área de linguas estranxeiras.
As respostas do profesorado a esta cuestión centráronse nas seguintes valoracións:
•

a redución do número de alumnos/as por aula (87%);

•

ter máis profesorado de apoio (85%);

•

contar con aulas específicas para cada área (84%);

•

contar con máis medios materiais nos departamentos (74%);

•

contar con espazos máis flexibles e versátiles no centro (70%);

•

potenciar os departamentos de orientación (57%);

•

ampliar a marxe de optatividade para algúns alumnos/as (54%).

Finalmente, o profesorado opina que reducir o número de profesores/as que lle
ensinan ao mesmo grupo tería pouca ou ningunha repercusión na práctica docente
(67%). Procede destacar o feito de que non se observan grandes diferenzas entre
o profesorado de inglés de 2.º e 4.º da ESO en canto ás medidas que axudarían
a mellorar a práctica docente en linguas estranxeiras, excepción feita de que o
profesorado de 2.º afirma en maior proporción que o de 4.º que a redución no
42 O informe completo, así como un avance previo de resultados máis resumido (publicado no ano 2002),

están disponibles en versión dixital no sitio do Instituto de Avaliación do Ministerio de Educación.
Véxase: http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/publicaciones/evaluacion-sistema.html
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número de alumnos/as por aula axudaría a mellorar a práctica docente (91% fronte
ao 83%, respectivamente).
A maiores destes estudos, levados a cabo en desenvolvemento empírico no ámbito
estatal, existen outros de carácter autonómico que proporcionan datos máis singulares
sobre algún aspecto concreto do ensino de linguas estranxeiras como é o caso, entre
outros, de:
•

o informe titulado Los programas de enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Un estudio comparado, publicado en 2010 polo Consello Escolar da Comunidade
de Madrid e que inclúe datos comparativos, nunha dobre dimensión cualitativa
e cuantitativa, sobre as aplicacións de programas de ensino bilingüe na
Comunidade de Madrid, nas demais comunidades autónomas de España, e
nunha ampla representación de países da Unión Europea;

•

o estudo titulado El coneixement de llengües a Catalunya, realizado polo Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya en
2006 e que abrangue a paisaxe lingüística global da comunidade;

•

os estudos titulados La situación de la llengua anglesa al batxillerat a Catalunya:
2000-2004 e Resultats de llengua anglesa de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya.
Avaluació de l’educació secundària obligatòria 2006, ambos tamén publicados
(respectivamente en 2005 e 2008) polo Consell Superior d’Avaluació do Sistema
Educatiu de la Generalitat de Catalunya;

•

o traballo de investigación titulado La enseñanza del inglés como lingua extranjera
basada es contenidos. Percepciones del profesorado de educación secundaria en las Islas
Baleares (Borrull et al., 2008), financiado polo Plan nacional de I+D+I do MEC
con referencia HUM2007-66053-C02-02;

•

as investigacións a cargo do Instituto Vasco de Avaliación e Investigación
Educativa tituladas: Alumnado trilingüe en secundaria: una nueva realidad,
publicada en 2007; Informe de la evaluación de la lengua inglesa-2.º ESO/2001,
publicado en 2004 e Evaluación de 6.º curso de educación primaria, 1999,
publicado en 2002;

•

os estudos titulados Enseñanza del inglés. Educación primaria, publicado en 1998
polo Instituto Canario de Avaliación e Calidade Educativa e Evaluación de la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa en Canarias. Educación primaria 1999,
publicado igualmente polo Instituto Canario de Avaliación e Calidade Educativa
no ano 2001 e que forma parte do estudo xeral (xa analizado anteriormente)
aplicado en todo o Estado polo Instituto Nacional de Calidade e Avaliación
(INCE) referido á educación primaria;

•

o traballo de investigación titulado Studies in Bilingual Education (Madrid &
Hughes (eds. 2011), financiado polo Plan nacional de I+D+I del MICINN
con referencia EDU2008-04398 que, ademais de recoller estudos de casos
en Andalucía, proporciona datos doutros contextos educativos, incluída a
Comunidade Autónoma de Galicia;
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•

a investigación titulada The Effects of Content and Language Integrated Learning in
European Education: Key Findings from the Andalusian Bilingual Sections Evaluation
Project (Lorenzo, Casal e Moore, 2009), patrocinada pola Junta de Andalucía e
a Universidade Pablo de Olavide.

4. As investigacións sobre linguas estranxeiras en Galicia
Como investigacións formais, e con carácter de estudos cun forte compoñente empírico,
os traballos que se presentan a continuación cabe enmarcalos nos dous tipos de soporte
máis comúns na actividade das nosas universidades: a investigación por proxectos en
concorrencia competitiva e a investigación que resulta do desenvolvemento das teses
de doutoramento.
No primeiro dos casos, onde os estudos son moi escasos, cabe destacar a investigación
titulada “Competencia comunicativa oral en linguas estranxeiras. Investigación sobre
logros do alumnado galego de inglés e francés ao finalizar a ESO”. Trátase dun estudo
exploratorio sobre as posibles causas da deficiente CCO (competencia comunicativa
oral) do alumnado de Galicia no dominio de LE, realizado ao abeiro do concurso
público para a concesión de axudas a proxectos de investigación da Secretaría Xeral de
Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia (PGIDT00EDU24101PR), levado
a cabo durante o curso 2000-2001 en centros públicos e privados da nosa comunidade
autónoma. O estudo, dirixido por José Manuel Vez como IP do proxecto, situouse no
ICE da Universidade de Santiago de Compostela e contou para o seu desenvolvemento
coa colaboración de profesorado da Universidade de Santiago de Compostela e de
Vigo, así como de profesorado de inglés e francés destinado en diferentes centros de
educación secundaria de Galicia.
A investigación parte da premisa da existencia dun alto grao de preocupación
institucional que se deriva da insatisfacción sentida, de xeito moi sobresaínte, nos
logros obtidos polo alumnado en canto ao seu dominio da competencia comunicativa
oral (en diante, CCO) nunha ou máis dunha lingua estranxeira ao finalizar a súa
escolarización obrigatoria. En tal sentido, a investigación circunscribe o seu campo
de actividade a:
•

O contexto educativo da Comunidade Autónoma de Galicia.

•

A CCO en lingua inglesa e lingua francesa.

•

Os logros obtidos polo alumnado destas linguas, así como os posibles factores
que inflúen neses logros, ao final da ESO.

O problema de investigación ten a súa orixe nun cúmulo de cuestións que espertaron
o interese dos investigadores por diagnosticar o estado da CCO en lingua inglesa e
lingua francesa dos alumnos e alumnas galegos/as que finalizan a educación secundaria
no momento de levar a cabo o estudo. Ao tempo, o proxecto propúxose indagar nas
posibles causas dunha deficiente competencia nas destrezas orais que se dá por suposta
en boa parte do alumnado e que xera un grao de desigualdade entre alumnos/as máis
competentes e menos competentes que afecta o desenvolvemento educativo e social.
Formúlanse, inicialmente, unha serie de cuestións básicas a xeito de hipóteses subxacentes:
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•

O desenvolvemento das destrezas orais é menor que o das destrezas escritas?

•

Ata que punto o grao de deficiencia na consecución dunha CCO en LE acada
a unha maioría de alumnos/as ao finalizar a ESO?

•

En que medida inflúe a tipoloxía de actividades e a metodoloxía didáctica
desenvolvidas nas aulas de LE neste grao de insuficiencia?

•

É certo que hai unha relación indiscutible entre unha maior CCO e o
desenvolvemento de actividades extracurriculares baixo modelos de inmersión
e submersión lingüística?

•

Existen grandes semellanzas ou grandes diferenzas en canto a logros en CCO
en lingua inglesa e lingua francesa por parte de alumnos/as que seguiron unhas
pautas análogas respecto dos seus respectivos procesos de ensino-aprendizaxe
destas linguas?

•

Pódese asegurar que o grao de éxito ou fracaso na consecución da CCO está
relacionado coa tipoloxía de centros escolares que configuran a vida escolar
do alumnado?

•

Que vinculación existe entre a formación do profesorado e o grao de logro da
CCO en LE dos seus alumnos e alumnas?

•

É determinante o contexto familiar e o seu apoio ao alumnado en cuestións
de CCO en LE?

O estudo oriéntase cara a catro focos esenciais de indagación:
•

Graos de logro na CCO do alumnado de inglés e francés ao remate da ESO.

•

Acceso ao coñecemento declarado polos seus profesores sobre aspectos da CCO
que se poidan vincular ao grao de logro adquirido polos alumnos e alumnas.

•

Acceso ao coñecemento declarado polos alumnos e alumnas sobre aspectos da
CCO factibles de ser vinculados aos seus respectivos graos de logro.

•

Determinación daqueles factores que poidan ter unha relación significativa
entre unha deficiente CCO dos alumnos/as e certos trazos do seu proceso de
ensino-aprendizaxe en LE.

En coherencia coas anteriores formulacións, a investigación establece así os seus
obxectivos:
Táboa 11. Obxectivos da investigación

Obxectivos xerais:

1. Coñecer e valorar a competencia (e incompetencia) comunicativa oral dos
alumnos galegos de lingua estranxeira (francés e inglés) ao remate dos seus
estudos obrigatorios.
2. Establecer os posibles factores que condicionan un desenvolvemento desigual
da CCO en LE por parte dos alumnos galegos que finalizan os seus estudos
obrigatorios.
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Táboa 11. (Continuación)

Obxectivos específicos:

1. Avaliar a CCO dos alumnos e comprobar o alcance da hipotética desigualdade
existente entre uns e outros.
2. Obter datos sobre aqueles factores (internos e externos) que poden estar
influíndo no sistema educativo ata determinar este desigual desenvolvemento
das habilidades orais en LE.
3. Relacionar os datos obtidos da avaliación da CCO e os datos provenientes da
análise dos factores influentes na educación en LE, co fin de apuntar as posibles
causas da desigualdade.
4. Ofrecerlle suxestións á comunidade educativa galega (alumnos, pais, profesores,
directivos, expertos universitarios e Administración educativa) tendentes a
mellorar a calidade do ensino-aprendizaxe das LE e a reducir os niveis de
desigualdade existentes na consecución dunha CCO ao remate da escolaridade
obrigatoria.

De acordo co problema central de investigación formulado e en relación cos
obxectivos xerais e específicos recollidos na táboa 11, a hipótese xeral de traballo
que orienta o deseño e que lle dá sentido a esta investigación formúlase nos seguintes
termos:
•

A CCO en lingua estranxeira (francés, inglés) dos alumnos/as galegos/as, ao
finalizar a escolaridade obrigatoria, resulta deficiente nunha porcentaxe maior
da desexable en función dos obxectivos terminais do currículo para esta área.

•

Este grao de deficiencia implica un desenvolvemento desigual das capacidades
orais duns e doutros alumnos/as no sistema educativo. Existen unha serie de
factores que actúan no sistema educativo e que inflúen e determinan este tipo
de desenvolvemento desigual.

•

Cabe clasificar estes factores en dous tipos: factores internos (aqueles que se
relacionan coa actividade curricular intraaular e extraaular) e factores externos
(aqueles que se relacionan con actividades extracurriculares).

•

Existe unha determinada combinación de factores internos e externos que
desemboca nunha aceptable CCO en LE, conforme aos obxectivos curriculares
terminais. E existe outra determinada combinación destes factores que conduce
a unha deficiente CCO en LE ao remate da ESO.

•

A presenza sistemática dunha determinada combinación de factores en alumnos/
as cun grao insuficiente de CCO en LE, ao remate da ESO, permite reducir as
posibles causas da deficiente CCO obxecto deste estudo.

Considerando os obxectivos marcados e os interrogantes de partida, as preguntas que
orientan a investigación pasan a concretarse en:
1) Que porcentaxe de alumnos/as, ao remate da ESO, manifestan unha deficiente
CCO en inglés?
2) Que porcentaxe de alumnos/as, ao remate da ESO, manifestan unha deficiente
CCO en francés?
3) Que factores internos e externos caracterizan o proceso de ensino-aprendizaxe dos
alumnos/as de inglés cunha deficiente CCO ao remate da ESO?
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4) Que factores internos e externos caracterizan o proceso de ensino-aprendizaxe dos
alumnos/as de francés cunha deficiente CCO ao remate da ESO?
5) Que diferenzas e semellanzas se producen entre os factores (internos e externos)
característicos da deficiente CCO nunha e noutra lingua?
6) É posible agrupar estes factores nun tipo de combinación significativa que oriente
unha tendencia nas causas que orixinan a deficiente CCO do alumnado de inglés
e de francés?
Para a consecución dos obxectivos do estudo, os investigadores optaron por unha
metodoloxía observacional. Utilizouse un deseño prefixado no que se recolleu
información a través de dous tipos de instrumentos: (a) probas de logro dirixidas a
medir a CCO comprensiva e expresiva en lingua inglesa e francesa de alumnos/as de
4.º curso da ESO, e (b) un cuestionario dirixido ao alumnado e ao seu profesorado,
no que se recollía información valorativa –arredor da concepción da CCO, o grao
de desenvolvemento desta competencia e os problemas percibidos– e descritiva,
fundamentalmente sobre a realización de actividades extraescolares relacionadas co
desenvolvemento desta competencia.
A poboación do estudo estivo composta polo conxunto de alumnos e alumnas da
Comunidade Autónoma de Galicia de cuarto curso da ESO, de centros públicos e
privados, durante o ano académico 2000-2001, organizados en dúas subpoboacións:
(a) aqueles que cursaban inglés como primeira lingua estranxeira e (b) os que cursaban
francés tamén como primeira lingua estranxeira. Como dato poboacional, tomouse
de referencia a información existente relativa ao curso anterior (1999-2000) facilitada
polos servizos informáticos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
En concreto, había naquel curso 29.490 alumnos e alumnas de inglés e 348 de francés.
Para o cálculo do tamaño da mostra, consideráronse tres criterios relativos ao centro de
pertenza nos que se estratificou a poboación segundo: o tamaño do centro (pequeno,
mediano ou grande), a titularidade do centro (público ou privado) e a provincia. A
mostra respectou a proporcionalidade da poboación en cada unha das 24 categorías
xurdidas, a partir dun tamaño mostral previamente fixado en función das limitacións
existentes e das propias características exploratorias do estudo. Finalmente, a mostra
produtora de datos quedou constituída por un total de 246 alumnos e alumnas, 191
de lingua inglesa e 55 de lingua francesa (ver táboa 12).
Táboa 12. Distribución da mostra de alumnos/as por provincia e titularidade do centro

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Totais:

Público
54
19
19
48
140

Inglés
Privado
22
5
7
17
51

Total
76
24
26
65
191

Público
22
4
3
22
51

Francés
Privado
0
0
0
4
4

Total
22
4
3
26
55

Atendendo ao obxectivo terminal do DCB da ESO en Galicia para a habilidade
comprensiva da comunicación oral na área de linguas estranxeiras que, no momento
temporal da investigación, precisaba:
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Comprender... mensaxes orais... con propiedade, autonomía e creatividade,
utilizando (a lingua estranxeira) para comunicarse e organizar os propios
pensamentos e para reflexionar sobre os procesos implicados no uso da lingua...

Deseñouse unha proba –igual para inglés que para francés– destinada a medir os niveis
de logro nesta competencia da mostra. As súas características básicas preséntanse na
táboa 13.
Táboa 13. Proba de comprensión oral (inglés e francés)
Obxectivo avaliado

Descrición do
exercicio

Nivel de logro

Comprender parte, ou a totalidade, dunha serie de datos específicos en grao suficiente
para poder realizar unha tarefa do tipo “resolución de problema” mediante o recurso a
estratexias cognitivas facilitadoras da comprensión oral en LE.
1. Entrégaselle ao alumno un diagrama (inglés e francés) que contén distintos itinerarios
que parten dun mesmo punto. Os pasos de cada itinerario sinálanse mediante pistas
gráficas (iconas) e expresións verbais claves.
2. Durante 3 ou 4 minutos, o alumno familiarízase cos distintos itinerarios e coas súas
claves, punto de partida e puntos de chegada de cada itinerario etc.
3. Infórmase o alumno da natureza da proba: decidir cal é o punto de chegada, seguindo
un determinado itinerario, que se corresponde co contido da audición dunha gravación.
4. O alumno escoita o contido dunha mensaxe (dun falante ao seu amigo) gravado nun
contestador automático. Procede a discriminar datos globais e específicos da mensaxe,
co fin de identificar as claves do itinerario correcto e de decidir (marcando o número da
casa) o punto de chegada final.
5. Realízase unha segunda audición da mensaxe para que o alumno teña a oportunidade
de rectificar ou confirmar o itinerario elixido.
En función do punto terminal ao que chegan na súa interpretación do contido da audición,
os alumnos acadan un nivel de puntuación entre 0 e 5:
Nivel 0 = Por debaixo do mínimo
Nivel 1 = Moi deficiente
Nivel 2 = Deficiente
Nivel 3 = Logro intermedio
Nivel 4 = Logro próximo ao superior
Nivel 5 = Logro superior

De igual modo, partindo do mesmo obxectivo curricular terminal do DCB da ESO en
Galicia e, esta vez, atendendo á finalidade expresiva, deseñouse unha proba –igual para
cada idioma– destinada a medir os niveis de logro nesta competencia da poboación
mostral. As súas características básicas preséntanse na táboa 14.
Táboa 14. Proba de expresión oral breve (inglés e francés)
Obxectivo avaliado

Descrición do
exercicio
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Expresar, mediante linguaxe de carácter narrativo, o contido dunha historia con axuda dun
breve soporte oral e dunha ilustración en forma de viñetas, estruturando de xeito axeitado
os datos esenciais desta e comunicándoos, de forma organizada, mediante o uso oral da LE.
1. Proporciónaselle ao alumno un soporte visual, de doada interpretación, que consiste
nunha tira cómica de 9 viñetas que non inclúe texto escrito.
2. O entrevistador realiza un breve exercicio de introdución que consiste en proporcionar a
audición dun texto que narra a historia (a un nivel de comprensión moi superior ao da
ESO), gravada en soporte CD, na voz dun locutor nativo que, de forma espontánea e
persoal, interpreta o seu contido. Esta audición achega datos para facilitar a produción,
ao tempo que lle axuda ao alumno a interiorizar os feitos esenciais da trama.
3. Tras a audición, pídeselle ao alumno que relate toda a historia coas súas propias
palabras e desde a súa propia interpretación (que non ten por que coincidir coa da
audición previa), axudándose das ilustracións.
4. Unha vez dispostos, os alumnos gravan a súa propia intervención oral.

Táboa 14. (Continuación)

Nivel de logro

En función das puntuacións obtidas seguindo os criterios de: corrección, pronunciación e
entoación, fluidez e capacidade de significar, os alumnos alcanzan un:
Nivel 0 = Por debaixo do mínimo
Nivel 1 = Moi deficiente
Nivel 2 = Deficiente
Nivel 3 = Logro intermedio
Nivel 4 = Logro próximo ao superior
Nivel 5 = Logro superior

Na corrección da proba de expresión oral tivéronse en conta os catro criterios sinalados
no cadro: corrección, pronunciación-entoación, fluidez verbal e capacidade de
significar. Cada produción oral foi cualificada nestas dimensións de 0 a 5 puntos e
para o cálculo da puntuación final ponderáronse as dúas últimas cun valor de 1,5.
Deste modo, a puntuación final obtida polo alumnado pode situarse entre os 0 e 25
puntos. Esta puntuación foi recodificada nunha escala de 0 a 5 para poder establecer
comparacións cos resultados na proba de comprensión. Cada produción oral foi
cualificada por dous xuíces, a puntuación obtida polo alumno resultou da suma das
medias das puntuacións outorgadas polos devanditos expertos nas catro dimensións.
Ambos os dous instrumentos foron revisados previamente por un grupo de profesores
especialistas en ambas as dúas linguas estranxeiras con ampla experiencia docente no
nivel educativo da ESO e colaboradores no equipo de investigación. Tras as correccións
oportunas, os instrumentos resultantes foron aplicados a alumnos/as de cuarto curso
da ESO, seleccionados para este ensaio piloto (10 alumnos/as de francés e 15 de inglés
de centros galegos públicos e privados).
Os resultados globais das probas de logro puxeron de manifesto, a xuízo dos
investigadores, que o alumnado posúe unha maior capacidade comprensiva que
expresiva en lingua estranxeira, tanto nos que cursan inglés coma francés. En concreto:
•

Na proba de comprensión, a media do grupo de inglés situouse nos tres puntos
e a do grupo de francés en 3,25.

•

Na proba de expresión, as ditas medias foron inferiores: 2,47 e 1,75,
respectivamente.

Estudantes dunha ou doutra lingua demostraron, así, maior dominio na comprensión
e interpretación de mensaxes orais en lingua estranxeira que na capacidade produtiva
destes. Esta diferenza é especialmente relevante no grupo de lingua francesa, no que
–como se observa nestes resultados da táboa 15– menos do 8% obtivo máis dun 3
na proba de expresión.
A diferenza entre os resultados obtidos en expresión e comprensión é estatisticamente
significativa tanto en inglés coma en francés (p <0,01 nos dous casos). Se consideramos
a puntuación de 3 como a indicativa dun nivel de competencia en expresión e
comprensión aceptable, atendendo aos obxectivos curriculares sinalados, o 39,8%
dos estudantes de inglés obtivo máis dun tres en ambos os dous exercicios. No caso
de francés, tan só en 16,4%.
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Táboa 15. Resultados nas probas de logro da mostra de inglés
Puntuación
0
1
2
3
4
5
Total

Comprensión oral. Inglés
Frecuencia
Porcentaxe
% acum.
19
9,9
9,9
23
12
22
9
4,7
26,7
7
3,7
30,4
35
18,3
48,7
98
51,3
100
191
100

Frecuencia
4
26
68
66
22
5

Expresión oral. Inglés
Porcentaxe
% acum.
2,1
2,1
13,6
115,7
35,6
51,3
34,6
85,9
11,5
97,4
2,6
100
100

Táboa 16. Resultados das probas de logro na mostra de francés
Puntuación
0
1
2
3
4
5
Total

Comprensión oral. Francés
Frecuencia
Porcentaxe
% acum.
13
23,6
23,6
5
9,1
32,7
1
1,8
34,5
3
5,5
40
2
3,6
43,6
31
56,4
100
55
100

frecuencia
0
30
16
5
1
3

Expresión oral. Francés
Porcentaxe
% acum.
0
0
54,5
54,5
29,1
83,6
9,1
92,7
1,8
94,5
5,5
100
100

O estudo destaca, entre outros factores, que os datos recollidos sobre os centros
participantes e as características das aulas permiten analizar a posible existencia de
diferenzas entre o seu alumnado. Se se considera a titularidade do centro escolar –
principalmente no caso do inglés–, ponse de manifesto que a puntuación do alumnado
de centros privados na proba de expresión oral é superior que a alcanzada polos
estudantes de centros públicos (p <0,01, na mostra de inglés). Non hai, non obstante,
diferenzas significativas nos resultados de comprensión. As diferenzas na proba de
expresión de lingua inglesa mantéñense nas catro dimensións que configuran esta
proba (p <0,02).
Tamén se encontraron diferenzas na proba de expresión oral entre a mostra de alumnos/
as que estudan inglés en centros situados nun ámbito rural, que presentan rangos
inferiores aos que cursan os seus estudos en centros situados en núcleos urbanos. Esta
diferenza prodúcese non só no caso de centros públicos e centros privados, senón que
afecta o conxunto da mostra. É dicir, o alumnado de centros situados en zonas rurais
obtivo resultados máis baixos a aqueles cuxos centros están en núcleos urbanos, tanto
se os devanditos centros son de titularidade pública coma privada. Non obstante, se
observamos as posibles diferenzas entre centros públicos e privados situados no mesmo
contexto, as diferenzas non son importantes entre os de zonas rurais.
Na proba de comprensión en lingua inglesa non hai, non obstante, diferenzas en
centros dunhas ou doutras zonas. No caso do grupo de lingua francesa, as probas de
contraste non revelan diferenzas de interese en ningunha das probas de logro realizadas
atendendo á situación do centro. Por outra parte, o tamaño do centro, característica
considerada na estratificación da mostra, non se manifesta como un factor revelador
de diferenzas nos resultados das probas.
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A investigación incide tamén no valor das cualificacións medias do alumnado como
factor diferenciador. Existen claras diferenzas nos resultados do alumnado de ambas
as linguas nas dúas probas realizadas atendendo ás cualificacións medias que obteñen
en lingua estranxeira durante a ESO, ítem que se incluíu no cuestionario cuberto polos
alumnos e alumnas participantes. Como se observa na táboa 17, existe unha notable
superioridade na proba de expresión naqueles alumnos e alumnas con cualificacións
en LE arredor de sobresaínte. Na proba de comprensión, non obstante, este dato é
destacable no grupo de francés, pero non no de inglés.
Táboa 17. Media en cada proba atendendo ás cualificacións en LE
Inglés
Suficiente
Ben
Notable
Sobresaínte

Comprensión
3,23
3,94
3,92
3,78

Francés
Expresión
8,82
11,37
11,65
17,14

Comprensión
3,66
1,8
3,22
4

Expresión
6,46
5,9
7,83
19,75

A diferenza é relevante en todos os casos da proba de expresión oral en lingua
francesa, onde alumnado con mellores cualificacións medias obteñen mellor
resultado no devandito exercicio. En compresión oral, a diferenza máis marcada
prodúcese entre aqueles con cualificacións arredor de suficiente, fronte aos de notable
e sobresaínte. Neste grupo de alumnos/as, obsérvase unha media moi superior na
proba naqueles alumnos/as con cualificacións medias nesta lingua estranxeira
arredor do sobresaínte. Esta situación podería explicarse porque este alumnado é,
precisamente, o que indicaba no cuestionario que nalgún momento da súa vida
vivira en países de lingua francesa.
No caso da mostra de lingua inglesa, existen menos diferenzas entre pares de grupos.
As que se detectan en comprensión oral prodúcense soamente entre suficiente e ben.
As que aparecen na proba de expresión oral, xorden entre o grupo con cualificacións
de sobresaínte e o resto dos grupos, tanto no conxunto e na proba de expresión coma
en cada unha das dimensións.
Cabe afirmar, polo tanto, que o alumnado con cualificacións medias de sobresaínte
en lingua estranxeira, tanto en inglés coma en francés, é tamén o que obtivo mellores
resultados na proba de expresión oral. Unha cuestión que, non obstante, non acontece
tan claramente nos resultados da proba de comprensión oral.
Tamén resulta importante destacar o valor que o resalta o estudo en relación coas
actividades extracurriculares. O cuestionario cuberto polo alumnado incluía sete ítems
relativos á realización de actividades extracurriculares relacionadas co desenvolvemento
da CCO (conversacións con nativos, estancias no estranxeiro, clases particulares con
nativos e non nativos, visualizacións de películas etc.), así como outros catro arredor
das oportunidades que se lle presentan ao alumnado para: a) escoitar e falar inglés
ou francés fóra da clase; b) para participar en actividades de reforzo fóra do colexio;
c) mellorar no verán a CCO (estancias, intercambios...) e d) recibir información en
LE a través de distintos medios de comunicación.

115

A investigación en linguas estranxeiras
As respostas emitidas nos ítems mencionados puxeron de manifesto que a porcentaxe
de estudantes de cuarto de secundaria que realizan estas actividades, ou que teñen
oportunidade de facelo, é moi baixo. Nestes ítems a resposta máis repetida foi “nunca”.
Non obstante, as análises comparativas entre alumnos/as de centros públicos e privados
–no caso da mostra de inglés– e daqueles situados no rural, en núcleos urbanos ou na
súa periferia, indican que a realización destas actividades e a oportunidade de facelas
non é similar en todos os casos.
O alumnado de centros privados manifesta que ten máis oportunidades para escoitar
e falar inglés fóra da clase. Tamén presenta puntuacións máis altas nas variables
relativas á realización de actividades extracurriculares e naquelas que fan referencia
ao uso oral da lingua estranxeira con suxeitos nativos. Nestas tres cuestións, a
diferenza é estatisticamente relevante. Non obstante, se se ten en consideración o
lugar de situación dos devanditos centros, as diferenzas entre alumnos/as de centros
públicos e privados desaparece entre os do rural e os da periferia e mantense só no
caso dos centros urbanos e no relativo ao uso oral da lingua con nativos. A táboa
18 recolle como referencia a media nestes tres ítems en función da titularidade do
centro e da situación.
Táboa 18. Grao de realización de actividades extraescolares en función da titularidade do
centro e da súa situación. Mostra de inglés
Oportunidades fóra da aula
Media
INGLÉS
Rural
Urbano
Periférico

Público
1,29
1,45
1,56

Privado
1,36
2
2,2

Actividades
extraescolares CCO
Media
Público
Privado
1,78
1,86
1,90
2,12
2
2

Actividades CCO con
nativos
Media
Público
Privado
1,28
1,43
1,34
1,75
1,39
1,8

Na mostra de francés, tamén se observou que o alumnado de centros urbanos indicaba
ter máis oportunidades de falar e escoitar esta lingua fóra da clase que o de centros do
rural (o número de alumnos e alumnas de francés de centros privados nas tres zonas
consideradas impide facer outro tipo de comparacións). Analizouse a posible influencia
da participación neste tipo de accións –atendendo ás dúas novas variables creadas– ou
a oportunidade de facelo (ítems 37 a 40) e a competencia oral dos alumnos/as. Os
resultados obtidos indican que:
•
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Existe diferenza estatisticamente significativa en expresión oral no alumnado
de inglés e de francés en función do grao de realización de actividades
extraescolares que supoñen contacto con falantes nativos da lingua. No caso
da mostra de inglés, esta maniféstase entre os que nunca ou case nunca
realizaron este tipo de actividades (grupo 1) e os que sinalan “algunhas veces”
e “bastantes veces” (grupo 2 e grupo 3); nesta mostra non houbo alumnos/as
pertencentes ao grupo 4. En lingua francesa, as diferenzas prodúcense entre
os que indican que realizaron “nunca ou moi poucas” ou “algunhas veces”
este tipo de actividades (grupos 1 e 2) e os que indican que o fixeron “moitas
veces” (grupo 4).

Táboa 19. Media en expresión oral e nas catro dimensións desta proba en función do grao de
realización de actividades extraescolares con nativos

INGLÉS

FRANCÉS

•

Actividades CCO con
falantes nativos

Expresión
oral

Nunca ou algunha vez
Algunhas veces
Bastantes veces
Nunca ou algunha vez
Algunhas veces
Bastantes veces
Moitas veces

9,70
11,59
18,6
6,15
8,65
5
18,75

Dimensións da Expresión oral
Pronunc.
Capacidade
Corrección
Fluidez
Entoación
de significar
1,82
2,20
1,90
1,89
2,24
2,52
2,29
2,25
3,20
4
3,6
4
1,13
1,23
1,19
1,42
1,5
1,8
1,7
1,9
1
1
1.
1
3,5
4
3,5
4

Atendendo ao grao de participación en todo tipo de actividades de CCO fóra
do centro escolar, os resultados sinalan diferenzas tanto en comprensión coma
en expresión na mostra de inglés entre os que indican que non participaron
nunca ou só algunha vez e o resto dos alumnos e alumnas. No caso da lingua
francesa, a diferenza é significativa na fluidez verbal, dimensión da capacidade
expresiva que atende aos criterios de lonxitude, complexidade, velocidade e
vacilación na produción oral.

Táboa 20. Media na proba de comprensión e expresión da mostra de inglés en función do grao
de realización de actividades extraescolares
Actividades extraescolares CCO
Nunca ou algunha vez
Algunhas veces
Bastantes veces

•

N
34
144
13

Media en Comprensión
3.03
3.69
4.38

Media en Expresión
8.6
10.82
13.31

En relación coas oportunidades que teñen para realizar diversas actividades
relacionadas co uso da LE fóra da escola, comprobouse que existen diferenzas
importantes en función de todos os ítems na capacidade expresiva dos suxeitos
de inglés, diferenza que non se pon de manifesto no grupo de francés.

A táboa 21 permite observar como aqueles alumnos e alumnas que, en cada un dos
ítems indican ter altas oportunidades para realizar actividades que supoñen contacto
coa lingua estranxeira, obtiveron puntuacións na proba de expresión oral moito
máis altas que os seus compañeiros. Estas diferenzas son menos importantes en
relación co ítem 40, cuxo contido respondía á realización de actividades relativas ao
desenvolvemento da comprensión (recibir información en lingua estranxeira a través
de distintos medios de comunicación).
Táboa 21. Media na proba de compresión do alumnado de inglés en función da resposta aos
ítems 37 ao 40
Resposta no ítem
Oportunidade escasa
Oportunidade media
Oportunidade moderada
Oportunidade alta

Media expresión
Ítem 37
9,96
11,54
11,09
14,5

Media expresión
Ítem 38
10,1
9,69
11,53
16,41

Media expresión
Ítem 39
10,71
9,43
11,32
12,88

Media expresión
Ítem 40
9,22
11,08
11,16
12,36
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Os investigadores conclúen indicando que os resultados globais do estudo sobre as
probas de logro en comprensión e expresión oral poñen de manifesto, para ambas as
dúas linguas, un nivel desigual na avaliación do logro alcanzado en cada unha destas
dúas destrezas. Tanto o alumnado de inglés coma o de francés da mostra sitúanse
por debaixo do logro que cabería esperar en canto ao desenvolvemento das súas
capacidades en comprensión e expresión oral no momento de aplicación das probas
(practicamente ao final da ESO). Esta desigualdade non só se manifesta entre unha e
outra destreza, senón tamén entre os grupos dunha e doutra lingua. Así:
a) En comprensión oral
Obsérvase que os resultados son bastante superiores aos de expresión oral do alumnado
en xeral. Sobre a escala de niveis establecida entre 0 (nivel de logro por debaixo do
mínimo) e 5 (nivel de logro superior), os logros obtidos nesta proba sitúanse moi
por debaixo do que cabe esperar:
•

A media de alumnos/as de inglés alcanza unha valoración de 3,62.

•

A media de alumnos/as de francés é algo inferior en canto ao logro nesta
destreza: 3,25.

A distribución de frecuencias en comprensión oral non tende a agruparse, como sería
de esperar, entre valoracións de tipo central (entre 2 e 3), senón que, tanto en inglés
coma en francés, as puntuacións obtidas se moven cara aos extremos. Isto significa,
tendo en conta os datos obtidos, que:
•

Existe un 22% da mostra de inglés con logros moi deficientes en comprensión
oral.

•

Esta deficiencia vese bastante superada pola mostra de francés que alcanza un
32% de grave insuficiencia na proba de comprensión oral.

Fronte a esta situación, que revela que a porcentaxe de maior insuficiencia en
comprensión oral se produce no alumnado de francés, cabe destacar o feito de que,
na outra extrema de cada unha das linguas, se produce unha situación moi diferente:
•

Un 51,3% da mostra de inglés alcanza o nivel 5 en comprensión oral.

•

Este nivel vese algo superado pola mostra de francés, que alcanza un 56,4% de
logro máximo na mesma proba de comprensión oral.

É dicir, os datos revelan que a mostra de alumnado de francés se distribúe de maneira
máis desigual que a de inglés:
•

En francés, os alumnos e alumnas con mellores resultados en compresión oral
superan, proporcionalmente, os de inglés.

•

Pero tamén en francés os alumnos e alumnas con peores resultados en
comprensión oral superan, proporcionalmente, a mostra de inglés.

Aínda así, nunha e noutra lingua, é de destacar o feito de que os resultados centrais
(valoracións de niveis deficientes, intermedios e próximos respecto ao logro máximo)
son moi baixos en relación cos dous extremos: alumnos/as con moi deficiente
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comprensión oral e alumnos/as con logro superior (nivel 5) de comprensión oral.
Dito doutro modo: hai alumnos moi bos e alumnos moi deficientes en cada unha
das linguas en relación coa comprensión oral. Os alumnos con logros de tipo medio
representan unha porcentaxe moi baixa.
b) En expresión oral
Os resultados son bastante inferiores aos de compresión oral do alumnado en xeral.
Sobre a escala de niveis establecida entre 0 (nivel de logro por debaixo do mínimo)
e 5 (nivel de logro superior), os logros obtidos nesta proba sitúanse moi por debaixo
do que cabe esperar:
•

Máis da metade da mostra de alumnos/as de inglés (un 51%) non chega a
alcanzar un nivel 3 (de logro intermedio) en expresión oral.

•

Bastante máis das tres cuartas partes (un 83,6%) da mostra de alumnos/as de
francés non chega a alcanzar un nivel 3 (de logro intermedio) en expresión oral.

A esta desigualdade cabe engadir que algúns dos alumnos/as de inglés obteñen 0
puntos na proba, mentres que este nunca chega a ser o caso nos de francés. En ambas
as dúas linguas a moda (puntuación de 5 nunha escala de 0 a 25 puntos) é exactamente
a mesma e, non obstante, a mediana é moito máis baixa en francés ca en inglés. Isto
significa que:
•

Na escala de 0 a 25 puntos, a metade do alumnado de inglés obtén puntuacións
por debaixo de 10 en expresión oral.

•

Na escala de 0 a 25 puntos, a metade do alumnado de francés obtén puntuacións
por debaixo de 5 en expresión oral.

•

Por outro lado, a distribución de cualificacións parciais (corrección, entoaciónpronuncia, fluidez e capacidade de significar) indica que:

•

A media máis alta a alcanzan os alumnos e alumnas de inglés na dimensión
“fluidez verbal”.

•

A máis elevada que alcanzan os de francés se produce en “capacidade de
significar”.

Os alumnos/as de inglés e francés alcanzan as súas medias máis baixas na dimensión
da corrección (aspectos formais da lingua, tales como deficiencias no sistema verbal,
en concordancias, en usos do sistema pronominal e, en xeral, en calquera construción
que chame a atención do avaliador por violar algunha norma gramatical), seguida
de pronunciación.
Os resultados melloran lixeiramente nas dimensións de fluidez (que inclúe os criterios
de lonxitude, complexidade, velocidade e vacilación da escala de Carroll) e, sobre todo
no grupo de francés, de capacidade de significar (que inclúe os elementos de cantidade
de información, comprensibilidade e riqueza expresiva da escala de Carroll).
En síntese, cabe deducir que os comportamentos das mostras de inglés e francés non
son iguais en canto á habilidade da expresión oral: o alumnado de inglés supera os
logros obtidos polo alumnado de francés, aínda que tanto uns coma outros demostran
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unha alta deficiencia na súa expresión oral que contrasta cos mellores resultados que
obteñen, respectivamente, na súa comprensión oral.
Dito doutro modo: a CCO do alumnado da mostra de inglés e francés é bastante
mellor na súa dimensión comprensiva que na súa dimensión expresiva, sendo esta
última bastante deficiente no alumnado de francés.
c) Sobre o alcance da desigualdade
Os resultados das análises comparativas poñen de manifesto que esta desigualdade
se proxecta aínda máis en función da titularidade e da situación dos centros aos que
pertence o alumnado da mostra. Así:
Titularidade:
Os alumnos/as de inglés e francés dos centros privados obteñen mellores resultados
no seu CCO que os provenientes de centros públicos, especialmente na dimensión
expresiva desta competencia.
Situación:
Con relación á desigualdade vinculada á situación dos centros, cabe destacar o feito
de que as medias na proba de expresión que alcanzan os alumnos/as de inglés en
centros rurais son menores ás de alumnos/as de centros urbanos e periféricos-urbanos.
Non obstante, se se considera a titularidade do centro, non existen diferenzas entre
os alumnos/as de centros públicos e privados situados no rural.
O factor idade maniféstase como factor influente nos diferentes niveis de logro
alcanzados, e son peores as puntuacións obtidas polo alumnado de maior idade
sobre todo na proba de expresión. Globalmente, non existen diferenzas entre rapaces
e rapazas nos resultados da proba de comprensión, pero si existe no caso do francés
en relación coa capacidade expresiva. Así tamén as mulleres –tanto alumnas de lingua
inglesa coma francesa– son mellores ca os seus compañeiros en pronunciaciónentoación.
O alumnado con mellores cualificacións medias en LE ao longo dos 4 cursos da ESO
é quen obtén mellores resultados na proba de expresión oral. Por outra parte, os
fillos de pais con estudos universitarios obteñen mellores puntuacións na proba de
expresión oral que os restantes alumnos/as, tanto os que estudan en centros públicos
coma privados.
A participación naquelas actividades extracurriculares que supoñen un contacto
comunicativo coa LE inflúe, sobre todo, en canto ao desenvolvemento da habilidade
expresiva. Esta cuestión faise notar moi especialmente no caso da lingua inglesa que,
sen dúbida, ocupa unha presenza moito máis habitual nos medios de comunicación,
nas expresións culturais etc. En concreto, o alumnado que manifesta realizar con
maior frecuencia actividades fóra da aula que supoñen o contacto con falantes nativos
obtivo, como media, mellores cualificacións na devandita proba. Esta superioridade
maniféstase, ademais, nas catro dimensións que configuran esta competencia expresiva.
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Á vista destes resultados, os investigadores falan dun escenario no que se produce
unha maior deficiencia en CCO en LE, sobre todo nas capacidades expresivas. Este
escenario combina unha serie de trazos que teñen que ver con:
•

A diferenza dos logros en inglés e en francés, sobre todo en expresión oral,
gardan relación coa titularidade e coa situación do centro escolar. En concreto,
resaltamos o feito de que os datos provenientes dos alumnos e alumnas con
maior eficiencia en CCO, tanto en inglés coma en francés, indican que todos
estudan en centros privados situados en núcleos urbanos e, polo contrario, as
puntuacións máis baixas corresponden a aqueles alumnos/as de centros situados
no rural, sexan públicos ou privados.

•

O alumnado que alcanza logros eficientes na dimensión expresiva da CCO na
ESO pertence a núcleos familiares con alto nivel académico e vese favorecido por
unha actividade de comportamento lingüístico espontáneo que se desenvolve
en espazos non aulares. Cabe, polo tanto, destacar que un contexto familiar
facilitador da participación neste tipo de accións contribúe á consecución dunha
boa CCO dos alumnos/as, especialmente na súa manifestación expresiva.

Por último, o estudo43 inclúe unha serie de suxestións á comunidade educativa,
tendentes a mellorar a calidade do ensino-aprendizaxe das LE e a reducir os niveis de
desigualdade existentes na consecución dunha CCO ao remate da ESO. Entre estas
suxestións destacan:
1) Que alumnos, pais, educadores, expertos e responsables administrativos
da educación tomen conciencia de que a apropiación efectiva dunha
lingua estranxeira se vincula a un proceso de actividade metalingüística
que demanda cambios comportamentais no suxeito –sobre todo na
capacidade de expresarse na nova lingua– por enriba do dominio técnico
de saberes.
2) Para que tales cambios de comportamento teñan a oportunidade de
producirse é preciso que a actividade metalingüística se desenvolva nun
clima vivencial e en escenarios físicos e psíquicos apropiados.
3) De aí a necesidade de revisar a fondo o desenvolvemento curricular da
área de LE en todo o sistema educativo desde formulacións que van máis
alá do meramente instrutivo. Ao noso xuízo, estas formulacións terían
máis que ver con:
•

Un redeseño estrutural de todos os centros escolares de forma que
as súas instalacións inclúan espazos axustados ás necesidades da
apropiación vivencial das LE, de maneira análoga aos que xa posúen
para o desenvolvemento doutras actividades comportamentais, como
a expresión musical, plástica e corporal. Uns espazos nos que as TIC,
específicas para LE, deben ocupar un papel protagonista.

•

Unha planificación da actividade metalingüística en LE que, desde a
educación infantil ata o final da educación secundaria obrigatoria,
contemple os sucesivos niveis de progreso na apropiación
comportamental de, polo menos, dúas linguas estranxeiras con
diferentes graos de competencia comprensiva e expresiva en función
de opcións abertas e flexibles.

43 O estudo completo foi publicado polo ICE da USC. Ver: Vez, J. M. e E. Martínez (Eds.) (2002).
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•

Unha revisión das actuais orientacións para a avaliación das LE en
todos os ciclos e etapas educativas, de forma que ao longo de todo o
proceso de ensino-aprendizaxe exista un coñecemento de progreso
–compartido por profesores, alumnos e pais– que permita distinguir
entre o grao de desenvolvemento das capacidades orais e escritas
ao tempo que entre as respectivas competencias comprensivas e
expresivas das LE.

•

Un estudo das posibilidades que o sistema educativo pode ofertar, en
conxunción cos esforzos das familias e da sociedade no seu conxunto,
para complementar de forma regrada as actividades escolares con
actividades extracurriculares propias do ámbito de apropiación das LE.

4) Os cambios que se derivan das accións sobre a revisión da formulación
curricular das LE no sistema educativo demandan, en simultáneo, a
adopción de medidas conducentes a unha reconsideración dos modelos
e contidos da formación inicial e permanente do profesorado de LE,
nos diferentes itinerarios profesionais de especialización vinculados ao
exercicio docente na escola infantil e nos centros de educación primaria
e secundaria.

Como se refería ao comezo deste cuarto punto do capítulo, outra fonte de información
sobre as investigacións sobre linguas estranxeiras en Galicia é a que provén das teses
de doutoramento realizadas sobre este tema nas nosas universidades. A continuación,
preséntase unha delas que, a xeito de continuación da investigación a que se acaba
de facer mención, centra a súa atención na competencia comunicativa oral en francés
como segunda lingua estranxeira do alumnado galego que finaliza a ESO. A tese,
titulada Competencia comunicativa oral en francés L2. Logros do alumnado ao finalizar a ESO
foi realizada pola Dra. Luísa Armán Lomba, da Universidade de Vigo, e defendeuse
na citada universidade no ano 2003.
A tese formula a pregunta inicial que dirixe o estudo nos seguintes termos:
En que medida o alumnado da ESO, que xa ten un certo grao de competencia
comunicativa oral na súa primeira lingua estranxeira (inglés), obtén logros
significativos nesta mesma habilidade en francés como segunda lingua
estranxeira?

O obxectivo xeral do traballo, que se expón baixo a tripla formulación de:
•

Abordar e coñecer os problemas na CCO en F-L2, por primeira vez en Galicia,
desde a perspectiva dun estudo exploratorio no marco da investigación social.

•

Situar o noso plan de estudo no espazo e no tempo.

•

Establecer posibles causas dunha apropiación desigual nos logros da CCO do F-L2.

desprégase nunha serie de obxectivos específicos relacionados con:
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•

Atender ao carácter da materia F-L2.

•

Focalizar o proceso de investigación, partindo dun deseño mostral, para concluír
na formulación de hipóteses, análise de datos e interpretación de resultados.

•

Cuantificar a mostra establecendo posibles paralelismos cos resultados do único
estudo realizado en Galicia ata este momento sobre CCO na ESO.

•

Entender e avaliar resultados, cuantitativa e cualitativamente, mediante a
aplicación metodolóxica máis adecuada neste tipo de investigación, baseada
na técnica informática (SPSS) para as análises de tipo cuantitativo.

•

Contribuír á mellora da calidade da ensinanza das LE e, particularmente, do
F-L2, no contexto escolar.

•

Propoñer suxestións tendentes a minimizar o desigual nivel de logro da CCO
en F-L2 ao finalizar a ESO.

En relación con estes obxectivos, as hipóteses de traballo da investigación formúlanse
nos seguintes termos:
•

A CCO en F-L2 dos alumnos/as galegos/as, ao finalizar a escolaridade obrigatoria,
resulta deficiente nunha porcentaxe maior do desexable en función dos
obxectivos terminais do currículo para esta área.

•

Este grao de deficiencia implica un desenvolvemento desigual das capacidades
orais duns e doutros alumnos e alumnas no sistema educativo. Existen unha
serie de factores que actúan no sistema educativo e que inflúen e determinan
este tipo de desenvolvemento desigual.

•

Cabe clasificar estes factores en dous tipos: factores internos (aqueles que se
relacionan coa actividade curricular intraaular e extraaular) e factores externos
(aqueles que se relacionan con actividades extracurriculares).

Estas tres hipóteses xerais descenden a un nivel máis cualitativo de interpretación que
se formula por medio dos seguintes interrogantes:
•

Cal é a importancia e o alcance da CCO dos alumnos/as galegos/as de F-L2?

•

Estatisticamente, existe un grao de desproporción entre alumnos/as, grupos e
contexto?

•

Obsérvanse diferenzas nos resultados debido a circunstancias externas ou
internas á aprendizaxe?

•

Pódese determinar algunha relación interfactorial que incide nun desigual
desenvolvemento da CCO?

•

Podemos verificar e derivar algunha posible consecuencia dos resultados obtidos
por combinación de factores?

•

As porcentaxes e cruzamentos de porcentaxes segundo factores evidencian
indicios de posibles causas da deficiente CCO dos alumnos/as de F-L 2 que
finalizan a ESO?

Tendo en conta que esta tese se formula a xeito de réplica da investigación sobre
CCO en inglés e en francés dos alumnos/as galegos/as de 4.º da ESO, á que xa se fixo
referencia anteriormente (cfr. Vez e Martínez, 2002), a investigadora recorre aos mesmos
instrumentos de recollida de datos que no estudo replicado: as probas de logro en
capacidades comprensivas e expresivas e os cuestionarios ao alumnado e profesorado
participante no estudo. Os dous tipos de cuestionario inclúen, respectivamente, dúas
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variables cuxos aspectos referenciais son iguais aos da investigación que se replica, tal
como se indica na táboa 22.
Táboa 22. Variables comúns a ambos os cuestionarios
Variables de información
Achegan información sobre as opinións e valoracións de alumnos e profesores
acerca dos seus modos de pensar, os seus modos de facer (na aula e fóra
dela), as súas dificultades e o grao de desenvolvemento da CCO en F-L2.
Trátase, en definitiva, de indagar o seu parecer, as súas actividades e a súa
frecuencia de uso, o seu nivel de importancia, e as súas dificultades acerca
de aspectos –tanto internos ao desenvolvemento curricular coma externos–
estreitamente vinculados á adquisición dunha boa CCO en F-L2.

Variables de clasificación
Permítennos coñecer se se
producen diferenzas nas valoracións
do alumnado e do profesorado
segundo subgrupos de poboación
representados nas respectivas
mostras.

A partir do tamaño da poboación proxectado, segundo os informes estatísticos
facilitados pola Área de Informática Educativa de Atención a Centros e de Estatística,
dependente da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia, a investigadora optou por unha mostraxe aleatoria que respectase
as porcentaxes do alumnado da poboación en cada un dos vinte e catro estratos xerados
a partir da combinación dos valores das tres categorías consideradas de relevancia
no estudo –provincia, titularidade do centro e tamaño–. O tamaño total da mostra
de alumnos e alumnas que cursan ambas as dúas linguas decidiuse tendo en conta
fundamentalmente a factibilidade do proceso de recollida de datos en virtude dun
factor que en Galicia resulta de vital importancia para todo estudo educativo destas
características: a dispersión dos centros. Atendendo a estas consideracións, fixouse:
•

unha mostra de 33 centros,

•

unha mostra de alumnos/as de F-L2 de 92 suxeitos,

•

unha mostra de profesores/as (dos alumnos/as reais) de F-L2 de 33 suxeitos.

Os resultados globais da investigación mostran diferenzas significativas na análise
da competencia do alumnado da mostra en canto ao seu nivel de comprensión e
de expresión oral en francés como segunda lingua estranxeira. As gráficas 1 e 2, que
seguen a continuación, así o poñen de manifesto:
Gráfico 1. Porcentaxes segundo puntuacións obtidas na proba de comprensión oral
NIVEL EN COMPRENSIÓN
COMPRENSI ORAL
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Gráfico 2. Porcentaxes segundo puntuacións obtidas na proba de expresión oral
NIVEL EN EXPRESIÓN ORAL
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Nas conclusións do seu traballo, a investigadora responde á pregunta central da tese (“En
que medida o alumnado da ESO, que xa ten certo grao de competencia comunicativa
oral na súa primeira lingua estranxeira (inglés), obtén logros significativos nesta mesma
habilidade en francés como segunda lingua estranxeira?”), coa seguinte valoración
en función da análise dos datos que se inclúen nas gráficas 1 e 2, respectivamente:
Resulta que o 56,5% da mostra poboacional obtén o nivel 5 (= logro moi
bo) en comprensión oral. Pero este mesmo nivel tan só chegan a alcanzalo
un 7,6% da mostra cando se trata da expresión oral.
Claro que o realmente significativo dos datos é un dobre feito en relación coas
destrezas comprensivas e expresivas da poboación mostral:
1) Por un lado, observamos, atendendo ás mesmas gráficas aquí citadas,
que se produce unha gran descompensación no logro da comprensión
oral. É dicir, como acabamos de indicar existe unha maioría de alumnos
que alcanzan un logro moi bo nesta habilidade lingüística e, fronte a iso,
obsérvase:
•

unha estreita marxe de alumnos (un 1,1%) que só alcanzan o nivel
inmediato inferior; é dicir, o nivel 4 (= logro bo);

•

unha franxa tamén moi estreita de alumnos (un 4,35%) que non
pasan dun nivel 3 (= logro intermedio);

•

unha ausencia total de alumnos que poidamos situar nun nivel 2 (=
logro deficiente);

•

unha franxa importante de alumnos (un 15,2%) que revelan unha
deficiencia notoria ao situarse plenamente no nivel 1 (= logro moi
deficiente);

•

unha franxa moi significativa, e non por menos altamente sorprendente
(un 22,8%), de alumnos da mostra que non alcanzan nin o nivel máis
elemental e mínimo nesta destreza.

2) Por outro lado, a interpretación dos datos respecto da habilidade
expresiva pon de manifesto un equilibrio moito maior na ponderación
desta capacidade oral. É certo, como se acaba de comentar, que o nivel
de logro resulta neste caso moi diferente ao que alcanzan os alumnos
na súa dimensión comprensiva. Pero non só se trata dunha diferenza
cuantitativa entre un e outro tipo de destrezas lingüísticas. Hai ademais,
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e sobre todo, unha diferenza cualitativa que indica un maior equilibrio
na proporcionalidade de logros da poboación mostral. Así:
•

tan só un 13,0% da mostra alcanza un nivel 4 (= logro bo) en expresión
oral;

•

a franxa correspondente ao nivel 3 (= logro intermedio) aumenta ata
un 15,22% da mostra poboacional;

•

prodúcese un cambio significativo no nivel 2 (= logro deficiente),
onde a mostra que se sitúa neste logro aumenta ata 29,4% do total;

•

os niveis máis deficientes (nivel O e nivel 1) aglutinan, respectivamente,
un 17,4% da mostra, igual en cada caso.

3) Se nos detemos agora a examinar estes datos e interpretalos á luz do
estudo referencial ao que o noso estudo trata de replicar, observamos que
existen resultados paralelos que confirman, nunha e noutra investigación,
a irrelevancia de seguir argumentando arredor da CCO coma se dun
construto homoxéneo se tratase. En efecto, o estudo referencial concluía
afirmando que “... as diferenzas entre capacidades comprensivas e
expresivas son de tal magnitude que non é aconsellable referirnos á CCO
como conxunto... “ (Vez e Martínez, 2002: 213). Así:
•

Os alumnos de inglés da mostra do estudo referencial demostraron,
de xeito contundente, que as súas capacidades orais comprensivas eran
altas. Tan só un 22% da mostra obtiveron niveis deficientes (nivel 0
e nivel 1) en comprensión.

•

Os alumnos de inglés da mostra do estudo referencial demostraron
unha alta incompetencia no logro das súas habilidades expresivas.
Máis da metade da mostra (un 51%) non chegaron a alcanzar un nivel
intermedio (nivel 3) en expresión oral.

•

Os alumnos de F-L1 da mostra do estudo referencial demostraron,
igualmente, que as súas capacidades orais en comprensión eran altas.
Tan só un 32% da mostra de francés puxeron de manifesto unha
notoria deficiencia en comprensión oral.

•

Os alumnos de F-L1 da mostra do estudo referencial demostraron,
igualmente, que as súas capacidades orais en expresión eran moi
deficientes. Máis das tres cuartas partes da mostra de francés (un
83,6%) non chegaron a alcanzar un nivel de logro intermedio (Nivel
3) na súa proba de expresión oral.

Unha análise que leva a investigadora a concluír o seguinte:
Confírmanse os datos do estudo referencial, en canto á súa aplicabilidade a
unha mostra poboacional composta exclusivamente por alumnos que estudan
francés como segunda lingua estranxeira (e teñen inglés como primeira lingua
estranxeira) en análogos contextos educativos da ESO en Galicia, no sentido
de que existe unha grave e preocupante desproporción en logros en CCO
entre habilidades comprensivas (suficientemente desenvolvidas) e habilidades
expresivas (moi deficientemente desenvolvidas).
Confírmase, como resposta á pregunta nuclear do noso estudo, que o
alumnado da ESO que xa ten certo grao de competencia comunicativa oral
na súa primeira lingua estranxeira (inglés), obtén logros significativos en
comprensión oral en francés como segunda lingua estranxeira (ao igual que
obteñen en inglés), pero non obteñen estes logros en expresión (ao igual que
tampouco os obteñen na súa primeira lingua estranxeira).
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Finalmente, o traballo de investigación apunta a algunhas das causas que –a xuízo da
investigadora– inflúen de xeito máis decisivo na desigual e deficiente CCO en francés
como segunda lingua estranxeira, na mesma liña que xa se formulaba no estudo para
inglés e francés (primeira lingua estranxeira) que serviu de referencia a este. Así, sinala
a autora da investigación, entre as posibles causas dunha deficiente CCO en francés
L2 cabería incluír:
1) Ao rematar a ESO, os alumnos non teñen maior dominio das actividades orais
en F-L2 que da lectura e escritura nesa lingua, aínda a pesar de que lles sexa máis
doado, falando en termos de pluralidade lingüística, entender e falar francés que
inglés porque o francés é unha lingua máis parecida ao galego e ao español que
se apoia no feito de que a construción de frases sexa parecida e se comprendan
mellor outras linguas románicas.
2) Os profesores/as concédenlles igual importancia ás actividades orais e escritas.
3) Eses mesmos profesores/as avalían por separado o resultado das actividades orais
e escritas, pero ademais dun modo bastante desproporcionado. Priviléxianse as
destrezas escritas.
4) Nunca se desenvolve a clase enteiramente en lingua francesa. A porcentaxe
afirmativa é mínima.
5) A aprendizaxe das linguas estranxeiras iníciase tardiamente e, cando se inicia, non
se empeza pola comprensión, como sería de esperar.
6) Os centros non dispoñen (ou son escasos) de medios tecnolóxicos que favorezan
as prácticas orais en francés.
7) A formación dalgún dos profesores/as e a súa forma de ensinar non axuda a
mellorar a CCO, sen que esta circunstancia poida considerarse determinante, xa
que non achega grandes diferenzas nos logros.
8) Á hora de expresarse, os profesores/as valoran máis a corrección formal ca outros
criterios, como poden ser a capacidade de significar. Non obstante, un oportuno
cruzamento de datos revela que tanto alumnos/as coma profesores/as lle conceden
unha alta valoración á fluidez e á soltura.
9) Non se privilexia a interculturalidade. Son nulas as ocasións nas que os alumnos/
as compartiron intereses lingüísticos e culturais con cidadáns doutros países.
10) Eses intercambios e experiencias de uso natural do francés en contexto social
auténtico permanecen nun nivel hermético, descontextualizado e, ademais, illado
en compartimentos estanco: non existe a posibilidade de rendibilizar todo o
potencial semiótico e cultural desde o momento en que non se escoita a polifonía
das palabras que rodean o alumno mesmo no seu propio ámbito escolar.
Finalizaremos este percorrido polos estudos que gardan unha relación máis directa
con resultados de aprendizaxe das linguas estranxeiras no sistema educativo na
Comunidade Autónoma de Galicia, facendo referencia á tese de doutoramento
defendida na Universidade de Santiago de Compostela en 2011, da autoría da Dra.
Susana Sanz Muñoz e baixo a dirección de José Manuel Vez, que leva por título
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Aspectos regresivos en la retención de la competencia comunicativa oral en inglés en
educación obligatoria.
Esta investigación centra a súa análise no problema da regresión da competencia
comunicativa en inglés, fundamentalmente no seu aspecto de expresión oral, tras os
períodos de vacacións de verán. Trátase, polo tanto, dunha investigación que permite
coñecer en profundidade os aspectos do proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira
con especial atención á expresión oral e á regresión da súa retención. A tese formula
dous obxectivos xerais e seis obxectivos específicos. Os obxectivos xerais que sinala
concrétanse en:
•

1.º Obxectivo xeral: determinar o nivel de logro en competencia comunicativa
oral tras o período das vacacións de verán dun grupo de alumnos e alumnas de
inglés de educación secundaria obrigatoria que traballaron durante catro anos
consecutivos coa mesma profesora.

•

2.º Obxectivo xeral: buscar solucións ao problema que presenta a regresión
na retención da competencia comunicativa oral en inglés tras os períodos de
vacacións nos que se interrompe o proceso ensino-aprendizaxe.

A partir destes obxectivos xerais, a autora do traballo formúlase os seguintes obxectivos
específicos para a súa investigación:
1) Avaliar a competencia comunicativa oral en expresión oral do alumnado de
segundo ciclo da ESO tras os períodos de vacacións.
2) Analizar os logros en competencia comunicativa oral en expresión oral do
alumnado de segundo ciclo da ESO en función do xénero.
3) Analizar os logros en competencia comunicativa oral en expresión oral do
alumnado de segundo ciclo da ESO en función do ámbito sociofamiliar.
4) Avaliar o nivel de logro en competencia comunicativa oral en interacción
oral do alumnado de segundo ciclo da ESO.
5) Buscar a posible relación entre estas variables.
6) Suxerir propostas para a posible intervención didáctica.
A hipótese xeral da que parte a investigación formúlase nos seguintes termos:
O alumnado de educación secundaria obrigatoria (ESO) presenta regresión en
competencia comunicativa, en expresión oral en lingua inglesa tras o período
de vacacións de xuño-setembro.

E as preguntas que orientan o traballo formúlanse do seguinte xeito:
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•

Cales son os niveis de logro en competencia comunicativa oral tras os períodos
de descanso vacacional?

•

Cales son os niveis de logro en competencia comunicativa oral en función do
xénero?

•

Cales son os niveis de logro en competencia comunicativa oral en función do
contorno sociofamiliar?

•

Cales son os niveis de logro en interacción oral?

A investigación realízase nun grupo-aula composto por 22 alumnos e alumnas de
educación secundaria obrigatoria do colexio concertado sostido con fondos públicos
Divino Mestre, en Santiago de Compostela, ao longo de dous cursos escolares. Os
suxeitos (grupo obxecto de estudo) que participaron na presente investigación son
alumnos e alumnas que cursan os seus estudos obrigatorios neste colexio. Inicialmente,
o grupo-aula estaba composto por 25 alumnos/as, pero non participaron na
investigación todos eles: dous por abandonar os estudos antes de que esta finalizase
e un por cambio de centro. Dos 22 alumnos/as que finalmente realizan as probas
desta investigación, 10 deles son do sexo masculino (40%) e 12 do sexo feminino
(60%) e, durante 4 cursos consecutivos, tiveron clase coa mesma profesora: 6.º curso
de educación primaria, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da ESO.
As características que definen este estudo exploratorio son de tipo descritivo; é dicir,
descríbese o efecto das variables independentes (tempo, xénero e ámbito sociofamiliar)
sobre a variable dependente da competencia comunicativa oral en inglés a nivel da
habilidade expresiva. Os momentos de medición da variable independente tempo son
tres: setembro, xaneiro e xuño. Defínese setembro como o momento da primeira toma
de datos, cando os alumnos/as comezaban o curso académico de 3.º da ESO; xaneiro
como o momento da segunda toma de datos, que coincide co comezo do segundo
trimestre do curso e tamén coa volta do período de vacacións de Nadal tomados no
mes de xaneiro; e xuño como o momento da última toma de datos correspondente a
3.º da ESO e que centrará o eixe da investigación en canto á retención na aprendizaxe
con respecto ás vacacións de verán. A seguinte toma de datos corresponde a 4.º da
ESO, onde se repite o ciclo temporal. En canto á variable xénero, como xa se dixo,
trátase de dous subgrupos: un subgrupo de 12 alumnas que representan o 60% do
total do grupo e outro subgrupo de 10 alumnos/as que representa o 40%. Para estudar
a variable de ámbito sociofamiliar, a investigadora estableceu tres grupos, en función
da situación familiar e dos estudos dos pais.
En relación coa definición da variable dependente (competencia comunicativa en
expresión oral), a investigadora recorre ao DCB proposto pola Consellería de Educación
da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de realizar a investigación, e ás
propostas do MCERL. E define a competencia comunicativa oral da seguinte maneira:
A competencia comunicativa oral é a capacidade de expresar mensaxes orais
en diversas situacións de comunicación oral para conseguir que esta sexa
fluída e satisfactoria, achegando datos esenciais para o entendemento e
comunicándoos de maneira organizada en lingua inglesa.

Os instrumentos utilizados para a recollida de datos foron os seguintes:
•

Proba de logro de expresión oral en inglés, seguindo o modelo utilizado na
investigación realizada na Universidade de Santiago de Compostela, a través do
Instituto de Ciencias da Educación en 2000-2001 mencionada con anterioridade
(Vez e Martínez, 2002).

•

Proba de logro de interacción oral en inglés, que foi adaptada da proba proposta
por Cambridge ESOL Main Suite and CELS Speaking Material para uso do
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Consello de Europa, División de Política Lingüística de Estrasburgo, co obxecto
de facilitar material útil á hora de deseñar as primeiras versións do Manual for
relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR).
•

Un cuestionario de contexto que, a modo de ficha de datos, recolle información
relativa a datos persoais, familiares, económicos e de hábitos de traballo. O
obxectivo é analizar a incidencia do contorno sociofamiliar nos logros obtidos
nas probas realizadas en competencia comunicativa oral.

En relación cos resultados obtidos, tendo en conta as tres variables independentes da
investigación, cabe destacar aquí o referido á variable tempo. Os valores que se obteñen
para cada un dos momentos da proba revelan que existe regresión en expresión oral
tras o período de vacacións de verán, como se desprende dos datos da táboa 23.
Táboa 23. Media e desviación típica para logros de expresión oral
Táboa de media e desviación típica para logros de expresión oral
SETEMBRO
(3.º ESO)
XANEIRO
(3.º ESO)
XUÑO
(3.º ESO)
SETEMBRO
(4.º ESO)
XANEIRO
(4.º ESO)
XUÑO
(4.º ESO)

MEDIAS

DESVIACIÓN TÍPICA

11,36

4,16

11,00

4,44

13,37

3,68

12,31

4.09

13,00

4,29

13,66

3,55

Os resultados obtidos en xuño de 3.º da ESO, unha media de 13,37 son superiores
aos alcanzados en setembro, cuxa media só alcanza 12,31. Cabe considerar este dato
sobre regresión como significativo. Ademais deste dato principal, a análise anterior
leva a investigadora a realizar as seguintes consideracións:
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•

A análise da evolución dos suxeitos mostra unha recuperación despois de que
pasa o primeiro trimestre de curso, cando os alumnos/as retoman o contacto
coa lingua estranxeira, participan novamente nas actividades de aula, traballan a
oralidade e, en definitiva, escoitan e usan o idioma. Os datos do mes de xaneiro
reflicten unha media de 13 puntos.

•

Prodúcese unha recuperación importante no segundo trimestre do curso, en
xaneiro (13,00); non obstante, non se chega a alcanzar a media obtida antes
do verán, no mes de xuño (13,37 vs. 13,00).

•

Confírmase que o alumnado non foi capaz de recuperar os coñecementos
previos do mes de xuño no período comprendido entre setembro e xaneiro.

•

Este resultado fainos formular a hipótese de que o tempo en que o alumnado
non estivo exposto á lingua é tan terriblemente nocivo que, igualados os tempos

cronolóxicos de uso e non uso, este último prevalece sobre o primeiro ata non
permitir que se consigan resultados que se alcanzaran previamente.
•

O proceso de mellora é máis regular en 4.º ca en 3.º da ESO, un curso que se
adoita caracterizar polas dificultades de desenvolvemento persoal, motivación
e disciplina de grupo complexa.

O gráfico dos resultados obtidos na variable tempo (ver gráfica 3) pon en evidencia
outra serie de cuestións relativas á regresión e á recuperación da aprendizaxe en 4.º
da ESO que inciden directamente nos niveis de logro.
Gráfico 3. Incidencia da variable tempo sobre a competencia comunicativa
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Aínda que os resultados obtidos ao finalizar 4.º da ESO (13,66) foron superiores
aos obtidos ao finalizar 3.º da ESO (13,37), apreciamos que esta liña ascendente
de melloría, que aparentemente se mostra ao longo de todo o curso de 4.º da ESO,
é en realidade, ao principio de curso, a recuperación da regresión sufrida durante o
verán. Esta etapa de recuperación precisa de case todo o primeiro trimestre do curso.
Diriamos, polo tanto, que cando se continúa mellorando e realmente se avanza na
aprendizaxe é a partir de xaneiro de 4.º da ESO, momento en que practicamente se
igualan os niveis cos de xuño do curso anterior.
A investigadora chama tamén a atención sobre o feito diferenciador de acertos e
fallos que os alumnos/as producen en cada un dos meses da toma de datos, xa que
a análise destes dous valores resulta un dato de interese á hora de establecer unha
intervención didáctica axeitada. Para obter estas porcentaxes, a investigadora realizou
unha estatística en función do número de acertos e de fallos que confirmou a hipótese
inicial de regresión tras o período vacacional. Para iso, calculou o tanto por cento
de preguntas acertadas sobre o total; é dicir, ao constar o grupo suxeito a análise de
22 alumnos/as e que a máxima puntuación que se pode obter para a proba é de 25
puntos, a puntuación total máxima á que pode optar a totalidade da clase será 22 x 25
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A investigación en linguas estranxeiras As linguas estranxeiras no tránsito do século XX ao
século XXI
= 550. Sumando todas as puntuacións para cada momento en que se aplica a proba
procédese a calcular o tanto por cento de preguntas acertadas:
% acertos = (suma de puntuacións/550) x 100

O diagrama de barras da gráfica 4, no que se representan os acertos e os fallos para
cada período de tempo, mostra que a porcentaxe máis alta de fallos se sitúa no mes
de setembro do curso escolar de 3.º da ESO, no cal se rexistra un 55% de fallos fronte
a un 44,45% de acertos. A medida que o curso vai avanzando e, polo tanto, a medida
que se traballa a oralidade e a toma de contacto novamente co idioma, os alumnos/
as volven situarse na porcentaxe previa.
Gráfico 4. Porcentaxes de acertos e fallos durante os dous cursos escolares
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A porcentaxe de fallos vai descendendo ao longo do curso escolar, ata situarse por
debaixo da porcentaxe de acertos. Esta é a situación que se presenta en xuño de 3.º da
ESO, con 53,47% de acertos fronte ao 47% de fallos. Esta análise permite comprobar
que a evolución da porcentaxe de acertos e fallos varía no curso seguinte. En 4.º da
ESO, a porcentaxe de acertos é superior á de fallos durante todo o curso, a excepción do
seu comezo, en setembro. A recuperación paulatina (no mes de xaneiro, a porcentaxe
de acertos é dun 51,5% fronte ao 49% de fallos e, en xuño, de 54,00% de acertos
fronte ao 45% de fallos) pode deberse a que o tempo ao que estiveron expostos os
alumnos/as á lingua oral se vai acumulando ao longo da escolarización e, aínda que
nun sentido xeral a melloría non sexa notoria, o feito de incrementarse a porcentaxe
de acertos fronte á de fallos presenta unha perspectiva de intervención didáctica moito
máis alentadora.
Se pasamos dunha análise lonxitudinal completa, que describe os dous cursos escolares,
a analizar a situación nos dous períodos de tempo nos que nos estamos a centrar e,
desde os que se describe a regresión –é dicir, xuño de 3.º da ESO e setembro de 4.º
da ESO–, os resultados sitúannos nas seguintes porcentaxes que confirman a hipótese
da que partimos inicialmente:
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•

47% de fallos en xuño de 3.º da ESO fronte a 51% no mes de setembro, despois
das vacacións de verán.

•

53,47% de acertos en xuño de 3.º da ESO fronte a 49,27% de acertos en
setembro de 4.º da ESO.

A gráfica 5 resulta moi relevante para a comprensión do dato conclusivo a que nos
remite a autora da investigación.
Gráfico 5. Comparativa de porcentaxes de acertos e fallos antes e despois do verán
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Como conclusión aos resultados obtidos tras a aplicación destes dous instrumentos
estatísticos, media e porcentaxe de acertos e fallos, a investigadora deixa claro que o
grupo suxeito a estudo sofre regresión en competencia comunicativa de expresión oral
e que esta regresión inflúe nas aprendizaxes posteriores de xeito significativo.
Por último, faremos referencia ás conclusións xerais desta investigación en relación
coa hipótese de partida e cos interrogantes que orientan o estudo.
1) En resposta á primeira pregunta que se centra na variable tempo, a investigación
conclúe o seguinte:
•

Tras o período de vacacións, prodúcese regresión en competencia comunicativa
en expresión oral. É dicir, que o período de vacacións de verán exerce unha
influencia negativa no proceso de ensino-aprendizaxe.

•

Unha vez analizados os resultados de xeito lineal ao longo de dous cursos
académicos resáltase que, comprobada a regresión sufrida despois das vacacións
de verán, a recuperación ata alcanzar os niveis de logro que se conseguisen
previamente necesita máis dun trimestre do curso académico.

•

Se se fai extensivo este dato á escolarización académica obrigatoria completa e
se teñen en conta todos os períodos de vacacións de verán, os avances logrados
ao longo da escolarización en competencia comunicativa de expresión oral
vense amplamente minguados polos períodos en que os estudantes non teñen
contacto co idioma.

•

Os datos obtidos neste estudo están en consonancia cos estudos teóricos
presentados nos capítulos iniciais do traballo que sosteñen que a interrupción da
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aprendizaxe durante un período extenso de tempo facilitan que os coñecementos
se esquezan con facilidade.
•

O primeiro trimestre de curso utilízase para recuperar as aprendizaxes ás que
se chegara ao finalizar o curso anterior sen conseguirse un avance real, pero si
unha recuperación.

•

O nivel de esforzo en estudantes da ESO pódese ver afectado negativamente
por este dato anterior, xa que o seu nivel parece estar sempre nos mesmos
parámetros e non conseguir melloría. Isto pode ser moi desmotivador para
seguir aprendendo con ánimo e ilusión.

•

O último curso da etapa de ensino obrigatorio vese afectado por unha serie de
motivacións externas, en canto aos estudos posteriores, que dificultan que os
alumnos/as traballen ao mesmo ritmo todo o ano.

2) Os datos analizados difiren en función da variable xénero:
•

En canto aos niveis de logro en función do xénero, constátase que o nivel de
logro en competencia comunicativa en expresión oral que alcanzaron as rapazas
é máis alto que o dos rapaces.

•

As rapazas presentan menor regresión nos niveis de logro como resultado final.
Tamén teñen maior porcentaxe de acertos e son máis regulares que os rapaces
nos resultados que obtiveron ao longo de cada un dos cursos en que foron
valorados.

•

O nivel de esixencia que se ten cos rapaces desde a infancia debe igualarse co das
rapazas, e háselles proporcionar a ocasión de que realicen xogos e actividades
que lles axuden a centrarse, a fixarse e a esforzarse coma elas.

3) A variable de nivel sociofamiliar non é determinante para os niveis de logro, aínda
que si afecta os resultados.
•

Percíbese que os estudos dos pais son importantes para os niveis de logro, pero
só naqueles casos en que as situacións son de niveis moi baixos e que adoitan
estar combinados con outro tipo de dificultades engadidas, por exemplo moito
tempo fóra da casa, dificultades económicas etc.

•

Os alumnos/as cuxas familias se encontran en niveis de estudos altos obteñen
resultados de logro similares, e incluso nalgún dos momentos aqueles de nivel
medio avantaxan os de nivel alto.

•

Na última toma de datos, coincidente co final da etapa da ESO, en que os
alumnos/as planifican os seus estudos futuros noutros centros, que xa non son
de ensino obrigatorio, os alumnos/as de nivel medio e alto realizan un esforzo
que se pode deber a que os resultados que obteñan condicionarán o centro de
estudos que os admita.

•

É importante reforzar o alumnado cuxas familias teñen máis dificultades para
motivar os seus fillos a través dos equipos de orientación escolar dos centros.

4) En relación cos niveis de logro en interacción oral, percíbese que:
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•

O total do alumnado suxeito a estudo presenta dificultades para desenvolver
interacción oral en lingua inglesa.

•

Tanto os rapaces coma as rapazas presentan dificultades en interacción oral
na mesma porcentaxe, aínda que os resultados en expresión oral son mellores
neste último grupo.

•

Os alumnos/as que alcanzaron uns niveis de logro positivos en expresión oral
non conseguen os mesmos niveis en interacción oral e mostráronse incapaces de
manter unha conversación ou un intercambio de información coa intervención
doutro interlocutor.

•

É necesario intervir didacticamente para conseguir que os alumnos/as
interaccionen oralmente en lingua inglesa tanto dentro coma fóra da aula.

A investigación finaliza cunha serie de achegas destinadas á mellora do fenómeno
de atrición da competencia comunicativa oral no estudo de linguas estranxeiras no
sistema educativo, entre as que a autora desta destaca dous tipos de accións que
conviría levar a cabo:
•

Mellorar a calidade do ensino de idiomas, en particular a dimensión oral das
linguas.

•

Concienciar a sociedade da competencia plurilingüe e da importancia da
interculturalidade na que estamos inmersos, proporcionando recursos que
permitan a adaptación a esta situación.

Ao respecto das concrecións de cada unha destas medidas, a autora da investigación
precisa o seguinte:
1) Mellorar a calidade da ensinanza de idiomas:
•

Para evitar o fenómeno da atrición sería imprescindible mellorar o
sistema de ensino de idiomas desde a súa formulación de orixe. Ben
é verdade que o fenómeno da atrición se produce debido ao período
vacacional, pero non é menos certo que o día a día do curso escolar
contribúe con moitas dificultades a que os alumnos adquiran as
estratexias formuladas no MCERL para “saber, saber facer, saber ser e
saber aprender”. Por iso, como primeira medida, consideramos que
no ensino de idiomas debería realizarse unha profunda renovación e
concedérselle unha consideración fundamentalmente distinta á que
se lle está a dar na actualidade, tanto no ámbito estatal coma nas
comunidades autónomas.

•

En canto aos currículos vixentes na actualidade, propoñemos unha
revisión que supoña a súa renovación que os baseen realmente na
proposta do MCERL, coa correspondente utilización de portfolios
lingüísticos que afecten e involucren a todas as linguas das
comunidades autónomas e das comunidades educativas.

•

Que o inglés sexa un vehículo de comunicación e non unha materia
en si mesma. Deste modo, os estudantes poderán facer uso dela
de xeito natural e non sempre en situacións ficticias. Trátase de
converter as clases de idiomas en situacións reais de comunicación,
con formulacións de uso e non só de coñecemento lingüístico.
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•

Xuntar esforzos para que todo o profesorado coñeza as propostas
do MCERL e, desde todas as áreas, concienciar o alumnado da
importancia de “aprender a aprender”.

•

Dotar as aulas de idiomas de mellores recursos tecnolóxicos e persoais
comezando por revisar a ratio profesor-alumno para evitar situacións
como as que se presentan na actualidade na ESO en que ata 30
alumnos, sen ter en conta os que repiten curso, poden compartir
unha aula de idiomas cun único profesor “responsable” de que o
proceso ensino-aprendizaxe chegue á súa fin.

•

As autoridades competentes deberían realizar o investimento
económico correspondente para lle poder proporcionar recursos
formativos e de reciclaxe ao profesorado para poder innovar de xeito
creativo.

2) Concienciar a sociedade da interculturalidade na que estamos inmersos e
proporcionar recursos que permitan a adaptación a esta nova situación:
•

Realización de actividades lingüísticas fóra do ámbito escolar e do
horario lectivo. Propoñemos algunhas actividades, como suxestión,
que servirían para usar a lingua inglesa en talleres de manualidades,
deportes ou actividade complementarios.

•

Favorecer intercambios de alumnos, e mesmo familias, con países
que falen lingua inglesa, con dotacións económicas directas ou con
dotacións compensatorias, como a través da redución en impostos,
que lle posibiliten ao maior número de familias esta actividade tan
altamente custosa.

•

Crear unha cultura de uso dos idiomas e concienciar o alumnado da
importancia dos idiomas máis alá das fronteiras, facendo partícipes
os escolares da mobilidade social e laboral que estamos a vivir no
eido mundial que, ben sendo Estados de acollida ou ben Estados
acolledores, nos vemos todos afectados pola interculturalidade.

•

Animar os escolares a que vexan películas en versión orixinal que
favorezan desde a infancia o contacto con distintos idiomas e distintos
acentos que serán moi valiosos para a futura aprendizaxe.

•

Propoñer actividades vacacionais en que os idiomas sexan un referente
prioritario e en que non se perda o contacto establecido con estes
durante o curso académico a través de campamentos de verán, en
áreas especializadas ou nas propias cidades, actividades AICLE, cine de
verán en versión orixinal, teatro, contacontos, lecturas e programas en
lingua inglesa e acceso a redes sociais, con escolares das súas mesmas
idades, para realizar proxectos en común.

•

Apoiar as familias para que realicen os labores de concienciación dos
alumnos e, así, poder animar os seus fillos a adquirir unha visión
ampla da competencia plurilingüe e intercultural.

Á marxe das achegas ata aquí referidas, todas elas en formato de proxectos de
investigación ou de tese de doutoramento, están aqueles outros estudos que recollen
diferentes aspectos do estado da cuestión sobre as linguas estranxeiras en Galicia.
Por exemplo, e como resultado de traballos descritivos e puntuais, merecen especial
atención:
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•

As achegas persoais de Xabier San Isidro Agrelo, asesor de Linguas Estranxeiras
na Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia,
especialmente os seus estudos titulados: “Cara a unha competencia plurilingüe”44;
“O desenvolvemento da competencia plurilingüe entre as prioridades da
Administración educativa galega”45; “CLIL, un nuevo horizonte en la formación
del profesorado46”; “Galicia, CLIL Success in a Bilingual Community”47; “An
Insight into Galician CLIL”48; “Análisis del modelo CLIL gallego”49 e “The fusion
effect of CLIL on language-building and content learning: research study”50.

•

As obras colectivas, resultado do apoio institucional da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia ás accións en linguas estranxeiras,
entre as que cabe destacar: O inglés en infantil: unha porta ao plurilingüismo51, CLIL:
integrando linguas a través do currículo52 e Materiais plurilingües 3.0. Formación,
creación e difusión53.

A revisión de estudos e informes citados neste capítulo lévanos a resaltar algunhas
ideas, tales como a importancia do coñecemento de linguas posta de manifesto na
Unión Europea, a potenciación da comunicación oral, a importancia do uso social
das linguas a través dunha comunicación efectiva, a xeneralización da entrada dos
medios tecnolóxicos nas aulas, a necesidade de iniciar os estudos das linguas a idades
temperás e a importancia de que o profesorado teña unha competencia en lingua o
máis axeitada posible.

44 Ver San Isidro Agrelo, X. (2008a). “Cara a unha competencia plurilingüe”. Eduga. Revista Galega do Ensi-

no, 53, 5.
45 Ver San Isidro Agrelo, X. (2008b). “O desenvolvemento da competencia plurilingüe entre as prioridades

da Administración educativa galega”. Eduga. Revista Galega do Ensino, 53, 30-31.
46 Ver San Isidro Agrelo, X. (2009a). “CLIL, un nuevo horizonte en la formación del profesorado·. Latin

American Journal of Content & Language Integrated Learning, 2(1), 51-54.
47 Ver San Isidro Agrelo, X. (2009b). “Galicia, CLIL Success in a Bilingual Community”. En David Marsh,

et al. (eds) CLIL Practice: Perspectives from the Field. Jyväskylä: CCN-University of Jyväskylä, 5-13.
48 Ver San Isidro Agrelo, X. (2010). “An Insight into Galician CLIL”. En D. Lasagabaster e Y. Ruiz de Zaro-

be (eds), CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Newcastle upon Tyne: Cambridge
Scholars Publishing.
49 Ver San Isidro Agrelo, X. (2011a). “Análisis del modelo CLIL gallego”. En C. Escobar Urmeneta, N.

Evnitskaya, E. Moore & A. Patiño (eds), AICLE/CLIL/EMILE. Educació Plurilingüe: Experiencias, Research &
Politiques. Barcelona: Publicaciones UAB.
50 Ver San Isidro Agrelo, X. (2011b). “The fusion effect of CLIL on language-building and content learning:

research study”. En Oliver Meyer (ed), Quality Interfaces: Examining Evidence & Exploring Solutions in CLIL.
Eichstätt: CLIL Cascade Network and University of Eichstätt.
51 Ver San Isidro Agrelo, X. (Coord.) (2009c). O inglés en infantil: unha porta ao plurilingüismo. Santiago de

Compostela, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
52 Ver San Isidro Agrelo, X. (Coord.) (2009d). CLIL: integrando linguas a través do currículo. Santiago de

Compostela, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
53 Ver San Isidro Agrelo, X. (Coord.) (2011c). Materiais plurilingües 3.0. Formación, creación e difusión. San-

tiago de Compostela, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
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Por outra banda, tamén se constata que o alumnado galego ten poucas oportunidades
fóra da aula para practicar as linguas estranxeiras; por iso, ver programas e películas en
versión orixinal, utilizar auxiliares de conversa, aproveitar a oportunidade que ofrecen
as seccións bilingües, realizar intercambios e incluso poñer en marcha medidas para
que o verán non constitúa unha perda substantiva das aprendizaxes adquiridas durante
o curso poden axudar a paliar parcialmente as ditas carencias.
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Capítulo 3

Como é sabido, os anos setenta marcan un cambio moi importante na orientación dos
procesos de ensino e aprendizaxe das linguas estranxeiras no conxunto do territorio
español. A Lei xeral de educación (LXE)54 de 1970 introduce, por primeira vez neste
país, a obrigatoriedade de cursar unha lingua moderna na educación xeral básica (unha
dobre etapa educativa que ía dos 6 aos 14 anos de idade). As orientacións curriculares
para a aprendizaxe dun idioma nesta etapa básica da educación obrigatoria estableceron
o seu foco de atención na adquisición de competencias en catro actividades da lingua:
comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión escrita, para o que
lle deron unha prioridade explícita á dimensión da oralidade baixo enfoques activos
e seguiron dun modo bastante fidedigno os postulados do estruturalismo lingüístico.
Sen necesidade de cambios no propio corpo da LXE, o Ministerio de Federico Mayor
Zaragoza introducirá novas reformas fundamentais no ensino das linguas modernas
baixo a promulgación dos denominados Programas renovados55 que entran en vigor en
1981. As linguas estranxeiras pasan a configurar unha área de actividade educativa en si
mesma, condición que manterán nas sucesivas reformas lexislativas ata a actualidade,
e a súa obrigatoriedade establécese a partir do 6.º curso (11 anos), aínda que se
deixaba aberta a posibilidade de inicio a partir do 5.º curso (10 anos), ou ben do
3.º (8 anos). Nestes dous últimos casos non se chegou a detallar o tempo que se lle
debía dedicar ao ensino dun idioma estranxeiro, pero das 25 horas lectivas semanais
asignábase necesariamente entre un 40 e un 50% dese tempo ao tratamento xeral das
áreas de expresión, entre as que se encontraba a área de linguaxe e, polo tanto, a lingua
estranxeira. Para os cursos 6.º, 7.º e 8.º de EXB formulábase unha distribución do
tempo dun 13% para a área de Expresión de Idioma Moderno, o cal supoñía unhas
tres horas semanais para esta materia a partir dos 11 anos de idade. Por primeira vez, a
normativa legal considerou a posibilidade de comezar o ensino de linguas estranxeiras
á idade de 8 anos. Non obstante, esta opción non chegou a xeneralizarse en ningún dos
contextos educativos españois e o máis habitual foi que o ensino da lingua estranxeira
empezase, con carácter obrigatorio, no 6.º curso (primeiro curso do denominado ciclo
superior). Pero, sen dúbida, a innovación máis significativa é a orientación pedagóxica
adoptada que se decanta abertamente por un enfoque comunicativo do idioma, en
consonancia coas novas directrices europeas que emanan do Nivel Soleira establecido
polo Consello de Europa para todas as linguas (xa comentado no terceiro punto do
54 Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa (BOE 06-08-

1970).
55 O nome exacto é: Programas renovados da educación xeral básica. Algunhas das características máis

destacadas destes programas foron: a estruturación dos oito cursos en tres grandes ciclos (ciclo inicial,
ciclo medio e ciclo superior); o establecemento de niveis básicos de referencia, para cada ciclo e para
cada curso, que os alumnos deberán acadar antes de pasar ao seguinte ou terminar, se é o caso, a escolarización; a integración de determinados obxectivos sectoriais nas grandes áreas de aprendizaxe que
responden a esixencias actuais da sociedade. Co obxectivo de ofrecer unha visión coherente das diversas
áreas de ensinanza, os novos programas estrutúranse en bloques temáticos, temas de traballo, niveis
básicos de referencia e actividades (entendidas como o conxunto de accións e experiencias que se propoñen como idóneas para conseguir cada un dos obxectivos propostos; estas actividades eran suxeridas
e non obrigatorias); a elaboración de documentos de apoio ao profesorado; e, por último, a estrutura
dos programas renovados permite a súa adecuación ás diferentes peculiaridades dos diversos territorios
do Estado español, así como a incorporación de todo aquilo que poida enriquecer a programación e as
actividades escolares.
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capítulo 1 deste informe). Un cambio decisivo de orientación que, pouco a pouco,
irá impregnando as pautas didácticas de todo o sistema educativo no réxime xeral, ao
igual que no réxime especial.

1. As linguas estranxeiras no réxime xeral
A promulgación da LOXSE en 199056 configura un novo marco lexislativo para as
linguas estranxeiras no ámbito do réxime xeral que inclúe a obriga da súa oferta en
todos os niveis educativos e fixa o seu inicio no 3.º curso de educación primaria, á
idade de oito anos, o que supón un avance no seu adiantamento prescritivo de tres anos
con relación á lei anterior. Cabe destacar que a maioría das comunidades autónomas,
no uso das súas plenas competencias en materia educativa, entre as que se inclúe a
Comunidade Autónoma de Galicia, iniciarán progresivamente a introdución de modo
experimental do idioma estranxeiro no primeiro curso de educación primaria e, co
tempo, permitirán a súa implantación no último –ou mesmo penúltimo– curso da
educación infantil. No caso da Comunidade Autónoma de Galicia, cabe ter en conta
a Orde do 26 de xullo de 2001 pola que se convocaba a realización de proxectos de
anticipación da primeira lingua estranxeira no segundo ciclo da educación infantil e no
primeiro da educación primaria (DOG 14-08-2001) e a Circular 10/2002 da Dirección
Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional que ditaba instrucións ao
respecto.
En relación coa aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira, o novo marco legal
abre a posibilidade de que os alumnos e alumnas de educación secundaria estuden
un segundo idioma, á idade de doce anos, no primeiro curso desta etapa educativa.
A oferta da segunda lingua é obrigatoria para o centro educativo, pero opcional para
o alumnado. A xeración de alumnos/as que remataron a súa educación obrigatoria
en 2001 é a primeira promoción do réxime xeral de educación que iniciou o estudo
dunha lingua estranxeira á idade de oito anos e que tivo, ademais, a posibilidade de
aprender un segundo idioma, maioritariamente o francés, seguido do alemán e, na
comunidade galega, tamén do portugués.
Cabe recordar que, como xa foi mencionado, a orientación cara a un enfoque
comunicativo baseado na correlación de nocións con funcións lingüísticas (seguindo
as pautas do Nivel Soleira do Consello de Europa) fora xa establecida nos Programas
renovados da educación xeral básica de 1981 que trataron de establecer melloras de
calidade na LXE. Pero será coa LOXSE, e desde o propio texto do Libro branco, cando
a orientación funcional-comunicativa adquira a súa plena dimensión ao referendarse
no texto legal a finalidade curricular da área de linguas estranxeiras:
A finalidade curricular da área non é o ensino dunha lingua estranxeira, senón
ensinarlles aos alumnos a comunicarse nela. Isto implica e explica o adoptar
un enfoque baseado na comunicación e orientado cara á adquisición dunha
competencia comunicativa.

Os deseños curriculares que se desenvolven a partir da LOXSE consideran a competencia
comunicativa como un conxunto de subcompetencias organizadas arredor de:
56 Lei orgánica 9/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (BOE 04-10-1990).
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•

A competencia gramatical: a capacidade de procesar as diferentes unidades e
regras de funcionamento do sistema lingüístico.

•

A competencia discursiva: a habilidade para usar diferentes tipos de discurso
e organizalos en función da situación comunicativa e dos participantes nesa
situación.

•

A competencia sociolingüística: a habilidade para adaptar a execución lingüística
a un contexto específico, de maneira que o usuario da lingua estranxeira poida
controlar os usos aceptados nunha determinada comunidade de fala.

•

A competencia estratéxica: a capacidade para definir, adaptar, expresar matices
e introducir os axustes requiridos por unha situación de comunicación.

Con relación á ESO, as orientacións pedagóxicas apuntan na dirección dun dominio
comunicativo do idioma por parte do alumnado desta etapa, con especial atención á
oralidade da lingua, de forma que teña competencias abondas para interaccionar de
forma apropiada en situacións cotiás relacionadas cos seus intereses e motivacións. Nos
dous ciclos desta etapa promóvese igualmente o dominio competencial da dimensión
escrita da lingua estranxeira, na súa manifestación comprensiva e expresiva, de maneira
que –xunto co dominio da oralidade– o alumnado poida de forma autónoma seguir
desenvolvendo os seus niveis competenciais para alcanzar novos logros e non perder
os xa adquiridos. Nesta etapa promóvese tamén a reflexión sistemática sobre a
lingua estranxeira, de forma que actúe como catalizador e punto de referencia para o
coñecemento lingüístico, tendo en conta que o devandito coñecemento non constitúe
un fin en si mesmo, senón que se trata dun medio para a consecución da competencia
comunicativa na nova lingua. Nesta etapa préstaselles igualmente maior atención aos
aspectos socioculturais da lingua estranxeira.
Coa promulgación da LOE57, formúlase no noso país a incorporación e a adaptación
do sistema educativo e, como parte integrante deste, do proceso de ensino-aprendizaxe
das linguas estranxeiras, a un enfoque baseado en competencias básicas. Nese marco,
o novo currículo básico establecido polo MEC58, así como os correspondentes
currículos da Comunidade Autónoma de Galicia59, apostan por unha orientación
do ensino obrigatorio cara ao desenvolvemento de competencias básicas, tomando
como referentes as propostas nesta materia realizadas nos últimos anos pola OCDE
e a Unión Europea. Esa formulación pretende responder ás novas demandas que a
actual sociedade da información e do coñecemento dirixe á educación, distintas das
tradicionais e máis relacionadas coa vida cotiá da cidadanía e co desenvolvemento de
capacidades e habilidades realmente útiles para desenvolverse de forma autónoma e
desenvolver un proxecto de vida. No novo currículo das etapas do ensino obrigatorio
57 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE 04-05-2006).
58 Real decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas para a educa-

ción primaria (BOE 05-12-2007) e Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen
as ensinanzas mínimas correspondentes á educación secundaria obrigatoria (BOE 05-01-2007).
59 Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comuni-

dade Autónoma de Galicia (DOG 09-07-2007) e Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan
as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 13-072007).
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(primaria e ESO), as competencias básicas ocupan un papel determinante e aparecen
como un elemento orientador para a selección do resto de elementos curriculares
(obxectivos, contidos, criterios de avaliación) e, polo tanto, como un elemento nuclear
dos proxectos educativos e curriculares e, en última instancia, das programacións
didácticas de todas as áreas e materias do currículo.
Sobre a base do marco teórico establecido polo informe DeSeCo, e partindo da proposta
realizada pola Unión Europea, o MEC e as comunidades autónomas estableceron as
oito competencias básicas (competencia en comunicación lingüística, competencia
matemática, competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, tratamento
da información e competencia dixital, competencia para aprender a aprender,
competencia social e cidadá, autonomía e iniciativa persoal e competencia cultural
e artística do ensino básico) para o conxunto do Estado, entre as que destaca, para o
propósito deste informe, a denominada competencia en comunicación lingüística,
definida como:
A habilidade para expresar e interpretar pensamentos, sentimentos e feitos
tanto de forma oral coma escrita (escoitar, falar, ler, escribir), e para interactuar
lingüisticamente de forma apropiada nunha ampla gama de contextos sociais
e culturais –educación e formación, traballo, fogar e ocio–.60

A definición do concepto expresada no currículo da Comunidade Autónoma de Galicia
abunda nesta visión da competencia, ao indicarse no anexo I que
Esta competencia se refire á utilización da linguaxe como instrumento de
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión
da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización
e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.61

Escoitar, expoñer e dialogar supón a utilización activa e efectiva de códigos e
habilidades lingüísticas e non lingüísticas e das regras propias do intercambio
comunicativo en diferentes situacións, apoiándose no coñecemento reflexivo sobre o
funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso. Non obstante, a competencia en
comunicación lingüística non se limita ao coñecemento e á capacidade para utilizar
o código lingüístico, senón que ten outras dimensións máis amplas, que a poñen en
relación directa con outras competencias, como son a de tratamento da información e
competencia dixital, a de aprender a aprender, a social e cidadá ou a cultural e artística.
Neste sentido, comunicarse e conversar son accións que supoñen habilidades para
establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co contorno. Ler e escribir
son accións que supoñen e reforzan as habilidades de busca, recompilación e
procesamento da información, así como comprender, compoñer e utilizar distintos
tipos de textos con intencións comunicativas ou creativas diversas. A lectura é, ademais,
fonte de pracer, de descubrimento doutros ámbitos, idiomas e culturas, de fantasía e
de saber. O desenvolvemento desta competencia tamén está vinculado á habilidade
para representarse mentalmente, interpretar e comprender a realidade, e organizar
60 Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. Dirección Xeral

de Educación e Cultura. Comisión Europea. 2004, p. 14.
61 Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comuni-

dade Autónoma de Galicia (DOG 09-07-2007), p. 11.672.
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e autorregular o coñecemento e a acción dotándoos de coherencia. Por todo iso,
comprender e saber comunicar han de apoiarse no coñecemento reflexivo sobre o
funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso. Así mesmo, leva consigo ter
conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da versatilidade
da linguaxe en función do contexto e da intención comunicativa. Implica a capacidade
empática de poñerse no lugar doutras persoas, de ter en conta opinións distintas á
propia, de expresar as propias ideas e emocións, e de aceptar e realizar críticas con
espírito construtivo.
Cabe ter en conta o feito de que os decretos de ensinanzas mínimas do MEC e, en
consecuencia, os currículos para a Comunidade Autónoma de Galicia do ensino
obrigatorio, non establecen entre as competencias básicas unha específica de
comunicación en lingua estranxeira, senón que inclúen o referido a esta na máis
xeral de competencia en comunicación lingüística, xa referida no punto anterior, e
dedícanlle unicamente un parágrafo ao final desta á primeira:
Con distinto nivel de dominio e de formalización –especialmente en lingua
escrita–, esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder
comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e
desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso
a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.

E engade:
En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da educación
obrigatoria comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos
e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira.62

Toda a formulación da competencia que antecede a esta conclusión céntrase en que o
dominio da lingua, en coherencia co exposto no preámbulo dos decretos do currículo,
é un dos ámbitos de aprendizaxe imprescindibles para a consecución das seguintes
finalidades no alumnado:
•

A realización persoal.

•

O exercicio da cidadanía activa.

•

A incorporación, de xeito satisfactorio, á vida adulta.

•

O desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida.

*******Esta concepción resulta útil para contextualizar a competencia comunicativa
en lingua estranxeira dentro da competencia comunicativa xeral, non só como unha
parte máis desta, senón como un compoñente que a enriquece e reforza, sobre todo
en aspectos como as relacións interculturais. A decisión de incluír a competencia en
comunicación en lingua estranxeira nese marco máis amplo parte, probablemente,
da definición que dela fai o documento de recomendación sobre as competencias
clave na aprendizaxe permanente aprobada polo Parlamento Europeo, onde se di
que “a comunicación en linguas estranxeiras comparte, en liñas xerais, as principais
62 Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comuni-

dade Autónoma de Galicia (DOG 09-07-2007), p. 11.673.
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capacidades de comunicación na lingua materna”63. Con todo, cabe ter en conta o feito
de que o Parlamento Europeo non se queda en sinalar esa semellanza e propón unha
Competencia específica en lingua estranxeira, achegando unha interesante definición
desta que, finalmente, non foi traslada como tal competencia específica aos nosos
currículos:
A comunicación en linguas estranxeiras (...) está baseada na habilidade para
comprender, expresar e interpretar pensamentos, sentimentos e feitos tanto de
forma oral coma escrita (escoitar, falar, ler e escribir) nunha gama apropiada
de contextos sociais –traballo, fogar, ocio, educación e formación–, de acordo
cos desexos e necesidades de cada un. A comunicación en linguas estranxeiras
tamén necesita destrezas tales como a mediación e o entendemento
intercultural. O grao de habilidade variará entre as catro dimensións, entre as
diferentes linguas e de acordo co ámbito e herdanza lingüística do individuo.64

En síntese, a competencia en lingua estranxeira é só unha parte da competencia en
comunicación lingüística en xeral e, ao non estar incluída de xeito específico no
noso currículo, para definila cun alto grao de concreción faise necesario recorrer á
presentación das competencias dada polo Consello de Europa arriba indicadas, o
mesmo que acontece á hora de proceder á análise da competencia en comunicación
en lingua estranxeira nas súas respectivas subcompetencias.
Os distintos niveis de concreción do currículo no marco da LOE, tanto na educación
primaria coma na educación secundaria, gardan unha estreita relación co sentido
competencial expresado para a comunicación en lingua estranxeira que se formula
na proposta global do Consello de Europa. Así pode percibirse na táboa 24 onde se
realiza unha correspondencia entre os devanditos niveis de competencia e os obxectivos
establecidos no currículo da educación primaria para a Comunidade Autónoma de
Galicia.65
Táboa 24. Correspondencia entre niveis de competencia e obxectivos
Competencia (Comisión Europea)
A habilidade para comprender pensamentos,
sentimentos e feitos de forma oral (escoitar) nunha
gama apropiada de contextos sociais –traballo, fogar,
ocio, educación e formación– de acordo cos desexos
e necesidades de cada un.
A habilidade para expresar pensamentos,
sentimentos e feitos de forma oral (falar) nunha
gama apropiada de contextos sociais –traballo, fogar,
ocio, educación e formación– de acordo cos desexos
e necesidades de cada un.

Obxectivos xerais educación secundaria
Escoitar e comprender información xeral e específica oral en
distintas situacións comunicativas, adoptando unha actitude
respectuosa e de cooperación co falante.

Comunicarse oralmente en situacións habituais de forma
comprensible, axeitada e con certo nivel de autonomía.

63 Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. Dirección Xeral

de Educación e Cultura. Comisión Europea. 2004; p. 5.
64 Ibidem, p. 8.
65 Adoptamos a modo de exemplo desta correspondencia os obxectivos xerais da educación secundaria,

malia que convén ter en conta o feito de que cabe perfectamente a súa extrapolación aos obxectivos
de primaria, tendo en conta que estes son unha formulación dos mesmos obxectivos coas adaptacións
necesarias en función das características de cada un dos seus tres ciclos e as expectativas de desenvolvemento da competencia que se poden ter na etapa.
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Táboa 24. (Continuación)
Competencia (Comisión Europea)
A habilidade para comprender pensamentos,
sentimentos e feitos de forma escrita (ler) nunha gama
apropiada de contextos sociais –traballo, fogar, ocio,
educación e formación– de acordo cos desexos e
necesidades de cada un.
A habilidade para expresar e interpretar
pensamentos, sentimentos e feitos de forma escrita
(escribir) nunha gama apropiada de contextos sociais
–traballo, fogar, ocio, educación e formación– de
acordo cos desexos e necesidades de cada un.
Coñecemento de vocabulario e gramática funcional,
entoación e pronunciación.

Competencia de aprender a aprender.

Competencia para o tratamento da información e a
competencia dixital.

Competencia de aprender a aprender.
Competencia para o tratamento da información e a
competencia dixital.
Competencia social e cidadá.
Competencia para a autonomía e iniciativa persoal.
A comunicación en linguas estranxeiras tamén
necesita destrezas tales como a mediación e o
entendemento intercultural.
Competencia social e cidadá.

Obxectivos xerais educación secundaria
Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado ás
capacidades e intereses do alumnado, co fin de extraer
información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte
de pracer e de enriquecemento persoal.

Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas
utilizando recursos axeitados de cohesión e coherencia.
Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos,
estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira en
contextos reais de comunicación.
Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando
sobre o propio proceso de adquisición da lingua e
transferindo á lingua estranxeira coñecementos e estratexias
de comunicación adquiridas noutras linguas.
Buscar, seleccionar e presentar información oralmente e
por escrito na lingua estranxeira utilizando todos os medios
ao seu alcance (bibliotecas, tecnoloxías da información e a
comunicación e as estratexias de aprendizaxe).
Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como
instrumento de acceso á información e como ferramenta
de aprendizaxe de contidos diversos, como medio
de comunicación e entendemento entre persoas de
procedencias, linguas e culturas distintas evitando calquera
tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e
culturais.
Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na
propia capacidade de aprender e usar a lingua estranxeira.
Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países
onde se fala a lingua estranxeira, establecer relación entre
aspectos culturais deses países e os propios rexeitando
estereotipos negativos.

Cabe insistir en que esta nova concepción do currículo baseado en competencias parte
dunha visión integradora das aprendizaxes: o idioma apréndese ao mesmo tempo
que outros saberes, a miúdo utilizando as mesmas estratexias e recursos semellantes
e, sobre todo, para os mesmos usos. Recorrendo á división que fai o MCERL entre
competencias xerais e competencia comunicativa, os obxectivos non especificamente
comunicativos serían o punto en que as primeiras entran en contacto coa segunda.
A relación entre o sentido competencial expresado para a comunicación en lingua
estranxeira que se formula na proposta global do Consello de Europa e o nivel de
concreción dos contidos tamén forma parte da nova estrutura curricular que emana
da LOE. Os contidos formúlanse como cada un dos elementos en que analizamos a
competencia para organizar a nosa práctica docente. Se a competencia é un conxunto
integrado de coñecementos, destrezas e actitudes, o traballo de aula debe centrarse
en desenvolver esa competencia, o que precisa dunha concreción de elementos que
poidan ser traballados de xeito específico: os contidos para os diferentes cursos das
distintas etapas educativas.
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A fixación de contidos segue unha articulación análoga no currículo de primaria e
secundaria: determínanse unha serie de contidos, dun modo xeral que lles permita
logo aos departamentos ou aos profesores/as individualmente un maior nivel de
concreción, estruturados para cada un dos bloques e por cada un dos cursos (no caso
de secundaria) ou ciclos (no caso de primaria), aínda que como se precisa no currículo
de secundaria da nosa comunidade:
Esta especificación de contidos por cursos hai que interpretala como un
continuo no que se irán construíndo progresivamente as distintas habilidades
comunicativas, de maneira que os contidos volverán aparecer en distintos
contextos, xa que a aprendizaxe non se produce de forma lineal senón global,
nun progreso que se vai enriquecendo ciclicamente.66

Na táboa 25, recóllense os diferentes bloques en que se articula o currículo de educación
primaria e secundaria, respectivamente, para a lingua estranxeira na Comunidade
Autónoma de Galicia:
Táboa 25. Bloques nos que se articula o currículo de educación primaria e secundaria
Educación primaria

Escoitar e falar: reúne as dúas dimensións
Bloque
básicas sobre as que traballar nesta etapa
1
de educación primaria.

Educación secundaria obrigatoria
Escoitar, falar e conversar: referido ás habilidades
lingüísticas orais. Precisa dunha metodoloxía
baseada nos procedementos, entendidos estes
Bloque 1 como as operacións que permiten relacionar
os conceptos adquiridos coa súa realización en
actividades de comunicación que desenvolvan o
saber facer.

Ler e escribir: recolle dúas actividades
Ler e escribir: referido ás habilidades lingüísticas
lingüísticas que se inician na etapa da
da escrita. Precisa dunha metodoloxía baseada
educación primaria como complemento
nos procedementos, entendidos estes como as
Bloque
ás dúas anteriores, polo que nos primeiros Bloque 2
operacións que permiten relacionar os conceptos
2
cursos desta etapa a lingua traballada
adquiridos coa súa realización en actividades de
no código escrito será aprendida na súa
comunicación que desenvolvan o saber facer.
forma oral en primeiro lugar.
Reflexión sobre a lingua e consciencia
intercultural: integra contidos relacionados
Coñecementos da lingua: ten como punto
co coñecemento do idioma e coa
de partida as situacións de uso que favorezan
Bloque reflexión acerca deste e das regras de
Bloque 3 a reflexión sobre a lingua estranxeira e
3
funcionamento das linguas. Ademais,
as estratexias que axuden a progresar na
fai visibles as estratexias de aprendizaxe:
aprendizaxe.
memorización, repetición, relacións cos
outros idiomas ou coñecementos...
Aspectos socioculturais e consciencia
intercultural: refírese aos aspectos socioculturais,
contribuíndo ao coñecemento dos
Bloque 4 costumes, formas de relación social, trazos e
particularidades dos países nos que se fala a
lingua estranxeira etc. Promóvese así a tolerancia
e a aceptación de formas de vida diferentes.

Finalmente, en relación cos criterios de avaliación cabe indicar que, como un nivel
máis de concreción curricular, serven para:

66 Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigato-

ria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 13-07-2007), p. 12.122.
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•

Determinar as intencións educativas en termos observables: por exemplo, cando
no segundo obxectivo xeral do currículo de educación primaria se indica67
“Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan
un contido e desenvolvemento coñecidos, utilizando procedementos verbais e
non verbais e adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación”, estase a
indicar a intención de establecer a interacción oral como campo de actuación
da Área de Lingua Estranxeira e, ao tempo, márcanse uns límites mínimos nos
que hai que traballar.

•

Servir de guía e orientación: por exemplo, coa formulación do criterio de
avaliación para terceiro ciclo de primaria “Manter conversas cotiás sobre
temas de interese coñecidos e traballados con anterioridade en situacións de
comunicación funcionais, respectando as normas básicas dos intercambios,
como esperar a quenda, escoitar e mirar a quen fala e interesarse polas
intervencións alleas” estanse a proporcionar orientacións sobre os aspectos en
que nos haberemos de fixar para determinar se se alcanzou un grao aceptable
de competencia comunicativa na linguaxe oral. Aínda que esta formulación
é de carácter xenérico, non cabe dúbida que reduce o número de temas, as
características do intercambio e a actitude do alumnado.

•

Servir de reformulación do contido, co fin de garantir que este resulte coherente
coa forma en que se vai avaliar o alumnado: por exemplo, cando o criterio
aparece acompañado dunha explicación que é máis precisa e especifica tipos
de necesidades comunicativas e temas concretos coma no caso de:
Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é quen de comunicarse
en situacións habituais sobre temas coñecidos e traballados previamente para
expresar necesidades inmediatas, como facer peticións, organizar a actividade,
traballar en equipo, pedir aclaracións ou axuda. Avalíase a capacidade de
utilizar expresións e enunciados para falar en termos sinxelos sobre a súa
familia e outras persoas, sobre o tempo atmosférico, a roupa, os libros, os
xogos e sobre contidos das diferentes áreas. Tamén se valorará a actitude coa
que participa nos intercambios e se manifesta interese polas intervencións
das demais persoas.68

Os criterios de avaliación incluídos nos diferentes decretos do currículo non cabe
entendelos como formulacións pechadas, senón como os límites nos que debe
mobilizarse a aprendizaxe da lingua estranxeira, dando orientacións sobre os
aspectos concretos que deben terse en conta á hora de deseñar as diferentes tarefas de
avaliación. Así, o carácter aberto que caracteriza os criterios de avaliación nos currículos
enmarcados na LOE permite que o profesorado de lingua estranxeira exercite o seu
desenvolvemento profesional docente por medio dun desenvolvemento curricular
da área/materia de lingua estranxeira para alcanzar un maior grao de concreción, en
función das características do alumnado e do centro, especificando aspectos tales como
a extensión dos textos, o tipo de intervención (desde responder a preguntas específicas
a realizar unha exposición oral individual), grao de corrección lingüística etc.
67 Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comuni-

dade Autónoma de Galicia (DOG 09-07-2007), p. 11.726
68 Ibidem, p. 11.733.
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2. As linguas estranxeiras no réxime especial
A Lei xeral de educación de 1970, no seu capítulo V, xa se refería ás ensinanzas
especializadas como “aquelas que, en razón das súas peculiaridades ou características,
non estean integradas nos niveis, ciclos e graos que constitúen o réxime común”. Á
parte desta mención ás ensinanzas especializadas, as ensinanzas de idiomas do réxime
especial, impartidas nas escolas oficiais de idiomas desde a creación da Escuela Central
de Idiomas en Madrid en 191169 non se viron afectadas en gran medida por esta lei.
Como xa quedou indicado en puntos anteriores, como resultado da promulgación da
Lei orgánica 1/1990, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), os distintos
niveis do sistema educativo sofren unha importe reestruturación, aumentando en
dous anos a escolaridade obrigatoria e incluíndo a etapa de 0 a 3 anos na estrutura
do sistema. Ao igual que sucedeu coas ensinanzas de réxime xeral, as ensinanzas de
réxime especial veranse, ao longo dos anos da reforma promovida pola LOXSE e, logo
máis recentemente pola LOE, profundamente transformadas. Unha reforma que ten
un especial significado no caso das ensinanzas de idiomas, entendendo como tales as
ensinanzas de carácter non obrigatorio que fan referencia non só ás linguas estranxeiras,
senón tamén ás ensinanzas das linguas cooficiais do Estado.
A LOXSE recolle, por primeira vez no contexto dunha reforma do sistema educativo,
unha regulación extensa das ensinanzas artísticas e, ao tempo, recolle tamén no artigo
3 as ensinanzas de idiomas como ensinanzas de réxime especial. No capítulo II do
título II da lei, que desenvolve estas ensinanzas de réxime especial, o pouco que se di
sobre o ensino de idiomas resúmese nos 6 puntos do artigo 5070:
1) As ensinanzas de idiomas que se imparten nas escolas oficiais terán a
consideración de ensinanzas de réxime especial a que se refire esta lei.
2) A estrutura das ensinanzas de idiomas, os seus efectos académicos e as
titulacións a que dean lugar serán as establecidas na lexislación específica
sobre as devanditas ensinanzas.
3) Para acceder ás ensinanzas das escolas oficiais de idiomas será requisito
imprescindible ter cursado o primeiro ciclo do ensino secundario obrigatorio
ou estar en posesión do título de graduado escolar, do certificado de
escolaridade ou de estudos primarios.
4) Nas escolas oficiais de idiomas fomentarase especialmente o estudo dos
idiomas europeos, así como o das linguas cooficiais do Estado.
5) As escolas oficiais de idiomas poderán impartir cursos para a actualización
de coñecementos e o perfeccionamento profesional das persoas adultas.
6) As administracións educativas fomentarán tamén o ensino de idiomas a
distancia.

69 O día 1 de xaneiro de 1911 publicouse a real orde que regulaba o funcionamento da Escuela Central de

Idiomas, o seu esquema de regulamento, e establecía a ensinanza dos idiomas alemán, francés e inglés.
Real orde do 1 de xaneiro de 1911, que organiza a Escola Central de Idiomas (Gaceta 02-01-1911).
70 Lei orgánica 9/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (BOE 04-10-1990), p.

28935.
150

A promulgación da LOCE71 en 2002 modificou moi pouco a relación relativa ás
ensinanzas artísticas contida na LOXSE, polo que continuou en vigor a maior parte
do seu réxime xurídico. Polo contrario, as ensinanzas de idiomas serían potenciadas
pola nova lei, coa finalidade de dotalas dunha maior capacidade de adaptación das
necesidades do alumnado que as cursa na procura dunha mellor adecuación aos graos
de aprendizaxe de idiomas establecidos nos países da Unión Europea. Así mesmo, e de
acordo con esa vocación de flexibilidade, a LOCE deixou claro que as escolas oficiais
de idiomas deberían ofrecerlles ás persoas adultas e, especialmente ao profesorado,
ensinanzas de actualización de coñecementos de idiomas.
Ademais, establecía posibilidades de obter as correspondentes certificacións oficiais ao
alumnado que estivese cursando ensinanzas de bacharelato ou de formación profesional.
A lei indica que a estrutura básica destas ensinanzas adecuarase a tres niveis: básico,
intermedio e avanzado (artigo 49) e introduce a novidade de que “as escolas oficiais
de idiomas poderán desenvolver plans de investigación e innovación en relación coas
ensinanzas que impartan, de acordo co que as administracións educativas establezan”
(artigo 50). O Real decreto 944/2003, do 18 de xullo (BOE 31-07-2003) establece a
estrutura das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola LOCE e introduce a
creación de departamentos de coordinación didáctica, que se encargarán da organización
e do desenvolvemento das ensinanzas dos idiomas que se lles encomenden. Indícase
tamén que as administracións educativas facilitarán a realización de probas homologadas
para obter certificación oficial do coñecemento das linguas estranxeiras cursadas polos
alumnos e alumnas de educación secundaria e formación profesional.
A LOE dedica os artigos 59, 60, 61 e 62 á ordenación das ensinanzas de idiomas
de réxime especial. En consonancia co disposto no artigo 6.2 da devandita lei, e
axustándose ás indicacións do MCERL, o goberno fixou no Real decreto 1629/2006,
do 29 de decembro (BOE 04-01-2007), os aspectos básicos do currículo que constitúen
as respectivas ensinanzas mínimas nos niveis intermedio e avanzado que se impartirá
nas escolas oficiais de idiomas, co fin de asegurar unha formación común e garantir
a validez dos certificados correspondentes. O Real decreto 806/2006, do 30 de xuño
(BOE 14-07-2006), aprobou o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema
educativo, establecendo as datas nas que se implantarían as ensinanzas de idiomas
de réxime especial, debendo finalizarse a súa implantación no curso 2008-2009 coa
incorporación do nivel avanzado.
En consecuencia, a Comunidade Autónoma de Galicia estableceu os currículos dos
niveis básico, intermedio e avanzado tendo como referente este marco europeo, coa
finalidade de lles dar transparencia e validez aos certificados das escolas oficiais de
idiomas en todos os ámbitos, tanto académicos e profesionais coma nacionais e
europeos. Así, o Decreto 191/2007, do 20 de setembro (DOG 09-10-2007), estableceu
a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis
básico e intermedio en Galicia, e contextualizou a ordenación das novas ensinanzas
de idiomas de réxime especial, de implantación nas escolas oficiais de idiomas a
partir do curso académico 2007/2008. Posteriormente, coa publicación do Decreto
239/2008, do 25 de setembro (DOG 29-10-2008), estableceuse o currículo de nivel
71 Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación (BOE 24-12-2002).
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avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas para Galicia, que se implantou
nas escolas oficiais de idiomas a partir do curso académico 2008/2009. O proceso
lexislativo que vén impulsado positivamente o ensino de idiomas no réxime especial
na nosa comunidade péchase, ata o momento presente, coa promulgación do Decreto
189/2010, do 11 de novembro (DOG 19-11-2010) polo que se establece o Regulamento
orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia.
En relación coas escolas oficiais de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia
cabe indicar que a primeira creada na nosa comunidade é a da Coruña, en 196872,
aínda que o inicio da súa actividade docente non será efectivo ata o curso 1973-1974.
O incremento do alumnado foi moi rápido, xa que nun período de cinco anos desde
a súa entrada en funcionamento, este cuadriplicouse o que motivou a progresiva
creación de novos centros nas catro provincias.
O número de escolas oficiais de idiomas en funcionamento na actualidade na nosa
comunidade é de 11 centros, todos eles con carácter público. A provincia de Lugo,
con 4 centros, está a cabeza seguida da provincia da Coruña, Pontevedra e Ourense.
Táboa 26. Distribución provincial das EOI no curso 2010-2011
A Coruña
3

Lugo
4

Ourense
1

Pontevedra
3

Total
11

Ademais destas 11 escolas, existen unha serie de seccións que se reparten xeograficamente,
en función da escola á que están adscritas, como se ilustra na táboa 27 que inclúe tamén
as linguas que se ofertan en cada unha delas con referencia ao curso 2011-201273, o
que fai un total de 30 centros dedicados ás ensinanzas de idiomas no réxime especial
do sistema educativo galego:
Táboa 27. Escolas oficiais de idiomas e seccións coas linguas ofertadas (2010-2011)
Escola Oficial de Idiomas

A Coruña

Vigo
Ferrol
Lugo

Idiomas ofertados
Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués,
español para estranxeiros,
chinés, árabe, xaponés, ruso

Seccións adscritas
Carballo
Culleredo

Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués,
español para estranxeiros,
chinés, xaponés
Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués
Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués

Idiomas ofertados
Inglés, francés, alemán
Inglés

Cee

Inglés

Coia
Cangas
Tui
Nigrán
Ponteareas

Inglés, francés, italiano
Inglés, francés
Inglés, francés, portugués
Inglés
Inglés

Cedeira

Inglés

72 Decreto 3226/1968, do 26 de decembro de 1968, polo que se crean catro escolas oficiais de idiomas en

Alacante, A Coruña, Málaga e Zaragoza (BOE 14-01-1969).
73 Datos extraídos do anexo da Orde do 21 de xuño de 2010 (DOG 07-07-2010) pola que se fai pública a

oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso
escolar 2010-2011.
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Táboa 27. (Continuación)
Escola Oficial de Idiomas

Idiomas ofertados

Ourense

Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués

Idiomas ofertados
Inglés
Inglés, francés
Inglés

Lalín
Sección de Pontevedra
(IES Valle Inclán)
A Estrada
Sección de Santiago
(IES do Sar)
Noia
Ribeira
Ordes
Negreira

Inglés, francés

Inglés, francés, alemán,
italiano
Inglés, francés, alemán,
italiano

Ribadeo
Monforte

Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués

Pontevedra

Inglés, francés, alemán,
italiano, galego, portugués,
español para estranxeiros

Santiago

Vilagarcía de Arousa
Viveiro

Seccións adscritas
Verín
Barco de Valdeorras
O Carballiño

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés, francés
Inglés
Inglés
Inglés

Inglés, francés, alemán,
italiano, portugués
Inglés, francés, alemán,
italiano

O alumnado matriculado nas ensinanzas de idiomas ao longo dos pasados anos describe
unha curva que comeza no curso 2000-2001 con 20.875 alumnos/as matriculados/as,
ascendendo a un total de 23.129 no curso 2002-2003 e descendendo no curso 20032004 ata 20.985 alumnos/as. A partir deste ano, o ascenso no número de alumnos
e alumnas matriculadas é sempre crecente ata chegar á cifra do curso 2010-2011, de
33.817 matriculados. A súa distribución por centros aparece recollida na táboa 28.
Táboa 28. Distribución de alumnos/as matriculados por centros
EOI Localidade
A Coruña
Vigo
Ferrol
Lugo
Ourense
Ribadeo
Monforte
Pontevedra
Santiago
Vilagarcía de Arousa
Viveiro

N.º de alumnos matriculados
Libres+Oficiais+Seccións
7,000
8,905
2,289
2,528
3,016
400
526
3,016
4,310
1,275
552
Total: 33,817

Cómpre ter en conta que a cifra de 33.817 matriculados responde ao feito de que as
escolas oficiais de idiomas de Galicia contaron no curso 2010-2011 con 1.400 prazas
máis, o que supón un 3,5% máis que as ofertadas no ano académico 2009/2010.
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3. Consideracións sobre as linguas estranxeiras no bacharelato
Na súa condición de ensino non obrigatorio, o bacharelato segue mantendo presentes
as dúas grandes finalidades que teñen as linguas estranxeiras nas ensinanzas do réxime
xeral: dotar o alumnado dun medio instrumental de comunicación intercultural
acorde coas características da sociedade global do noso século e potenciar a súa
formación intelectual para lograr o nivel de esixencia que demandan os actuais
estudos universitarios e o mercado laboral. Neste contexto, recoñécese o papel das
linguas estranxeiras como elemento clave na construción da identidade europea: unha
identidade plurilingüe e multicultural, así como un dos factores que favorece a libre
circulación de persoas e facilita a cooperación cultural, económica, técnica e científica
entre os países.
O alumnado que accede ao bacharelato posúe xa unha bagaxe de coñecemento da lingua
estranxeira que lle permite desenvolverse en situacións habituais de comunicación.
Neste etapa, é necesario desenvolver máis a súa autonomía, xa que se terán perfilado
con maior precisión as necesidades e intereses de futuro en cada alumno ou alumna.
Polo tanto, a aprendizaxe da lingua estranxeira no bacharelato suporá, por unha parte,
a prolongación e consolidación do que xa se coñece e, por outra, un desenvolvemento
de capacidades máis especializadas en función dos intereses profesionais e académicos
que guiarán o futuro laboral do alumnado.
O Consello de Europa, como xa se indicou en diversos documentos analizados nos
capítulos 1 e 2 deste informe, insiste na necesidade de que as persoas desenvolvan
competencias abondas para relacionarse con outros membros dos países europeos. En
consecuencia, estima que se lle debe dar un novo impulso ao ensino de idiomas que
axude a desenvolver a idea de cidadanía europea e recomenda a adquisición de certo
nivel de competencia comunicativa en máis dunha lingua estranxeira durante a etapa
educativa do ensino secundario obrigatorio. É precisamente nesta etapa postobrigatoria
cando se deben desenvolver aínda máis os mecanismos que lle permitan ao alumnado
continuar a aprendizaxe de idiomas durante a vida adulta.
Non cabe dúbida que para desenvolver progresivamente a competencia comunicativa
nunha determinada lingua, o alumnado debe ser capaz de levar a cabo unha serie
de tarefas de comunicación. As tarefas de comunicación configuran un conxunto
de accións que teñen unha finalidade comunicativa concreta dentro dun ámbito
específico. Para a súa realización, actívase a competencia comunicativa, póñense en
xogo diversas estratexias e utilízanse diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de
forma contextualizada. Polo tanto, as actividades nas que se usa a lingua estranxeira
están enmarcadas en ámbitos que poden ser de tipo público (todo o relacionado coa
interacción social cotiá), persoal (relacións familiares e prácticas sociais individuais),
laboral ou educativo.
Os estudos de bacharelato, en tal sentido, buscan que o alumnado saiba utilizar
estratexias de comunicación de forma natural e sistemática, co fin de facer eficaces os
actos de comunicación realizados a través das destrezas comunicativas favorecendo o
desenvolvemento de actividades da lingua de tipo produtivo (expresión oral e escrita),
receptivo (comprensión oral e escrita e interpretación de códigos non verbais) e aquelas
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baseadas na interacción ou mediación. Xunto a isto, o proceso de ensino e aprendizaxe
de linguas estranxeiras contribuirá á formación educativa do alumnado desde unha
perspectiva global que favoreza o desenvolvemento da súa personalidade, a integración
social, as posibilidades de acceso a datos de interese etc.
Especialmente, nesta etapa educativa postobrigatoria, os idiomas utilizaranse
para promover a formación intelectual e coñecer informacións específicas propias
doutras áreas de coñecemento, que lle permitan ao alumnado estar en contacto cos
cambios permanentes no saber científico, humanístico e tecnolóxico. Desta forma, o
bacharelato propiciará que o avance no coñecemento contribúa a ampliar o horizonte
de cada alumno ou alumna, a que afonde no achegamento a outras formas de vida
e organización social diferentes ás nosas, a intercambiar opinións sobre problemas
que se comparten internacionalmente, a diversificar os seus intereses profesionais e a
consolidar valores sociais que favorezan o encontro nun mundo en que a comunicación
internacional se fai cada vez máis patente.
A estrutura curricular do bacharelato, e no seu marco todo aquilo que concirne
ás linguas estranxeiras, non é allea, como as correspondentes ás etapas educativa
obrigatorias, aos cambios lexislativos derivados das diferentes leis educativas. A sección
II do capítulo III do título I da LOXSE, que comprende os artigos 25 a 29, constituíu
o marco legal xeral que regulou o bacharelato na primeira reforma. Nel establecíase a
organización deste en materias comúns, materias propias de modalidade e materias
optativas, ao tempo que se fixaban as modalidades en que se estruturaba a etapa e se
explicitaban as materias que debían ser comúns. Sinalábanse igualmente os requisitos
para o acceso a esta etapa e para a obtención do título, así como os estudos para os
que este faculta. No seu desenvolvemento, aprobáronse o Real decreto 1700/1991,
do 29 de novembro (BOE 02-12-1991), e o Real decreto 1178/1992, do 2 de outubro
(BOE 21-10-1992):
•

O Real decreto 1700/1991 establece a estrutura do bacharelato, configura as
diferentes modalidades de que consta, fixando as materias propias de cada
unha delas. Nel dítanse tamén normas básicas sobre a promoción de curso
e a superación dos requisitos para a obtención do título, que dará acceso aos
estudos universitarios e á formación profesional de grao superior. Será derrogado
polo Real decreto 832/2003 do 27 de xuño (BOE 04-07-2003), polo que se
establece a ordenación xeral e as ensinanzas comúns do bacharelato.

•

O Real decreto 1178/1992 establece as ensinanzas mínimas do bacharelato, de
acordo coas competencias que lle outorga ao Goberno o artigo 4, punto 2, da
Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro. Estará vixente ata o 7 de novembro de
2007 en que queda derrogado pola entrada en vigor do Real decreto 1467/2007
que se formula ao abeiro da LOE.

Unha vez establecidos os currículos respectivos polas administracións educativas
competentes, numerosos centros foron autorizados para anticipar a implantación
do bacharelato, o que permitiu obter datos abondos para facer unha valoración
fundamentada das súas prestacións. Para tal fin, realizáronse tamén estudos sobre o
seu funcionamento, a instancias da Conferencia de Educación, por grupos de expertos,
cuxos resultados veñen ser coincidentes coas valoracións que realizou o profesorado
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de secundaria en xeral, a Universidade e amplos sectores da sociedade. Estes resultados
suxeriron a introdución de novas formulacións dalgúns contidos nas materias comúns
e nas de modalidade, así como a propia formulación dos currículos, actualizándoos
desde o punto de vista científico e didáctico. Aspectos que cristalizan coa entrada en
vigor do Real decreto 3474/2000, do 29 de decembro (BOE 16-01-2001), polo que
se modifican o Real decreto 1700/1991, que establecía a estrutura do bacharelato, e o
Real decreto 1178/1992, que establecía as ensinanzas mínimas do bacharelato.
A promulgación da LOE dará paso a un novo marco regulador do bacharelato ao
abeiro do Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro (BOE 06-11-2007), polo que se
establece a estrutura do bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas. A Lingua
Estranxeira contémplase como materia común (primeira lingua estranxeira) e, ademais,
inclúese a Segunda Lingua Estranxeira no marco das materias optativas que haberán
de ofertarse por parte de todos os centros educativos.
A concreción curricular do bacharelato no novo marco da LOE prodúcese na
Comunidade Autónoma de Galicia coa entrada en vigor do Decreto 126/2008, do
19 de xuño (DOG 23-05-2008), polo que se establece a ordenación e o currículo de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Dentro das materias comúns,
inclúense Lingua Estranxeira I e Lingua Estranxeira II, ambas as dúas con carácter de
materias de aprendizaxes progresivas; é dicir, requirirase a superación das de primeiro
curso para seren avaliadas as de segundo curso. No punto 4 do artigo 8, referido ás
materias optativas, indícase que:
En calquera caso, na oferta de materias optativas a que se refire a epígrafe
anterior, os centros ofrecerán obrigatoriamente: segunda lingua estranxeira,
tecnoloxías da información e comunicación e música que serán cursadas
nun dos cursos, agás a segunda lingua estranxeira, que poderá ser cursada
nos dous cursos. (p. 12.187)

Entre as disposicións adicionais, o decreto ten en conta a nova situación de orientación
curricular derivada da aprendizaxe integrada de contidos non lingüísticos impartidos
nun idioma estranxeiro (AICLE), á que xa fixemos referencias nos capítulos 1 e 2 deste
informe, e establece o seguinte:
Segunda. Ensinanzas impartidas en linguas estranxeiras.
1. Os centros educativos poderán impartir algunha das materias do currículo
de bacharelato nunha lingua estranxeira, dentro do programa de seccións
bilingües. Esta decisión quedará expresada no proxecto lingüístico que forma
parte do proxecto educativo de cada centro.
2. Os centros que impartan algunha materia en lingua estranxeira aplicarán
en todo caso os criterios de admisión do alumnado establecidos de forma
xeral, sen incluír criterios lingüísticos.

Cómpre destacar desta segunda disposición adicional74 a toma de posición da
Administración galega de non incluír criterios lingüísticos para a admisión do
alumnado das seccións bilingües. Unha consideración que, como xa vimos na análise
74 Esta mesma disposición volve figurar, co mesmo texto, na Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG 27-05-

2008) pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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de diferente estudos e informes noutros países europeos sobre o enfoque AICLE,
resulta motivo de debate e de aplicacións diferentes á hora de levar á práctica esta
orientación curricular.
No que se refire á lingua estranxeira como materia común (Lingua Estranxeira I e
Lingua Estranxeira II), cabe indicar que os aspectos puntuais do desenvolvemento
curricular das materias veñen precedidos na norma reguladora por un amplo marco
conceptual no que se utilizan diversos referentes que gardan unha estreita relación
coas variables que foron analizadas nos capítulos 1 e 2 deste informe. Así, alúdese a:
a) A dimensión europea e a aprendizaxe de linguas estranxeiras
A capacidade de comprensión e comunicación noutras linguas distintas
da materna e o desenvolvemento das capacidades lingüísticas son factores
esenciais á hora de alcanzar o obxectivo dun mellor aproveitamento do
potencial humano de Europa. A libre circulación das persoas, dos bens e
dos servizos é o motor para o desenvolvemento sustentable da Comunidade
Europea. Por iso, unha das prioridades fundamentais para a Unión Europea é a
mobilidade real dos seus cidadáns e das súas cidadás. Para favorecer a creación
dun mercado de traballo verdadeiramente europeo, a Eurocámara instou os
Estados membros para que promovan a difusión do multilingüismo mediante
unha mellora das políticas de aprendizaxe dun maior número de idiomas e a
que establezan as súas prioridades políticas consonte os obxectivos comúns
fixados no marco da Estratexia de Lisboa. Saber idiomas é unha habilidade
esencial que deben ter todas as persoas europeas para poder gozar das vantaxes
do mercado interior europeo e para ter opción aos mercados exteriores. Esta
mobilidade refírese non só ao cambio de rexión ou país, senón tamén á
mobilidade laboral; é dicir, á frecuencia de cambio da actividade profesional.

b) A sociedade do coñecemento e as competencias en linguas estranxeiras
Hoxe en día, alcanzar o éxito profesional é máis probable dominando
idiomas, tendo un espírito emprendedor e aberto e experiencia internacional.
Aprender outras linguas, coñecer culturas diferentes, desenvolver habilidades
comunicativas e adquirir competencias para desenvolverse en ambientes
internacionais son cualificacións imprescindibles e de incalculable valor nun
mundo en permanente modernización e internacionalización.
Por outra parte, a sociedade da información é susceptible de garantir un
maior acceso á información e constitúe unha grande oportunidade de
acceder á riqueza e á diversidade cultural e lingüística existente. Este acceso
á información vese enriquecido polo coñecemento doutras linguas. Coñecer
idiomas favorece a igualdade de oportunidades de participar na sociedade
da información, independentemente da situación social, cultural, lingüística
ou xeográfica.

c) As linguas estranxeiras na formación integral do alumnado
O noso sistema educativo debe contribuír a eliminar os obstáculos á
mobilidade e actuar para proporcionar condicións para acadar o éxito
profesional e oportunidades accesibles de mobilidade e información, xa sexa
con fins educativos, profesionais ou doutro tipo.
Ademais, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á formación
do alumnado desde unha perspectiva integral, pois favorece a adquisición
de estratexias de aprendizaxe esenciais para continuar a aprender ao longo
157

A orientación curricular das linguas estranxeiras
da vida; permítelle un mellor coñecemento de si e das outras persoas,
intercambiar opinións sobre problemas que se comparten internacionalmente
e consolidar valores sociais como o respecto cara a outras linguas e o interese
por se comunicar coas persoas falantes delas, logrando un mellor achegamento
a outras formas de vida e ampliando e diversificando o seu horizonte persoal
e profesional.

Desde esta tripla perspectiva, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira en bacharelato
transcende o marco das aprendizaxes lingüísticas e supón algo máis que aprender
a utilizar a lingua en contextos de comunicación. O seu coñecemento contribúe á
formación do alumnado desde unha perspectiva integral, ao favorecer o interese e o
respecto polos falantes doutras linguas, desenvolver a conciencia intercultural e ser un
vehículo para a comprensión de temas globais e para a adquisición de estratexias de
aprendizaxe diversas. Desta forma, a materia, no primeiro e segundo curso, contribúe a
ampliar o horizonte persoal do alumnado e a consolidar valores sociais que favorecen o
diálogo nun mundo no que a comunicación internacional se fai cada vez máis patente
e o entendemento entre pobos e culturas é unha prioridade.
En canto aos seus aspectos de configuración curricular, os contidos secuéncianse en
dous cursos e preséntanse agrupados en bloques cuxa finalidade é organizar de forma
coherente que aprendizaxes deben consolidarse ou adquirirse e definilos con maior
claridade, sen que isto signifique que deban desenvolverse independentemente uns
doutros. Os bloques de contidos, tanto en primeiro coma en segundo de bacharelato,
son os seguintes:
•

Bloque I: “Escoitar, falar e conversar”

•

Bloque II: “Ler e escribir”

•

Bloque III: “Coñecemento da lingua: uso e aprendizaxe”

•

Bloque IV: “Aspectos socioculturais e consciencia intercultural”

As habilidades lingüísticas recóllense no bloque I, “Escoitar, falar e conversar”, e no II,
“Ler e escribir”. En ambos os dous inclúense estratexias, destrezas, habilidades e técnicas,
entendidas como operacións que permiten relacionar os conceptos adquiridos coa súa
aplicación en tarefas e actividades de comunicación. A través destes procedementos,
desenvólvese o saber facer. A comunicación oral segue tendo unha gran relevancia, polo
que o primeiro bloque se centra no desenvolvemento da capacidade para interactuar en
situacións diversas. Incídese na importancia de que o modelo lingüístico de referencia
oral non só proveña da lingua estándar, senón tamén dun variado número de falantes,
co fin de recoller, na maior medida posible, as variacións e os matices dos diferentes
acentos. De aí a relevancia do uso dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da
información e a comunicación no currículo. Atendendo, como previamente se expuxo,
aos ámbitos nos que se produce a comunicación, nesta etapa e a través destes contidos
preténdense ampliar os contextos comunicativos, usando textos orais ou promovendo
situacións de interacción que estean en consonancia cos intereses non só persoais,
senón profesionais e formativos do alumnado. Traballaranse temas relacionados con
outras materias do currículo e promoveranse tarefas cuxos fins vaian encamiñados a
unha consolidación das estratexias comunicativas. Por exemplo, o uso das TIC para a
investigación dos temas propostos valorarase como un recurso fundamental para lles
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axudar aos alumnos e alumnas a ampliar os seus coñecementos tanto lingüísticos coma
culturais, científicos, literarios etc. Así mesmo, proporcionaralles unha oportunidade
para apoiar as súas comunicacións orais, reforzando deste modo non só a fluidez e a
corrección lingüística, senón as habilidades necesarias para falar en público.
O bloque II, “Ler e escribir”, incorpora tamén os procedementos necesarios para
consolidar a competencia discursiva no seu uso escrito. Na aprendizaxe de linguas, os
textos escritos serven de modelo para a composición textual e proporcionan elementos
lingüísticos que apoian a comunicación. O traballo iniciado nas etapas anteriores
en relación coas estratexias de lectura e escritura deberá seguir consolidándose, de
maneira que tanto as estratexias transferidas desde a lingua materna coma as que se
fosen adquirindo a través do estudo doutras linguas poidan agora servir de base para
afrontar a comprensión e a expresión escrita desde unha posición de seguridade. En
consecuencia, estratexias como, por exemplo, a análise léxica dun texto tomando como
referente a lingua materna serviranlle ao alumnado para incrementar a confianza na
súa propia capacidade de progreso. Neste bloque de contidos é igualmente relevante
o uso das TIC para acceder a textos auténticos que servirán de base para o estudo.
A importancia destes medios na sociedade actual é excepcional no que se refire á
interacción escrita entre os falantes de calquera parte do mundo.
Nos bloques I e II, o enfoque dos textos (orais e escritos) e a gradación das tarefas
establecerán a diferenza no nivel de esixencia entre primeiro e segundo de bacharelato.
Por exemplo, un texto de certa complexidade pode utilizarse no primeiro curso para
realizar unha tarefa sinxela (busca de palabras relacionadas cun campo léxico, busca
de expoñentes ou realizacións lingüísticas dunha determinada función, comprensión
global do texto etc.). No segundo curso, poderíase asignar unha tarefa que requira unha
maior competencia comunicativa (diferenciar entre ideas principais e secundarias,
localizar implícitos do texto ou a intención de comunicación etc.).
O bloque III, “Coñecemento da lingua: uso e aprendizaxe”, cuxo obxectivo é a
observación das manifestacións orais e escritas da lingua estranxeira e o seu uso en
situacións de comunicación permite que o alumnado de ambos os dous cursos vaia
tomando conciencia da progresiva complexidade do sistema conceptual da lingua e
reflexione sobre o seu funcionamento e sobre as variables contextuais ou pragmáticas
asociadas á situación comunicativa. O punto de partida serán as situacións de uso que
favorezan a inferencia de regras de funcionamento da lingua e que lles permitan a
alumnos e alumnas establecer que elementos da lingua estranxeira se comportan como
nas linguas que coñecen, e que estratexias lles axudan a progresar na aprendizaxe, de
maneira que adquiran confianza nas súas propias capacidades.
Os contidos do bloque IV, “Aspectos socioculturais e consciencia intercultural”,
contribúen a que o alumnado da Comunidade Autónoma de Galicia amplíe o seu
coñecemento dos costumes, formas de relación social, trazos e particularidades dos
países nos que se fala a lingua estranxeira; en definitiva, o entendemento de formas de
vida que, aínda que son diferentes ás súas, lle resultan familiares: unha oportunidade
para promover a tolerancia e a aceptación do diverso, acrecentar o interese polo
coñecemento das diferentes realidades sociais e culturais e facilitar a comunicación
intercultural. Seguirase traballando a reflexión sobre os nosos costumes e os doutras
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culturas para evitar actitudes xenófobas que dificulten a convivencia nesta sociedade
multicultural.
En relación con estes bloques, o enfoque comunicativo séguese formulando como
o enfoque máis idóneo para adquirir e poñer en práctica os contidos lingüísticos e
socioculturais. Os temas seleccionados estarán encamiñados a preparar os mozos e
as mozas como cidadáns responsables e comprometidos e a formalos como futuros
profesionais. Co fin de promover os valores da sociedade democrática, propiciarase a
interacción para que os alumnos e as alumnas aprendan a negociar e a resolver calquera
dificultade que se lles formule, o que favorece o traballo cooperativo. O fomento da
autoestima e da confianza para desenvolverse en diversas situacións de comunicación
mantéñense como aspectos fundamentais, debido ao carácter eminentemente
comunicativo deste currículo. Para potenciar a creatividade, a autonomía e a posta
en práctica das diferentes técnicas de estudo adquiridas en etapas anteriores, o
currículo de bacharelato prevé darlle continuidade ao traballo baseado na resolución
de tarefas, na elaboración de proxectos, en actividades de investigación usando as TIC
e en presentacións orais e escritas. Foméntase igualmente a aproximación a textos
auténticos a través dos medios de comunicación: programas de radio, de televisión,
xornais, artigos na web, participación en foros e chats etc. En síntese, nos dous cursos
desta etapa postobrigatoria a selección de textos e tarefas deberá estar encamiñada a
consolidar as aprendizaxes e a poñer en práctica o propósito de todos os idiomas: a
comunicación.
En cada un dos dous cursos de bacharelato, os criterios de avaliación indican o nivel
de adquisición das capacidades mencionadas nos obxectivos xerais da materia. Non
aparecen divididos en bloques coma os contidos, posto que na lingua estranxeira
estes avalíanse de forma integral. Os criterios de avaliación son a ferramenta
imprescindible para constatar, por un lado, o nivel alcanzado polo alumnado nos
aspectos comunicativos, lingüísticos e socioculturais que se desenvolven neste currículo
e, por outro, a participación nas tarefas formuladas. Para iso, hase de dispoñer dunha
serie de instrumentos que lle permitan tanto ao profesorado coma ao alumnado
tomar conciencia do progreso na aprendizaxe. Os criterios tamén servirán de referente
á hora de determinar o grao de consecución dos contidos traballados e de valorar a
capacidade do alumnado para aplicalos a contextos novos, resolvendo con autonomía
as situacións de aprendizaxe. En definitiva, a través dos criterios de avaliación farase
unha reflexión sobre o proceso docente e a evolución do alumnado.
Finalmente, cabe destacar que o ensino da lingua estranxeira no bacharelato terá como
obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades:
1. Comprender o sentido xeral, a información específica e os detalles necesarios
de textos orais transmitidos en situacións cara a cara ou por medios técnicos,
emitidos nunha lingua estándar e que traten temas habituais vinculados coa
vida persoal e social e coas distintas disciplinas do currículo.
2. Producir textos orais coherentes e adecuados a distintas situacións de
comunicación propias da idade e do nivel académico de estudos, con razoable
fluidez e corrección, asegurando a interacción e a eficacia comunicativa dos
discursos emitidos.
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3. Escribir, en soportes variados, diversos tipos de textos sinxelos, ben
organizados e con razoable corrección lingüística e formal, sobre temas
próximos e con distintos propósitos comunicativos.
4. Comprender textos escritos en lingua estándar, tanto en rexistro formal
coma familiar, que aborden unha temática xeral ou relacionados co ámbito
académico propios da idade e do nivel de estudos.
5. Ler de forma autónoma textos xornalísticos, de divulgación científica e
literarios, seleccionando a estratexia de lectura apropiada ao propósito da
lectura e valorando esta como fonte de información, coñecemento e lecer.
6. Utilizar e valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral, como medio
para acceder á información e a outros coñecementos e culturas, e recoñecer a
súa importancia como medio de comunicación e entendemento internacional
nun mundo multicultural e plurilingüe.
7. Coñecer os trazos sociais e culturais fundamentais dos países en que se fala
a lingua estranxeira tomando conciencia das similitudes e diferenzas entre
estes e os propios e evitando toda discriminación e estereotipos culturais e
lingüísticos.
8. Utilizar a mediación entre persoas que non poden entenderse para facilitar
que a comunicación se realice sen malentendidos e mellorar a comprensión
intercultural.
9. Saber planificar a propia aprendizaxe e adoptar unha postura activa e
responsable dela, utilizando recursos, como as tecnoloxías da información e da
comunicación, e estratexias para mellorar o desenvolvemento da competencia
comunicativa e poder guiar a aprendizaxe de forma consciente dentro e fóra
da aula.
10. Afianzar estratexias de autoavaliación na adquisición da competencia
comunicativa na lingua estranxeira e amosar neste proceso actitudes de
iniciativa, confianza e responsabilidade.

No que se refire á lingua estranxeira como materia optativa (Segunda Lingua
Estranxeira), a súa ordenación curricular na Comunidade Autónoma de Galicia vén
regulada pola Orde do 25 de xuño de 2008 (DOG 27-06-2008) pola que se establece
a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.
Como xa se mencionou anteriormente, a segunda lingua estranxeira debe formar
parte da oferta obrigatoria en todos os centros de bacharelato. Como a propia orde
indica, a organización de bloques de contido non difire dos establecidos para o caso
da primeira lingua:
O currículo da segunda lingua estranxeira preséntase, en termos xerais,
semellante ao da primeira lingua estranxeira: comprensión e expresión
oral; comprensión e expresión escrita; coñecemento da lingua; elementos
socioculturais e consciencia intercultural. (p. 12.664)

En canto aos obxectivos, a segunda lingua estranxeira no bacharelato busca o
desenvolvemento das seguintes capacidades:
1. Comprender e interpretar a información global e informacións específicas
con dificultade progresiva, relativas a situacións habituais de comunicación,
procedentes dos diferentes medios de comunicación audiovisuais ou
emitidas oralmente en relacións directas, acudindo a claves lingüísticas e
non lingüísticas.
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2. Comprender as informacións de carácter xeral e específico, contidas en
textos escritos en fontes variadas, de progresiva dificultade, desenvolvendo
estratexias persoais que axuden a acceder á información.
3. Expresarse na lingua estranxeira, de forma oral e escrita, en situacións da
vida cotiá, mostrando interese por comprender e facerse comprender, así como
recoñecer e empregar o ritmo e a entoación propios da lingua estranxeira.
4. Compoñer textos escritos, con dificultade progresiva e diversa
intencionalidade.
5. Ler de maneira autónoma libros curtos e sinxelos que traten temas próximos
ás súas necesidades e intereses, como medio de información, formación e
lecer, comprendendo os seus elementos esenciais.
6. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación
para mellorar as producións propias e comprender as alleas. Recoñecer os
elementos básicos que conforman o sistema da lingua para unha progresiva
corrección na elaboración dos discursos.
7. Coñecer e utilizar os elementos socioculturais, lingüísticos e non lingüísticos,
que incidan na mellora da comprensión e da expresión.
8. Recoñecer e utilizar as estratexias adquiridas na aprendizaxe das outras
linguas do currículo para avanzar na aprendizaxe da nova lingua, reflexionando
sobre os procesos de aprendizaxe, reforzando aqueles que permitan un maior
grao de autonomía que lles permitan seguir aprendendo ao longo da vida.
9. Coñecer algúns dos elementos distintivos da cultura e da historia dos países
falantes da lingua obxecto de estudo.
10. Coñecer fontes de información, a través da internet, nos países falantes
da lingua en estudo. (p. 12.665)

O número de centros que impartiron bacharelato ao longo do curso 2010-2011 na
Comunidade Autónoma de Galicia75 resúmense, por titularidade destes e provincia
de situación, na táboa 29.
Táboa 29. Centros que imparten bacharelato (2010-2011) por titularidade e provincia
Titularidade

Privado

Pública

Provincia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

Total centros
30
4
7
23
89
38
29
74
Total: 294

Como se pode observar, a provincia da Coruña é a que posúe un maior número de
centros, tanto de titularidade privada coma pública, seguida de Pontevedra.

75 Fonte CEOU. Secretaría Xeral. Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos. Subárea de Estatísticas Edu-

cativas
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O número de centros da nosa comunidade76 que contaban con seccións bilingües no
mesmo período (curso 2020-2011) móstrase na táboa 30, distribuídos por titularidade
e provincia.
Táboa 30. Seccións bilingües distribuídas por titularidade e provincia (2010-2011)
Titularidade
Privado

Pública

Provincia
Ourense
Pontevedra
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

Total seccións
1
1
17
2
4
7
Total: 32

Do total de 32 seccións bilingües en funcionamento no curso 2010-2011, o maior
número de centros corresponde á provincia da Coruña con 17 (todas elas en centros
de titularidade pública), seguida de Pontevedra con 8 (7 en titularidade pública e 1
en privada).
A totalidade dos 294 centros de bacharelato existentes no período de análise (curso
2010-2011) imparten a materia de inglés como primeira lingua estranxeira no segundo
curso de bacharelato77. Séguelle unha oferta significativa do francés (86 centros) e só un
centro da nosa comunidade (o IES Arcebispo Xelmírez I, de Santiago de Compostela)
imparte o alemán.
Dentro da oferta de linguas que se inclúen dentro da optatividade de oferta obrigatoria
da segunda lingua estranxeira nos cursos de bacharelato da Comunidade Autónoma de
Galicia, cabe indicar que no curso escolar 2010-2011 os datos dispoñibles78 informan
que no segundo curso a opción lingüística máis impartida corresponde á lingua
francesa (nun total de 181 centros). Séguelle a lingua portuguesa, impartida en 9
centros, a lingua inglesa e a lingua alemá, con 7 centros impartindo respectivamente
cada unha delas, e un total de 3 centros imparten o italiano.
Presentamos ata aquí este percorrido polos cambios lexislativos derivados das
diferentes leis educativas aprobadas no noso país e a súa repercusión para as linguas
estranxeiras, especialmente no bacharelato. A continuación, pasamos á parte empírica
do noso traballo.

76 Datos procedentes da mesma fonte CEOU.
77 Datos procedentes da mesma fonte CEOU. Ofrécense os datos do segundo curso do bacharelato por ser

este nivel educativo o que centra a parte empírica da investigación que recolle este informe.
78 Datos procedentes da mesma fonte CEOU.
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Capítulo 4

Introdución
Tras proporcionar na primeira parte do informe unha visión xeral dos fundamentos
teóricos nos que se asentan as premisas deste estudo, cómpre proceder a presentar os
elementos da organizacón do seu desenvolvemento empírico.
Esta segunda parte do traballo iníciase coa información sobre os obxectivos, a
poboación e a mostra obxecto do estudo, así como os instrumentos de recollida de
información. Nos próximos capítulos presentarase a análise dos datos recollidos dos
diversos sectores sobre a temática da presente investigación, así como as conclusións
correspondentes.

1. Obxectivos
Tendo en conta as circunstancias contextuais do estudo –en particular, as esixencias
derivadas da súa execución temporal, a dimensión do ámbito poboacional e os trazos
singulares de análise das percepcións académicas e sociofamiliares arredor das causas
de éxito ou fracaso na consecución dunha desexable comprensión e produción oral
en linguas estranxeiras (principalmente inglés)–, este diríxese á consecución de catro
obxectivos principais:
•

Coñecer e valorar as percepcións dos colectivos seleccionados para este estudo
(profesorado, alumnado e familias) sobre as causas motivadoras dunha
competencia comunicativa oral (CCO), óptima ou non, do alumnado da
Comunidade Autónoma de Galicia en lingua estranxeira (inglés, francés e
outras linguas estranxeiras con carácter máis minoritario, tanto con carácter
de primeiras ou de segundas linguas) ao termo dos seus estudos de bacharelato.

•

Establecer posibles factores que poden estar influíndo nun desenvolvemento
desigual da CCO en lingua estranxeira por parte do alumnado da Comunidade
Autónoma de Galicia que finaliza os seus estudos de bacharelato.

•

Coñecer as achegas das seccións bilingües respecto ás aulas convencionais,
segundo as percepcións dos colectivos implicados.

•

Ofrecerlle suxestións á comunidade educativa galega (alumnado, pais/
nais, profesorado, directivos/as, expertos/as universitarios e Administración
educativa) tendentes a mellorar a calidade do ensino-aprendizaxe das linguas
estranxeiras e a reducir os niveis de desigualdade existentes na consecución
dunha CCO ao remate do bacharelato.

2. Poboación
A poboación obxecto de estudo está composta polos centros públicos e privados
de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia con bacharelato e os
diferentes sectores da comunidade escolar implicados na temática desta investigación,
concretamente:
•

Alumnado que cursa 2.º de bacharelato durante o ano académico 2010-2011.
Este colectivo está organizado en dúas subpoboacións:
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a) aqueles que cursan inglés ou francés como primeira lingua estranxeira,
b) os que cursan inglés e francés como segunda lingua estranxeira.
•

Profesorado que imparte linguas estranxeiras en 2.º de bacharelato.

•

Nais e pais do alumnado anteriormente especificado.

•

ANPA dos centros de ensino secundario.

Como dato poboacional, utilizouse a información facilitada polo Consello Escolar
de Galicia, que é de 287 centros no ano académico 2010-2011. Na táboa 31, aparece
recollida a distribución de centros da poboación segundo a provincia, a titularidade
do centro e a lingua estranxeira impartida.
Táboa 31. Distribución de centros da poboación
TIPOS DE CENTROS
SEGUNDO LINGUA
ESTRANXEIRA IMPARTIDA
1.ª LE inglés – Non hai 2.ª LE
1.ª LE inglés e francés – Non
hai 2.ª LE
1.ª LE inglés – 2.ª LE francés
1.ª LE inglés – 2.ª LE outras
(non francés)
1.ª LE inglés – 2.ª LE francés
e outras
1.ª LE inglés e francés – 2.ª LE
francés
1.ª LE inglés e francés – 2.ª LE
francés e outras
1.ª LE inglés e francés– 2.ª LE
outras (non francés)
1.ª LE inglés, francés e alemán
– 2.ª LE francés e outras
Total

POBOACIÓN (por provincias e segundo tipo de centro: público ou privado)
A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Total

Pu

Pr

Pu

Pr

Pu

Pr

Pu

Pr

25

13

10

2

4

4

14

15

87

14

1

1

1

4

-

8

-

29

28

14

21

1

16

3

27

7

117

2

-

2

-

-

-

1

-

5

2

1

2

-

2

-

1

1

9

14

1

1

-

2

1

17

-

36

-

-

-

-

-

-

3

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

87

30

37

4

28

8

71

23

287

3. Mostra
Para levar a cabo a selección da mostra, tívose en conta o total de centros de bacharelato
públicos e privados existentes na nosa comunidade que, como xa se indicou, é de
287 institucións. Concretamente, empregouse unha mostraxe aleatoria estratificada
con afixación proporcional. Posteriormente, de cada un dos centros seleccionados,
recolléronse á súa vez mostras dos diferentes sectores implicados na investigación.
A fórmula utilizada para a selección da mostra de centros é a seguinte:
n=
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Z2pqN
NE2+Z2pq

Onde:
n é o tamaño da mostra;
Z é o nivel de confianza;
p é a variabilidade positiva;
q é a variabilidade negativa;
N é o tamaño da poboación;
E é a precisión ou erro.
Para o cálculo da mostra de cada estrato, a distribución fíxose de acordo co peso
(tamaño) da poboación en cada un (tense en consideración a proporción de individuos
de cada estrato). Tivéronse en conta tanto a proporción por titularidade do centro
(público e privado) coma por provincia. A continuación, especifícase a fórmula
empregada:
ne= nt Ne
Nt
Onde:
ne é o número de elementos da mostra que pertencen ao estrato;
nt é o número de elementos total da mostra;
Ne é o número de elementos da poboación que pertencen ao estrato;
Nt é o número de elementos total da poboación.
Tendo en consideración o total de centros e o tipo de mostraxe indicada, a mostra
teórica de centros estaría composta por un total de 164 centros, tomando unha marxe
de erro do 5%.
n=

1.962*0.50*0.50*287
=164
287*0.052+1.962*0.50*0.50

A distribución da mostra real de centros segundo a provincia e a titularidade do centro
aparece recollida na táboa 32.
Táboa 32. Distribución de centros da mostra segundo titularidade do centro e provincia (marxe
de erro do 5%)
centros públicos
Centros privados
TOTAL

A CORUÑA
49
19
68

LUGO
20
2
22

OURENSE
17
6
23

PONTEVEDRA
40
15
55

TOTAL
126
42
168

Como se pode apreciar na táboa 32, a mostra real definitiva resultou maior en catro
centros á mostra teórica necesaria. Isto explícase polo feito de que nos pareceu
enriquecedor para o noso traballo poder contar co único centro da comunidade
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autónoma no que se imparte como 1.ª lingua estranxeira inglés e francés e como
2.ª LE outras linguas que non son francés e, tamén, co único centro galego no que se
imparte como 1.ª LE inglés, francés e alemán e como 2.ª LE francés e outras linguas.
Finalmente, decidimos incluír na mostra 2 dos 3 centros nos que se imparte como
1.ª LE inglés e francés e como 2.ª LE francés e outras linguas.
A distribución da mostra real de centros segundo as linguas estranxeiras impartidas,
a provincia e a titularidade aparece recollida na táboa 33.
Como pode apreciarse nos datos recollidos na táboa, a titularidade dos centros é
pública no 75% dos casos e privada no 25%. No tocante á súa distribución por
provincias, pertence á provincia da Coruña o 40,48% dos centros, a Pontevedra o
32,74%, a Ourense o 13,69% e a Lugo o 13,09%.
Tendo en conta as linguas estranxeiras impartidas, predominan os centros onde a
primeira lingua estranxeira impartida é o inglés e a segunda lingua estranxeira o francés
(40,48%) e aqueles nos que só se imparte o inglés como primeira LE e non se imparte
unha segunda LE (29,76%).
De cada un dos 168 centros seleccionados recolléronse, á súa vez, mostras dos diferentes
sectores implicados e vinculados ao centro; é dicir, o profesorado de linguas estranxeiras
de 2.º de bacharelato (246), o alumnado (3047), os pais e nais do alumnado (2449)
e as ANPA (102).
Táboa 33. Distribución de centros
MOSTRA (por provincias)
TIPOS DE CENTROS SEGUNDO LINGUA
ESTRANXEIRA IMPARTIDA

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEV.

Total

Pu* Pr**

Pu

Pr

Pu

Pr

Pu

Pr

14

8

5

1

2

3

8

9

50

1.ª LE inglés e francés – Non hai 2.ª LE

8

1

1

-

2

-

5

-

17

1.ª LE inglés – 2.ª LE francés

15

8

11

1

11

2

15

5

68

1.ª LE inglés – 2.ª LE outras (non francés)

1

-

1

-

-

-

1

-

3

1.ª LE inglés – 2.ª LE francés e outras

1

1

1

-

1

-

-

1

5

1.ª LE inglés e francés – 2.ª LE francés

8

1

1

-

1

1

9

-

21

1.ª LE inglés e francés – 2.ª LE francés e outras

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1.ª LE inglés e francés– 2.ª LE outras (non francés)

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1.ª LE inglés – Non hai 2.ª LE

1.ª LE inglés, francés e alemán – 2.ª LE francés e outras

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Total

49

19

20

2

17

6

40

15

168

*Pu = Público

**Pr = Privado

4. Instrumentos de recollida de datos
O instrumento empregado para a recollida de datos foi o cuestionario, que permitiu
extraer información relativa ás percepcións e valoracións dos diferentes colectivos
implicados, mencionados anteriormente. Foron deseñados, polo tanto, un total de catro
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cuestionarios que contiñan aspectos comúns (destinados a establecer as similitudes
e os contrastes entre a perspectiva dos diversos sectores da comunidade educativa) e
outros aspectos diferenciados por sectores, coa intención de recoller cuestións máis
particulares ou que afectan especialmente a cada un deles.
No cuestionario, incluíronse algunhas preguntas abertas, outras con formato de escala
(1 a 4) e tamén as hai pechadas ou de elección múltiple. Deseguido, pasamos a
comentar máis detalladamente cada un dos instrumentos.
4.1. Cuestionario para profesorado de linguas estranxeiras de 2.º de bacharelato
Ao colectivo constituído polo profesorado formulóuselle un total de 53 cuestións que
se agrupan arredor de diferentes dimensións.
Este cuestionario comeza solicitando datos de identificación do centro educativo no
que traballan (nome, titularidade e provincia onde se sitúa) e datos de identificación
do profesor/a (14 ítems, entre os que poderiamos destacar o sexo, a idade, a lingua
estranxeira que imparte, a coordinación dalgunha materia non lingüística en LE, os
anos de exercicio impartindo unha LE, o número de alumnos/as actualmente na súa
clase de LE en 2.º de bacharelato ou a súa formación especializada nunha LE).
Posteriormente, o profesorado debe indicar en que medida está de acordo cunha serie
de enunciados que se lle presentan (17 ítems valorados nunha escala de 1 a 4, onde
o 1 significa “en desacordo” e o 4 “moi de acordo”) e, deseguido, debe especificar a
frecuencia dunha serie de posibles actividades para realizar nas súas clases de lingua
estranxeira en 2.º de bacharelato (8 ítems que valorará nunha escala de 1 a 4, onde o 1
significa “nunca” e o 4 “moitas veces”). Ademais, tamén debe valorar a importancia que
lles concede a certas situacións que poden afectar o dominio oral da lingua estranxeira
(9 ítems valorados nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa “nada importante” e o
4 “moi importante”).
Finalmente, solicítaselle que indique dous obstáculos que dificultan, ao seu xuízo,
a adquisición dunha boa competencia oral do alumnado de bacharelato en linguas
estranxeiras e que especifique dúas solucións que contribuirían a mellorar a competencia
oral do alumnado de bacharelato en LE (ambas as dúas preguntas son abertas).
4.2. Cuestionario para alumnado de 2.º de bacharelato
Este cuestionario consta de 54 cuestións. As primeiras refírense a datos de identificación
do centro (nome, titularidade e provincia), datos de identificación do alumno/a
(sexo, idade, procedencia socio-xeográfica, nivel de estudos dos pais/nais ou titores/
as legais, vivir ou non nun país estranxeiro onde se fala a lingua estranxeira que está
estudando agora, emprego dunha LE para falar no fogar) e datos de carácter académico
(9 ítems, entre os que podemos mencionar primeira e segunda lingua estranxeira de
estudo e momento en que empezou a estudalas ou as cualificacións medias de LE en
bacharelato).
Deseguido, o alumnado debe especificar en que medida está de acordo cuns enunciados
que se lle formulan (9 ítems que debe valorar nunha escala de valoración de 1 a 4,
na que o 1 significa “en desacordo” e o 4 “moi de acordo”). Así mesmo, debe indicar
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a frecuencia coa que realiza unha serie de actividades nas súas clases de LE en 2.º de
bacharelato (8 ítems nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa “nunca” e o 4 “moitas
veces”) e a frecuencia coa que realiza unha serie de actividades fóra das súas clases
de LE (9 ítems que debe valorar nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa “nunca” e
o 4 “moitas veces”). Tamén se lles pide que valoren a importancia que lles outorgan
a certas situacións que poden afectar o dominio oral da lingua estranxeira (8 ítems
nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa “nada importante” e o 4 “moi importante”).
Para rematar, o alumno/a indicará dous obstáculos que ao seu xuízo dificultan a
adquisición dunha boa competencia oral do alumnado de bacharelato en linguas
estranxeiras e, tamén, dúas solucións que considera que contribuirían a mellorar esa
competencia (preguntas abertas).
4.3. Cuestionario para pais/nais de alumnado de 2.º de bacharelato
O instrumento deseñado para obter información deste colectivo componse de 33
ítems que se concretan nas dimensións que seguen:
Este cuestionario, ao igual que os descritos anteriormente, empeza recadando datos
de identificación do centro (nome, titularidade e provincia) e da persoa que contesta
(sexo, idade, nivel de estudos tanto do pai como da nai do alumno/a, vivir nun
país estranxeiro onde se falase a lingua ou linguas estranxeiras que estuda o fillo/a e
emprego dunha lingua estranxeira no fogar por parte de alguén da familia para falar
cos fillos).
A continuación, pídeselles que se posicionen respecto dunha serie de enunciados (8
ítems nunha escala valorativa de 1 a 4, na que o 1 significa “en desacordo” e o 4 “moi
de acordo”), que indiquen a frecuencia dunha serie de actividades que realizou ou
realiza o seu fillo/a (9 ítems para valorar nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa
“nunca” e o 4 “moitas veces”) e que valoren a importancia que lles conceden a certas
situacións que poden afectar o dominio oral da lingua estranxeira (6 ítems que deben
valorar nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa “nada importante” e o 4 “moi
importante”).
O cuestionario remata solicitándolles aos pais/nais que indiquen dous obstáculos que
dificultan a adquisición dunha boa competencia oral do alumnado de bacharelato
en linguas estranxeiras e que acheguen dúas posibles solucións que ao seu xuízo
contribuirían a mellorala.
4.4. Cuestionario para o/a presidente/a da ANPA
Este cuestionario é o máis breve dos utilizados no estudo, está constituído por 16
preguntas e, ao igual que nos tres anteriores, 2 delas son abertas.
Recolle, en primeiro lugar, datos de identificación do centro (nome, titularidade e
provincia) e da ANPA (nome, organización de actividades extraescolares relacionadas
coa lingua estranxeira no bacharelato e colaboración con outras institucións na súa
organización). Deseguido, solicítase o grao de acordo cunha serie de enunciados
que se formulan (8 ítems para valorar nunha escala de 1 a 4, na que o 1 significa “en
desacordo” e o 4 “moi de acordo”). Por último, e ao igual que nos casos xa comentados
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á ANPA, debe especificar dous obstáculos que consideran que dificultan unha boa
competencia oral do alumnado de bacharelato en linguas estranxeiras, así como dúas
solucións que pensan que poden contribuír a mellorar esta competencia (como ocorría
nos casos anteriores, estas dúas preguntas son abertas).

5. Procedemento de aplicación dos cuestionarios
En cada centro seleccionado, solicitóuselle ao equipo directivo que lles entregase
os cuestionarios aos profesores/as de linguas estranxeiras de 2.º de bacharelato e á
presidencia de cada ANPA.
No referente ao alumnado, un enquisador ou enquisadora aplicou os cuestionarios
nunha aula de 2.º curso de bacharelato. Finalmente, aos pais e nais dese alumnado
fíxosellles chegar a enquisa a través dos seus fillos/as.
Todos estes cuestionarios foron previamente enviados aos centros educativos a través
dun servizo de mensaxería, cunha carta de presentación e unha folla coas indicacións
pertinentes.

6. Análise técnica dos instrumentos: credibilidade da información
achegada
Respecto do estudo das características técnicas dos instrumentos convén diferenciar,
por unha parte, os cuestionarios dos sectores máis implicados na realidade das aulas,
o que fai máis fácil a comparación entre eles (profesorado e alumnado) e, por outra,
a importancia da complementariedade que supón a información dos pais/nais e das
ANPA, pois as súas percepcións son moi interesantes desde a vertente social das linguas.
Por esta razón, as respostas duns e doutros non teñen necesariamente por que coincidir,
o que fai máis difícil comparalas.
O cálculo da fiabilidade dos instrumentos aplicados, empregando o coeficiente Alpha
de Cronbach, proporciona para o cuestionario de profesorado unha fiabilidade de 0,81
(ítems 21 a 57); para o cuestionario de alumnado un valor de 0,829 (ítems 30 a 97);
para o de nais/pais é de 0,68 (ítems 10-32), e para o de ANPA de 0,61 (ítems 6-13).
Polo tanto, a fiabilidade é aceptablemente boa para o cuestionario do profesorado e
alumnado e é moderada nos cuestionarios de nais/pais e ANPA. Isto sucede porque
estamos estudando as percepcións destes colectivos respecto dunha serie de cuestións
e é normal que as súas respostas presenten certas diferenzas.
Respecto da validez, formuláronse nos cuestionarios algunhas preguntas similares,
para posibilitar que poida ser facilmente contrastable a información; por exemplo,
as preguntas 6 e 5 dos cuestionarios de alumnado e pais/nais respectivamente sobre
o uso das linguas no fogar.
Na táboa 34, apreciamos que o nivel de coincidencia das porcentaxes de resposta de
alumnado e pais/nais é moi elevada, o que nos induce a pensar que a información
que nos proporcionan é crible e obxectiva; e dicir, correspóndese coa realidade do que
aconteceu ou está acontecendo.
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Táboa 34. Respostas do alumnado e dos seus pais/nais acerca de se no fogar usaron ou usan
unha LE para falar con eles nalgún momento ou no momento actual

Alumnado

5,8%

2,8%

2,6%

0,4%

0,3%

0,1%

Si, inglés,
francés e
outra
0,1%

Nais/Pais

3,8%

3,6%

2,8%

0,4%

0,3%

0,1%

0,1%

Si, inglés Si, francés

Si,
outra

Si, inglés e Si, francés e Si, inglés e
francés
outra
outra

Non
87,9%
88,9%

Atopamos unha coincidencia moi similar ao analizar as respostas incluso da parte aberta
desta pregunta, na que se lle pide ao alumnado e aos seus pais/nais que especifiquen
que outras linguas estranxeiras empregan ou empregaron no fogar. Como se pode
observar na táboa 35, as porcentaxes de alumnado e de nais/pais para cada unha das
linguas mencionadas son moi similares, o que proba unha vez máis a credibilidade
e a validez da información recollida.
Táboa 35. Respostas do alumnado e dos seus pais/nais acerca de que LE usan ou usaron para
falar con eles nalgún momento ou no momento actual, diferente do inglés e do francés
IDIOMA

ALUMNOS/AS

NAIS/PAIS

Alemán

47,25%

52,50%

Portugués

23,08%

25,00%

Italiano

13,19%

13,75%

Holandés

3,30%

2,50%

Árabe

2,20%

3,75%

Grego

1,10%

1,25%

Bosnio

1,10%

1,25%

Serbio

1,10%

1,25%

Sueco

1,10%

1,25%

Kinyarwanda

1,10%

1,25%

Ruso

1,10%

Chinés

1,10%

Nota: as porcentaxes están calculadas sobre o total de suxeitos que especificaron algunha LE diferente do
inglés e do francés.

Esta mesma tendencia e similitude atopámola se analizamos a pregunta 14 do
cuestionario de profesorado (que abarca seis cuestións) e a pregunta 7 de alumnado
(que comprende outras seis). O contido das preguntas é o mesmo, malia que a
formulación é lixeiramente distinta (ver táboa 36).
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Táboa 36. Comparación das respostas de profesores/as e alumnos/as acerca da competencia
destes últimos nas cuestións que se enumeran a continuación
Profesorado
1.ª LE
SI (%)

Alumnado
1.ª LE
SI (%)

Profesorado
2.ª LE
SI (%)

Alumnado
2.ª LE
SI (%)

79,1

80,9

92,8

82,8

Fala por iniciativa propia e poucas veces necesita pensar
antes como expresarse. Fala con frases sinxelas e enlazadas

22,0

41,4

56,4

43,6

Ao falar fai algunhas pausas, ten dúbidas e debe repetir e
reformular algunha frase

92,0

81,8

89,5

84,9

87,0

76,3,

97,6

81,4

67,7

66,0

89,7

67,1

(Estas 5 cuestións feitas ao profesorado tamén se lle
realizaron ao alumnado, pero con matices na formulación)
A maioría do meu alumnado
É capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas, de
dar instrucións, de describir cousas, lugares e persoas e de
recitar un poema ou a letra dunha canción

É capaz de manter breves diálogos cos compañeiros/as e co
profesor/a e tamén é capaz de realizar xogos de rol sinxelos
sobre temas coñecidos
É capaz de intercambiar opinións e de se poñer de acordo
con nativos/as ou estudantes de intercambio, acerca das
actividades que poden facer ou dos lugares aos que poden
ir. Sabe desculparse, facer convites ou expresar o que lle
gusta

Os seis ítems teñen unha formulación parecida para profesorado e alumnado
referidas a distintas experiencias relacionada coa fala e co nivel de coincidencia entre
as porcentaxes dadas por un e outro colectivo, tanto referidas á primeira como á
segunda lingua estranxeira, son coincidentes e contribúen tamén a confirmar a validez
da información proporcionada por uns e outros.
Polo tanto, consideramos que este nivel de coincidencia na información facilitada, de
xeito independente desde cada sector, contribúe á súa credibilidade e validez.
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Capítulo 5

Introdución
A Xefatura de Estado ou de Goberno da Unión Europea resalta a importancia de realizar
esforzos “para mellorar o dominio das competencias básicas, especialmente mediante
o ensino de polo menos dúas linguas estranxeiras a idade temperá” (Consello Europeo
de Barcelona, 2002). As estatísticas sobre a variedade de linguas que se ensinan indican
que o inglés, o francés, o alemán, o español e o ruso representan máis do 95% das
linguas que se estudan na maioría dos países (véxase Cifras clave de la enseñanza de las
lenguas en los centros escolares de Europa. Edición de 2008. Eurydice, Axencia Executiva
no Ámbito Educativo, Audiovisual e Cultural. P9 Eurydice, p. 11).
Nos currículos da gran maioría dos países obrígase a todo o alumnado a estudar como
mínimo dúas linguas estranxeiras, polo menos un ano, durante o ensino obrigatorio.
Trátase dun dereito do alumnado para cuxo cumprimento os centros educativos están
obrigados a lle ofrecer a todo o alumnado polo menos dúas linguas. En Luxemburgo,
por exemplo, o normal é que na educación obrigatoria o alumnado teña acceso ao
estudo de e en tres linguas estranxeiras.
O inglés é a lingua que máis se ensina en practicamente todos os países. Ademais,
constátase un aumento tanto na educación primaria coma na secundaria, na Europa
central e oriental, no ensino desta lingua. En trece dos países europeos, a porcentaxe de
alumnos e alumnas que deben estudar inglés en secundaria supera o 90%. O alemán
e o francés comparten, en xeral, unha posición de segunda lingua máis ensinada, o
alemán prefírese nos Países Baixos, nalgúns países nórdicos e en países de Europa
central e oriental, mentres que o francés é máis atractivo para o alumnado dos países
do sur de Europa, sobre todo para os países latinos.
Moitas linguas rexionais e/ou minoritarias están integradas no currículo académico.
Nalgún dos casos, ensínanselle só ao grupo minoritario correspondente e noutros
ensínanselle a todo o alumnado.
En primaria, o ensino de linguas estranxeiras adoita correr a cargo de profesorado
con estudos de maxisterio, non filoloxías, ao contrario do que ocorre en secundaria,
onde os profesores e profesoras son especialistas en linguas. Dependendo do país,
este profesorado imparte só lingua estranxeira ou ben dúas materias, unha das cales é
lingua estranxeira. Os especialistas que só ensinan linguas estranxeiras poden ensinar
unha, dúas ou máis.
Nas próximas páxinas, a través dunha análise descritiva, comparativa e de estudo de
relacións, trataremos de afondar na realidade da situación das linguas estranxeiras en
Galicia e, para proporcionar un maior coñecemento, nalgúns casos faremos referencia
a datos que ilustren a situación das linguas nos países europeos.
O dominio oral das linguas está asociado a un conxunto de factores respecto dos cales
recadamos as opinións dos principais colectivos implicados: profesorado, alumnado,
pais/nais e ANPA. Esperamos extraer o mellor e máis relevante das súas opinións para
poder contribuír dun xeito máis eficaz ao estudo da situación das linguas estranxeiras
en Galicia.
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De todos os xeitos, é preciso escapar de explicacións simplistas. Sería bo ter presente
que “segundo o estudo PISA 2000, os finlandeses son os mellores lectores do mundo.
Finlandia conseguía este alto rendemento a partir da excelente competencia lectora
das nenas. Os nenos tamén demostraron ser os mellores lectores da OCDE...” (Ritva
Jakku-Sihvonen e Hannele Niemi: 31).

1. Descrición da mostra xeral
A análise empírica dos datos comeza neste capítulo dedicado á descrición da mostra
e dos datos xerais de identificación.
Na descrición que se ofrece a continuación atopamos algunhas variacións, en función
de que as preguntas fosen dirixidas a un sector ou a outro (profesorado, alumnado,
pais/nais e ANPA). Trataremos de resaltar as coincidencias nas respostas dos diferentes
colectivos, pero tamén as diferenzas en todas as ocasións nas que estimemos que son
relevantes para o estudo.

2. Descrición da mostra de profesorado
2.1. Distribución da mostra de profesorado por titularidade do centro
Iniciamos o estudo pola mostra de profesorado, a cal está composta por un total de
246 suxeitos, dos cales a maioría (77,2%) traballan en centros de titularidade pública
e o 22,8% en centros de titularidade privada (véxase gráfico 6).
Gráfico 6. Distribución da mostra de profesorado segundo a titularidade do centro onde
traballan
Privado, 22,80%

Público, 77,20%

2.2. Distribución da mostra de profesorado por provincias
No que respecta ás provincias de exercicio profesional do profesorado da mostra,
estas son, como se aprecia no gráfico 7, A Coruña nun 39,4%, Pontevedra nun 30,9%,
seguidas de Lugo e Ourense con (15% e 14,6%, respectivamente).
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Gráfico 7. Distribución da mostra de profesorado por provincia
Pontevedra, 30,90%
A Coruña, 39,40%

Ourense, 14,60%
Lugo, 15,00%

2.3. Distribución da mostra de profesorado por sexo
A publicación da Axencia Executiva no Ámbito Educativo, Audiovisual e Cultural
(EACEA P9 Eurydice) titulada: Cifras clave de la educación en Europa 2009 infórmanos
que a maioría do profesorado de educación primaria e secundaria son mulleres. Non
obstante, a súa representación diminúe considerablemente a medida que aumenta o
nivel educativo en todos os países dos que existen datos (p. 184).
Con respecto á variable sexo do profesorado da mostra do noso estudo, existe un
predominio considerable de mulleres entre o profesorado enquisado (un 76,9 % de
mulleres fronte a un 23,1% de varóns).
Gráfico 8. Distribución da mostra de profesorado por sexo
Home, 23,10%

Muller, 76,90%

2.4. Distribución da mostra de profesorado por idade
Se analizamos o profesorado en función da súa idade, observamos que a maior porción
deste se sitúa na franxa entre os 41 e os 50 anos (46,7 %), seguida do colectivo que
supera os 50 anos (33,9%) e das idades entre os 30 e os 40 anos (18,2%). Unicamente
un 1,2% do profesorado é menor de 30 anos. Deste xeito, obsérvase que a meirande
parte do profesorado ten unha idade na cal a experiencia pode supoñer un punto
positivo en canto á calidade da docencia, sempre e cando esta experiencia sexa
combinada cunha axeitada formación continua, investigación etc. (véxase gráfico 9).
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Gráfico 9. Distribución da mostra de profesorado segundo a idade
60,00%

46,70%
33,90%

40,00%
18,20%
20,00%
1,20%
0,00%
Menos de 30

Entre 30 e 40

Entre 41 e 50

Máis de 50

2.5. Análise da lingua estranxeira impartida polo profesorado
En máis da metade dos países da antiga Unión Europea dos 15, a primeira lingua
estranxeira que o alumnado estuda venlle imposta. Nalgúns países impártense dúas
linguas estranxeiras obrigatorias e, por outra banda, temos o caso de Luxemburgo,
onde o alumnado estuda obrigatoriamente tres LE. Na maioría dos países, o inglés
é a lingua que o alumnado ten a obriga de aprender, e convén resaltar que a maior
parte dos países que en 2006/2007 impoñían a aprendizaxe do inglés nun momento
determinado do ensino obrigatorio, xa tiñan adoptada esta política en 1982/83, polo
tanto, levan máis de tres décadas con esta traxectoria.
Neste estudo temos dúas preguntas: unha relativa á primeira LE impartida e outra
respecto da segunda. As respostas dos 178 membros do profesorado da mostra que
contestaron a esta pregunta indican que imparte como primeira LE o inglés un 87,1%,
o francés un 12,4% e imparte outras linguas un 0,6%. Non contestan 68 profesores/
as, é dicir, o 27,6% da mostra (véxase táboa 37).
Táboa 37. Lingua estranxeira (LE) impartida polo profesorado
1.ª LE % *

2.ª LE %*

Inglés

Lingua estranxeira impartida

87,1

6,3

Francés

12,4

83,2

Outra

0,6

10,5

Totais

100,0

100,0

*Nota: non contestou a esta pregunta o 27,6 % do profesorado de primeira lingua e o 61,4% de segunda.

Respecto das linguas que este profesorado especifica dentro da opción do cuestionario
“outras” atópase o alemán como primeira lingua e o portugués, o alemán e o italiano
como segundas linguas. Máis adiante será realizada unha análise comparativa da
información achegada polo profesorado e polo alumnado a esta cuestión.
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No xa citado informe sobre as linguas titulado, Cifras clave de la enseñanza de las lenguas
en los centros escolares de Europa (p. 47), indícase que non existe información sobre as
linguas que realmente ofrecen os centros, nin tampouco sobre as linguas obrigatorias
concretas. Non obstante, a información de que se dispón permite coñecer a porcentaxe
de alumnado que aprende determinadas linguas estranxeiras. Na maioría dos países,
estas linguas ofrécense no ensino primario e secundario, e son fundamentalmente o
inglés, o francés e o alemán. Así, segundo o dito informe, no caso de España, Hungría,
Polonia e Reino Unido, os currículos oficiais non achegan unha relación das linguas
estranxeiras. Os centros poden ofrecer na práctica as linguas que desexen en función
das preferencias dos alumnos e alumnas, das súas familias e da dispoñibilidade de
profesorado cualificado.
En países como Francia, Austria ou o Reino Unido (Inglaterra e Gales) existe unha oferta
máis ampla de linguas, o que pode suxerir a existencia dunha maior diversificación
lingüística. Non obstante, nos centros escolares destes países estúdanse moi pouco as
linguas menos estendidas en Europa.
Ao preguntar pola segunda LE impartida, só 95 dos 246 profesores e profesoras
contestaron. As súas respostas indican que o 83,2% imparte francés como segunda LE,
o 6,3% imparte inglés e o 10,5% imparte outras linguas. Respecto desta información é
importante ter en conta que o 61,4% do profesorado non contestou á pregunta (151
profesores/as).
Os datos indican que, ao igual que sucede na maior parte dos países europeos, en
Galicia predomina a lingua inglesa como primeira lingua estranxeira e o francés sitúase
como unha das segundas linguas estranxeiras máis habituais.
Convén mencionar que nos Países Baixos as directrices da educación secundaria
citan un listado de oito linguas. Non obstante, os centros poden impartir outras se o
consideran oportuno. Nese caso, o alumnado conta coa posibilidade de examinarse
desas linguas coa autorización do centro, como adoita ocorrer co chinés ou o hebreo
moderno.
2.6. Coordinación dunha materia non lingüística en lingua estranxeira
Como foi xa indicado no capítulo 3 da parte teórica deste informe, é importante
lembrar aquí de novo que, segundo a lexislación da Comunidade Autónoma de
Galicia, “os centros educativos poderán impartir algunha das materias do currículo
de bacharelato nunha lingua estranxeira, dentro do programa de seccións bilingües”
(véxase a disposición adicional segunda, DOG do 27 de xuño de 2008, p. 12.650).
Pódese observar no gráfico 10 que a coordinación dunha materia non lingüística en
lingua estranxeira en segundo de bacharelato é do 9,8% en Galicia, unha porcentaxe
bastante baixa en comparación co 84,1% que di que non forma parte de tal coordinación.
Neste caso, a porcentaxe de profesorado que non contesta á pregunta é só un 6,1%.
De todos os xeitos, cabe dicir –como xa foi mencionado con anterioridade– que en
Galicia as seccións bilingües son bastante máis abundantes nas etapas educativas de
escolarización obrigatoria que no bacharelato.
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Gráfico 10. Coordinación dunha materia non lingüística en lingua estranxeira
Non contesta,
6,10%

Si, 9,80%

Non,
84,10%

No caso do profesorado que indica ter coordinado unha materia non lingüística en
lingua estranxeira, recolleuse no cuestionario unha información máis específica sobre
as etapas educativas, cursos, materias e linguas nas que isto tivo lugar. Esta información
será analizada máis adiante na comparativa realizada coa información proporcionada
polo alumnado.
2.7. Experiencia profesional do profesorado que imparte unha lingua estranxeira
A maior parte do profesorado (54,5%) leva máis de 20 anos impartindo unha lingua
estranxeira; o 31,0% conta con unha experiencia no ámbito de entre 11 e 20 anos e
o 10,7% leva entre 5 e 10 anos. Deste xeito, pódese deducir que a maioría dos/das
ensinantes contan con experiencia suficiente para impartir axeitadamente a materia de
lingua estranxeira, posto que unicamente o 3,7% do profesorado pode considerarse
novel por contar con menos de 5 anos de exercicio profesional (véxase gráfico 11).
Gráfico 11. Anos de exercicio impartindo unha lingua estranxeira
54,50%

60,00%
50,00%
40,00%

31,00%

30,00%
20,00%
10,00%

10,70%
3,70%

0,00%
Menos de 5 anos Entre 5 e 10 anos Entre 11 e 20 anos Máis de 20 anos
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Por suposto, contar con anos de experiencia, non equivale necesariamente a ser un
profesor eficaz. “Así, os estudos PISA 2003, 2006, e 2009 demostraron que os alumnos
finlandeses están entre os mellores en todos os aspectos avaliados […] e os directores
finlandeses sinalan como fortaleza clave das súas escolas o compromiso do profesorado
e a súa alta ética de traballo” (Ritva Jakku-Sihvonen y Hannele Niemi: 32).
2.8. Número de alumnos/as na clase de lingua estranxeira
“A indiferença ou o descontentamento dos estudantes jamais estão desprovidos de
significado, por mais infundados que possam parecer ao profesor. Ninguém melhor
que o própio estudante pode explicar seu entusiasmo ou suas dificuldades” (N. C.
Balzán, citado por Cardoso de Oliveira Alves Fortes 1998: 68).
Arredor dun terzo dos países (segundo indica o informe sobre as linguas anteriormente
citado) non existe normativa nin recomendacións oficiais en canto ao número máximo
de alumnos e alumnas por clase, con independencia da materia que se imparta ou
do nivel educativo de que se trate. No resto dos países establécese un límite máximo
e/ou mínimo de alumnos/as. Non obstante, non sempre existe correspondencia co
que acontece na realidade. O límite máximo de alumnos sitúase por grupo ou clase
en 36, pero varía moito dun país a outro e, en xeral, os criterios sobre o número de
alumnos non distinguen entre unhas materias e outras do currículo.
Algúns países, por outra banda, fixan un número menor de alumnos/as para a materia
de lingua estranxeira. De feito, en países como República Checa, Letonia e Lituania
recoméndase que o alumnado, tanto nas linguas estranxeiras de primaria coma de
secundaria, sexa reducido nun 30% do máximo recomendado para outras materias.
En Eslovaquia, o ensino de LE no ensino secundario xeral require que os grupos de
alumnos/as sexan reducidos á metade.
Na publicación da Axencia Executiva no Ámbito Educativo, Audiovisual e Cultural
(EACEA P9 Eurydice) titulado: Cifras clave de la educación en Europa 2009, dise:
Na educación secundaria a maioría dos países presentan unha ratio alumno/
profesor que oscila entre 10 e 15 alumnos por profesor. Esta ratio adoita ser
máis baixa que na educación primaria, salvo en Alemaña e Polonia con 18,7
e 11,4 alumnos por profesor na educación primaria respectivamente (p. 228).

E tamén se informa de que os límites máximos en primaria, polo xeral, oscilan entre
20-25 alumnos/as por clase (p. 221).
A ratio alumno/profesor obtense dividindo o número de alumnos/as dun determinado
nivel educativo (expresado en equivalentes a tempo completo) entre o número de
profesores/as deste mesmo nivel (en equivalentes a tempo completo).
Observamos, pois, que aínda que en xeral é reiterado o debate acerca do número
axeitado de alumnos/as por docente, este ten unha especial relevancia no que respecta
ás clases de lingua estranxeira. Este estudo mostra que en Galicia (táboa 35) o número
de alumnado por clase na primeira lingua estranxeira, na maioría dos casos (42,5%),
encádrase no intervalo de 21 a 30 alumnos/as por profesor/a. Por outro lado, existe
outra porción de profesorado (35,1%) que traballa cun intervalo entre 10 e 20 alumnos/
as, situación que nos parece moito máis apropiada e recomendada para acadar unha
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boa calidade do ensino da LE. Aínda máis privilexiada é a situación dos profesores/
as que teñen menos de 10 alumnos/as na clase (12,1%).
Por outra banda, cabe destacar a situación da segunda lingua estranxeira, onde a
maioría do profesorado (62,7%) goza do privilexio de contar con grupos de menos de
10 alumnas/os, seguida esta porcentaxe por un 32,5% que posúe grupos de entre 10 e
20 estudantes e dunha pequena porción (4,8%) de grupos de entre 21 e 30 alumnas/
os. Neste caso, falando da segunda lingua estranxeira, ningún profesor ou profesora
manifestou ter docencia con grupos de máis de 30 estudantes. Segundo parece indicar
esta información achegada polo profesorado, as segundas linguas estranxeiras gozan
dunhas condicións moito mellores que as primeiras linguas estranxeiras no que
respecta ao tamaño dos grupos (véxase a táboa 38).
Táboa 38. Número de alumnos/as por clase de primeira e segunda LE
Número de alumnos/as

1ª LE %

2ª LE %

Menos de 10

12,1

62,7

Entre 10 e 20

35,1

32,5

Entre 21 e 30

42,5

4,8

Máis de 30

10,3

0,0

3. Descrición da mostra de alumnado
3.1. Descrición da mostra de alumnado segundo a titularidade do centro
A mostra de alumnado, como se indica no gráfico 12, está composta por un total de
3047 alumnos/as, dos/das cales o 71,8% afirma asistir a centros de titularidade pública
e o 28,2% a centros de titularidade privada.
Gráfico 12. Descrición da mostra de alumnado por titularidade

Privado, 28,20%

Público, 71,80%

3.2. Descrición da mostra de alumnado por provincia
Como se pode observar no gráfico 13, o 40,6% da mostra de alumnado pertence
á provincia da Coruña; o 32,3% á de Pontevedra e o 13,7% e 13,4% pertencen ás
provincias de Ourense e Lugo respectivamente.
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Gráfico 13. Descrición da mostra de alumnado por provincia
50,00%

40,60%

40,00%

32,30%

30,00%
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13,70%

Lugo
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10,00%
0,00%
A Coruña

Pontevedra

3.3. Distribución da mostra de alumnado por sexo
O alumnado enquisado, clasificado en función da variable sexo, amosa que o 58,3%
son mulleres e o 41,7% son homes. Como se reflicte no gráfico 14, existe un leve
desequilibrio na porcentaxe das mulleres.
Gráfico 14. Descrición da mostra de alumnado por sexo

Home,
41,70%
Muller,
58,30%

3.4. Descrición da mostra de alumnado por idade
Por outra banda, os alumnos e alumnas enquisados/as distribúense nas seguintes
idades: 16 anos un 0,2%, entre 17 e 18 anos un 89,5%, 19 anos un 8%, máis de 19
anos un 2,2% e non contesta o 0,3% (véxase gráfico 15).
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Gráfico 15. Descrición da mostra de alumnado por idade
55,20%

60,00%
50,00%

34,30%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

8,00%
2,20%

0,20%

0,30%

0,00%
16

17

18

19

Máis de 19 Non contesta

3.5. Descrición da mostra de alumnado en función do lugar de residencia
O gráfico 16, que se presenta a continuación, mostra a distribución do alumnado
segundo os diferentes lugares onde reside. Os datos que se obteñen son que a maior
parte do alumnado (30,2%) vive en vilas, o 23,5% vive en barrios, o 19,4% en aldeas
e o 18,9% en cidades.
Gráfico 16. Descrición da mostra de alumnado por lugar de residencia
35,00%

30,20%

30,00%
25,00%
20,00%

23,50%
19,40%

18,90%

15,00%
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cidade lonxe do centro

Aldea

Barrio da
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Vila

Non contesta

3.6. Descrición da mostra de alumnado segundo o tipo de estudos dos pais/nais
Parece razoable pensar que determinados factores como son, entre outros, o nivel de
estudos dos pais e nais, o feito de que nalgúns casos estes viviran no estranxeiro e,
sobre todo, o uso da lingua estranxeira na familia, poidan contribuír positivamente
a acadar un mellor coñecemento oral da LE. A continuación trataremos de mostrar
información acerca destas situacións.
Tanto no caso das nais/titoras como dos pais/titores a porcentaxe máis alta é a de
quen posúe estudos superiores: un 41,5 % das primeiras e un 39,8% dos segundos.
Se a comparación a facemos coa suma da porción de nais/pais con estudos primarios
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e a porción con estudos secundarios, a porcentaxe de nais/titoras con este nivel de
estudos supón o 58,5% e a dos pais/titores e do 60,2%, sendo neste caso as diferenzas
nas porcentaxes a favor dos pais/titores (véxase táboa 39).
Táboa 39. Nivel de estudos das nais/titoras e dos pais/titores
Nai/titora* %*

Pai/titor %*

Primarios

Nivel de estudos

23,2

25,4

Secundarios

35,3

34,8

Superiores

41,5

39,8

100,0

100,0

Total

*Nota: non contestaron o 1,6% das nais/titoras e o 4,7% dos pais/titores.

3.7. Descrición da mostra de alumnado en función de se viviu nun país
estranxeiro onde se fala a 1.ª LE que estuda
Como se pode deducir dos datos do gráfico 17, a porcentaxe de alumnado que viviu
no estranxeiro é moi baixa, pois vemos que o 95,4% afirman que nunca o fixo; polo
tanto, non podemos estimar que este factor sexa determinante para o uso oral da
lingua na nosa comunidade.
Gráfico 17. Viviches nun país estranxeiro onde se fala a 1.ª LE que estudas
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Menos de 2 anos Entre 2 e 4 anos Máis de 4 anos

3.8. Descrición da mostra de alumnado en función de se viviu nun país
estranxeiro onde se fala a 2.ª LE que estuda
No ámbito de segunda lingua estranxeira atopamos que, como se pon de manifesto
no gráfico 18, o 93,4% do alumnado indica que non viviu nun país estranxeiro no
que se falara a segunda lingua que estuda na actualidade, aínda que un 5,3 % di que
viviu menos de 2 anos nun país no que si se falaba esa lingua.
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Gráfico 18. Viviches nun país estranxeiro onde se fala a 2.ª LE que estudas
100,00%

93,40%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

5,30%

1,00%

0,60%

0,00%
Nunca

Menos de 2 anos Entre 2 e 4 anos

Máis de 4 anos

3.9. Descrición da mostra de alumnado en función de se alguén na familia usou
ou usa unha LE no fogar para falar con el
Como se deduce dos datos do gráfico 19, tampouco parece que o uso no fogar poida
ser un elemento determinante no coñecemento das linguas estranxeiras en Galicia,
pois o 87,9% sinala que non usa a LE no fogar. Por outra banda, podemos mencionar
que un 5,8% usa o inglés, e un 2,8% o francés.
Gráfico 19. Alguén da túa familia usou ou usa unha LE no fogar para falar contigo
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Si, outra
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Si, francés
e outra
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Non

No que respecta a “outras” linguas, ao alumnado pedíuselle información específica
acerca delas. Esta información foi igualmente solicitada ás nais e pais deste alumnado.
Máis adiante será analizada comparativamente a información proporcionada por
ambos os dous colectivos.
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3.10.

Modalidade de bacharelato que cursa o alumnado

Tal como se deriva dos datos achegados polo gráfico 20, a modalidade de bacharelato
máis elixida é a de Ciencias e Tecnoloxía (59,6%), seguida de Humanidades e Ciencias
Sociais (38,8%). O bacharelato de Artes só o estuda o 1,4% da mostra.
Gráfico 20. Modalidade de bacharelato que cursas
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3.11. Primeira e segunda lingua estranxeira de estudo do alumnado
Os datos da táboa 40 son moi clarificadores. A primeira LE de estudo é o inglés, elixida
polo 98,6%. Vemos que esta porcentaxe é moi elevada en favor desta lingua se a
comparamos coas demais (o 1,2% elixe francés e o 0,2% elixe outra lingua). Respecto
da segunda lingua, o 14,6% escolle o francés.
Táboa 40. Primeira e segunda lingua estranxeira de estudo do alumnado
Lingua estranxeira

1.ª LE %

2.ª LE %

Inglés

98,6

0,3

Francés

1,2

14,6

Outra

0,2

1,5

Nc

0,0

83,7

100,0

100,0

Total

No cuestionario aplicado ao alumnado e no aplicado ao profesorado, pediuse
información específica sobre que linguas se cursan e imparten na opción “outra”. As
respostas recibidas foron as que se mostran na táboa 41 (as porcentaxes refírense ao
total de persoas que responderon á pregunta aberta). Pode afirmarse que moi pouco
alumnado estuda alemán, tendo en conta a situación socio-económica europea actual.
Entre o alumnado que indicou estudar unha primeira lingua estranxeira diferente do inglés
e o francés (4 alumnos/as), atopámonos cunha resposta totalmente uniforme referida
ao idioma alemán, é dicir 100% de quen contestou. Cando, complementariamente,
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ao profesorado se lle pregunta por outras linguas estranxeiras (diferentes do inglés
e o francés) que imparten como primeira lingua estranxeira, a resposta é totalmente
coherente coa do alumnado: un único membro do profesorado está nesta situación, e
o idioma impartido é o alemán, supoñendo así, igualmente, o 100%.
Táboa 41. Outra primeira lingua estranxeira
LINGUA

ALUMNADO

PROFESORADO

Alemán

4 (100%)

1 (100%)

Un total de 46 alumnos/as indicaron que estudan unha segunda lingua estranxeira
diferente do inglés e o francés e un total de 11 profesores/as indicaron que imparten
unha segunda lingua estranxeira diferente destas dúas. As linguas que estudan os/as
primeiros/as e imparten os/as segundos/as como segunda lingua estranxeira son as
que se inclúen na táboa 42:
Táboa 42. Outra segunda lingua estranxeira
LINGUA

ALUMNADO

PROFESORADO

Portugués

24 (52,17%)

5 (45,45%)

Alemán

14 (30,43%)

5 (45,45%)

Italiano

8 (17,39%)

1 (9,09%)

Algo máis da metade destes alumnos/as que aprenden outras linguas estranxeiras
(52,17%) teñen o portugués como segunda LE, lingua impartida polo 45,45% deste
profesorado. A seguinte máis habitual é o alemán, que a estuda o 30,43% do alumnado
que marcou esta opción e a imparte o 45,45% do profesorado que tamén o fixo.
Finalmente, o 17,39% restante do total destes alumnos/as e o 9,09% do total destes
profesores/as nomean como a súa segunda lingua estranxeira o italiano. As proporcións
de profesores/as que imparten docencia nestas linguas en relación coas proporcións
de alumnos/as que reciben esa docencia son coherentes, como se pode observar nos
datos do gráfico 21.
Gráfico 21. Segunda lingua estranxeira diferente do inglés e do francés que imparte o
profesorado e cursa o alumnado
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3.12. Etapa educativa de comezo no estudo da primeira e segunda LE polo
alumnado
A porcentaxe dos alumnos e alumnas que empezaron en primaria o estudo da primeira
e da segunda lingua estranxeira é do 59,4% e 14,1% respectivamente. Por outra banda,
vemos nos datos da táboa 43 que xa existe unha porcentaxe bastante elevada de
alumnado que iniciou o estudo das LE en infantil (38,2% no caso da primeira e 1,1%
no caso da segunda). Débese ter en conta que estes datos correspóndense co inicio do
estudo de LE en alumnado que agora ten arredor dos 17 anos. Hoxe en día, o estudo
de LE en educación infantil está xeneralizado. A situación actual coloca á Comunidade
Autónoma galega en sintonía educativa en LE co resto dos países europeos onde, como
xa se analizou na parte teórica deste informe, existe unha tendencia a estudar unha
lingua estranxeira cada vez a unha idade máis temperá.
Táboa 43. Cando empezaches a estudar a primeira e segunda LE
Lingua estranxeira

3.13.

1.ª LE %

2.ª LE %

Infantil

38,2

1,1

Primaria

59,3

14,1

Secundaria

1,7

1,1

Nc

0,8

83,7

Total

100,0

100,0

Disposición dun/dunha auxiliar de conversa

Os datos do gráfico 22 indícannos que o número de alumnado que contou con auxiliar
de conversa é do 31,2%. Factores como este si poden axudar, como veremos máis
adiante, a suscitar un interese e unha actitude moito máis positiva cara o estudo das LE.
Gráfico 22. Contaches ou contas con auxiliar de conversa
Non contesta
3,50%
Si 31,20%

Non 65,30%

Un total de 795 alumnos/as deron información acerca das etapas educativas nas que
contaron cun/cunha auxiliar de conversa. As porcentaxes deste alumnado que gozou
desta vantaxe en cada unha das etapas educativas ilústranse no gráfico 23:
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Gráfico 23. Etapas educativas nas que o alumnado contou con auxiliar de conversa
100,00%

Alumnado

77,36%

80,00%
60,00%
38,49%
40,00%
20,00%
1,13%

4,15%

0,00%
Educación infantil Educación primaria

Educación
secundaria
obrigatoria

Bacharelato

Como se pode observar no gráfico anterior, a porcentaxe de alumnado que dispuxo
dun/dunha auxiliar de conversa aumenta notablemente a medida que se incrementa o
nivel educativo. Deste xeito, do total de alumnado que tivo auxiliar de conversa nalgún
momento da súa escolarización e achegou información ao respecto, unha gran maioría
(77,36%) fíxoo no bacharelato; unha porcentaxe bastante grande (38,49%) dispuxo
do/a auxiliar na ESO, e uns poucos alumnos e alumnas (4,15% e 1,13%) tiveron esta
posibilidade na educación primaria e infantil respectivamente.
Se analizamos esta mesma información despregada por cursos (ver a táboa 44), pódese
apreciar como a presenza de auxiliares de conversa aumenta ao longo da vida escolar
do alumnado de forma progresiva en cada curso, aspecto que xa deixaba intuír a
anterior análise da evolución por etapas. As porcentaxes representan a o alumnado
(do que afirma ter contado con auxiliar de conversa) que o fixo en cada curso. Como
é habitual que un alumno ou alumna dispoña desta figura educativa en máis dun
curso ao longo da súa vida, a suma das porcentaxes de todos os cursos supera o 100%.
Esta evolución aparece claramente representada no gráfico 24 que se amosa a
continuación. Nel omítese o alumnado que non especifica o curso, para facilitar,
xustamente, a representación da dita progresividade.
Táboa 44. Cursos escolares nos que o alumnado contou con auxiliar de conversa
ETAPA EDUCATIVA
BACHARELATO

ENSINO
SECUNDARIO
OBRIGATORIO
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CURSO

ALUMNADO

1.º

263 (33,08%)

2.º

416 (52,33%)

Non especifica

60 (7,55%)

1.º

54 (6,79%)

2.º

80 (10,06%)

3.º

111 (13,96%)

4.º

168 (21,13%)

Non especifica

68 (8,55%)

Táboa 44. (Continuación)
ETAPA EDUCATIVA

CURSO

ALUMNADO

1.º

18 (2,26%)

2.º

18 (2,26%)

3.º

18 (2,26%)

4.º

18 (2,26%)

5.º

19 (2,39%)

ENSINO
PRIMARIO

EDUCACIÓN INFANTIL

6.º

21 (2,64%)

Non especifica

12 (1,51%)

Non especifica

9 (1,13%)

Como se pode observar no gráfico, aínda que a dispoñibilidade dun/dunha auxiliar
de conversa aumenta desde a etapa infantil ata o segundo curso de bacharelato, é
en realidade a partir do primeiro curso do ensino secundario cando se constata a
verdadeira evolución, pois nos cursos das etapas infantil e primaria a súa presenza era
baixa no momento en que o alumnado enquisado cursou eses estudos.
Gráfico 24. Proporción de alumnado con auxiliar de conversa ao longo dos cursos escolares
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No que respecta ás linguas estranxeiras nas que se dispón deste apoio á oralidade da
lingua e tal e como se percibe no gráfico 25, predomina moi notablemente a lingua
inglesa (82,52%) como a principal lingua atendida por auxiliares de conversa, seguida
polo francés (10,19%).
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Gráfico 25. Distribución do alumnado que contou con auxiliar de conversa en función da lingua
estranxeira
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Estudo doutras materias en LE por parte do alumnado

Os datos do gráfico 26 revelan que a porcentaxe de alumnado que estuda algunha outra
materia en LE é do 9,8%. Posiblemente o reforzo que podería supoñer estudar outra
materia en LE é moi baixo e debería incrementarse na medida en que o profesorado
teña competencia nela para facelo con nivel de calidade suficiente.
Gráfico 26. Estudaches ou estudas algunha outra materia en LE
Non contesta
1,00%

Si 9,80%

Non 89,20%

O estudo de materias nunha lingua estranxeira non se presenta uniformemente ao
longo das diferentes etapas e cursos educativos. No gráfico 27 se amosa como se
desenvolve a distribución dos/das 307 alumnos/as que cursaron outra/s materia/s
en LE nalgún momento da súa vida escolar. Atopámonos, nas respostas, con varios
alumnos e alumnas que estudaron materias en lingua estranxeira durante máis dun
curso escolar, por este motivo, a suma das porcentaxes que aquí representamos supera
o 100%.

198

Gráfico 27: Estudo de materias en LE por curso educativo
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Como reflicte o gráfico 27, existen dous momentos na vida estudantil deste alumnado
nos cales se produce un grande aumento na docencia de materias non lingüísticas
en lingua estranxeira: os cursos terceiro e cuarto do ensino secundario obrigatorio.
Tamén nos cursos de bacharelato o aproveitamento desta posibilidade é notable; non
obstante, a tendencia nesta última etapa é decrecente. Por outra banda, é moi pouco
habitual que nos cursos anteriores a segundo da ESO o alumnado tivese ocasión de
aproveitar este apoio á conversa. Ademais deste alumnado, manifestáronse na mostra
porcións de alumnado que afirman ter recibido docencia de materias en LE pero
non especifican en que curso concreto: un 4,46% en primaria, un 6,51% no ensino
secundario obrigatorio e un 3,26% no bacharelato.
De todos os xeitos, é importante destacar o ínfimo uso que ata agora se viña facendo
desta orientación metodolóxica, tendo en conta que o total de alumnado ao que nos
referimos (o que algunha vez na súa vida estudantil cursou materias non lingüísticas
en LE) supón soamente en arredor de 10% da mostra total.
Por outro lado, se nos fixamos na información que este mesmo alumnado nos achega
sobre as materias elixidas polos centros para a súa docencia en lingua estranxeira,
atopámonos con información igualmente interesante.
Ao preguntar ao alumnado polas materias nas que tiveron docencia en lingua estranxeira
e ao profesorado polas materias que impartiron nela, recibimos información sobre
materias pertencentes a diversas etapas educativas e con denominacións moi variadas.
Polo tanto, para analizar a dita información fíxose imprescindible a clasificación
previa desta. Para este tratamento previo, baseámonos na clasificación que o RECYT
(Repositorio Español de Ciencia e Tecnoloxía) emprega para a clasificación das
revistas por materias. Nesa clasificación, os ámbitos existentes son os que se indican
a continuación, onde se especifica que tipo de materias se inclúen en cada un:
1) Filosofía e Psicoloxía: Ética, Filosofía, Educación Ético-Cívica, Educación para a
Cidadanía.
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2) Relixión e Teoloxía.
3) Ciencias Sociais: Ciencias Sociais, Ciencias do Mundo Contemporáneo,
Coñecemento do Medio, Economía, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais,
Educación Física, Formación e Orientación Laboral.
4) Ciencias Puras e Naturais: Ciencias, Ciencias da Natureza, Ciencias da Terra,
Ciencias Medioambientais, Xeoloxía, Ciencias Naturais, Bioloxía, Matemáticas,
Física e Química, Química.
5) Ciencias Aplicadas: Tecnoloxía, Tecnoloxías da Información e a Comunicación,
Informática.
6) Belas Artes: Música, Educación Plástica e Visual.
7) Lingüística e Literatura.
8) Xeografía e Historia: Historia, Xeografía.
Do anterior listado de ámbitos, prescindimos de dous deles:
− Relixión e Teoloxía: ningún/ningunha alumno/a ou profesor/a citou materias deste
ámbito nas súas respostas.
− Lingüística e Literatura: as materias de carácter non lingüístico son as únicas ás que
fai referencia a pregunta que aquí analizamos.
Deste xeito, a clasificación das materias citadas polo alumnado e profesorado, coas súas
respectivas frecuencias queda como se indica no gráfico 28. As porcentaxes realízanse
sobre o total de alumnos/as que recibiron docencia de materias non lingüísticas en
LE para o grupo alumnado e sobre o total de profesores/as que impartiron docencia
de materias non lingüísticas en LE para o grupo profesorado:
Gráfico 28. Materias cursadas / impartidas en lingua estranxeira
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O gráfico 28 amosa como as Ciencias Puras e Naturais son as que se imparten en
lingua estranxeira con maior frecuencia (un 40,39% do alumnado que cursa ou
cursou materias en LE e un 27,59% de profesorado con docencia nestas). Estas están
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seguidas polas Ciencias Sociais (26,38% do alumnado e 24,13% do profesorado) e
a Filosofía e Psicoloxía (24,43% do alumnado e 17,24% do profesorado). Cunhas
porcentaxes bastante máis baixas, atopamos as Ciencias Aplicadas (17,49%), as Belas
Artes (15,63%) e as materias de Xeografía e Historia (13,03%) no caso do alumnado
e, cunha orde diferente para o profesorado, temos o ámbito da Xeografía e Historia
para un 13,79%; as Belas Artes para o 10,34% e, finalmente, o 6,9% restante imparte
materias do ámbito das Ciencias Aplicadas. Por último, un 1,95% deste alumnado
indicou que a súa docencia en LE produciuse na totalidade das materias dun ou máis
cursos académicos.
Con relación a estas opcións tan variadas sobre a elección da materia non lingüística
que se imparte nunha LE, cómpre lembrar o que xa se indicou no segundo punto do
capítulo 2 deste informe cando, logo de tomar datos do Informe Eurydice titulado
Aprendizaxe integrada de contidos e linguas (AICLE) no contexto escolar europeo (2006),
subliñouse o feito de que:
No ensino de tipo AICLE préstaselles tanta atención ás linguas como aos
contidos das materias, sen que se poida falar dunha marcada preferencia
por unha materia concreta no conxunto da práctica educativa europea. En
xeral, en educación primaria e secundaria, calquera materia do currículo pode
ser obxecto do AICLE. Non obstante, en educación secundaria a situación
algunhas veces é máis restritiva e limítase ao ensino dunhas poucas materias.
As máis citadas nas recomendacións oficiais da oferta educativa de tipo AICLE
son as Matemáticas, as Ciencias Físicas e as Ciencias Naturais, así como a
Xeografía, a Historia e a Economía.

Por outra banda, ao profesorado tamén se lle preguntou pola lingua estranxeira na
que imparte estas materias, aspecto sobre o que recibimos a seguinte información
recollida no gráfico 29:
Gráfico 29. Linguas estranxeiras de docencia en materias non lingüísticas

22,73%
9,09%

Inglés
68,18%

Francés
Non especifica

Este gráfico amosa como, das materias non lingüísticas impartidas en lingua estranxeira
segundo a información proporcionada polo profesorado, a maioría (un 68,18%) son
impartidas en inglés. Unha porcentaxe moi inferior (9,09%) é impartida en francés e,
respecto do 22,73% restante, o profesorado non concretou esta información.
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3.15. Obtención de certificados oficiais das competencias en linguas estranxeiras
Un total de 523 alumnos e alumnas achegou información sobre os seus certificados en
lingua estranxeira (suman 647 certificados). Podemos ver a continuación, no gráfico
30, que porcentaxe deste alumnado posúe certificados nos respectivos idiomas:
Gráfico 30. Idiomas nos que o alumnado posúe certificados
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Como reflicte o gráfico 30, do alumnado que achega esta información, a gran maioría
(85,66%) ten unha certificación oficial na lingua inglesa. A seguinte lingua máis
certificada por este alumnado, aínda que moi debaixo da anterior (16,63%), é o
francés, seguido do alemán (3,82%) e do chinés, o portugués e o italiano, supoñendo
estes tres últimos menos do 1% do alumnado con certificación de idiomas.
A continuación, presentamos na táboa 45 a información completa que achegou o
alumnado, clasificada por idiomas, tipos de certificado e niveis (cando corresponda):
Táboa 45. Tipos de certificado e niveis
IDIOMA

CERTIFICADO
Escola oficial de idiomas

University of Cambridge
Inglés

Trinity College London
Outros
Non especifica
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NIVEL
Básico
Intermedio
Avanzado
Non especifica
KET
PET
FCE
CAE
CPE
Non especifica
Niveis 1-4
Niveis 5-8
Niveis 9-12
Non especifica
Varios

ALUMNADO
23
45
7
27
31
70
89
12
2
40
8
29
13
65
40
27

Táboa 45. Tipos de certificado e niveis (Continuación)
IDIOMA

CERTIFICADO
Alliance Française

Escola oficial de idiomas
Francés

DELF

NIVEL
Básico
Intermedio
Avanzado
Non especifica
Básico
Intermedio
Non especifica
A1
A2
B1
B2
Non especifica

ALUMNADO
4
8
2
25
5
11
1
1
8
18
5
3
4
9
3
2
1
1
4
2
1
1

Non especifica
Escola oficial de idiomas
Alemán
Goëthe Institut
Chinés
Portugués
Italiano

Básico
Intermedio
Non especifica
A2
Non especifica

Non especifica
Escola oficial de idiomas
Escola oficial de idiomas
Non especifica

Básico
Básico

Se analizamos os tipos de certificado das tres linguas máis habitualmente obtidos por
este alumnado (inglés, francés e alemán), atopamos o que se reflicte no gráfico 31:
Gráfico 31. Tipos de certificado
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O alumnado prefire a University of Cambridge para obter un certificado do seu nivel
de inglés (244), a Alliance Française para o francés (39) e a Escola oficial de idiomas
para o alemán (14).
Se, por outro lado, comparamos os niveis certificados polo alumnado nestas tres
linguas principais, obtemos o que se ilustra no gráfico 32:
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Gráfico 32. Niveis certificados nos tres idiomas principais
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Logo de analizar este gráfico pódese percibir como, tanto en inglés coma en francés,
o nivel máis habitualmente certificado é o intermedio, seguido do básico; mentres
que no caso do alemán o nivel máis frecuente é o básico, seguido do intermedio.
Se temos en conta as linguas estranxeiras que o alumnado cursa como primeira e
segunda lingua ao longo da súa escolarización (maioritariamente inglés e francés),
parece lóxica esta diferenza.

4. Descrición da mostra de nais/pais
4.1. Descrición da mostra de pais/nais en función da titularidade do centro
A mostra de pais/nais suma un total de 2.449 suxeitos, deles un 69,8% son nais/pais
de alumnado de centros públicos e un 30,2% de centros privados.
4.2. Descrición da mostra de pais/nais en función do sexo
O colectivo de pais/nais de alumnos/as obxecto de análise está composto por unha
ampla maioría de mulleres (70,2%), sendo a porcentaxe de varóns que contestaron
un 28,1% (véxase o gráfico 33). Non contesta a esta cuestión o 1,8%.
Gráfico 33. Distribución da mostra de país/nais segundo sexo
Non contesta
1,8%

Muller 70,2%
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4.3. Distribución da mostra de país/nais segundo a idade
A maioría dos pais/nais participantes no estudo teñen idades comprendidas entre
os 40 e os 49 anos (60,5%), mentres que un 28,7% dos enquisados/as ten entre
50 e 59 anos e un 8,9% menos de 40 anos. Só o 1,9% supera os 59 anos (véxase
gráfico 34).
Gráfico 34. Distribución da mostra de país/nais segundo a idade
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4.4. Datos relevantes no estudo das linguas das variables de identificación dos
pais/nais
Como dixemos previamente, o feito de que os pais/nais viviran no estranxeiro e, sobre
todo, o feito de que usen unha lingua estranxeira na familia, pode contribuír a un
mellor coñecemento oral da LE. A continuación trataremos de achegar información
acerca destas cuestións.
4.4.1. Nivel de estudos dos pais/nais
Logo de analizar os datos da táboa 46, observamos que tanto no caso dos pais/titores
como das nais/titoras, a porcentaxe máis alta é a de quen posúe estudos superiores:
47,4% dos primeiros e 39,2% das segundas (ver táboa 43). Por outra banda, as
nais/titoras con estudos primarios e secundarios representan o 60,8% e os pais/
titores con este nivel de estudos son o 52,7%. Debemos advertir que a porcentaxe
de persoas que non contestaron, tanto do sector das nais (30,1%) como dos pais
(72,2%), é moi elevada (especialmente no caso destes últimos). Nas enquisas do
alumnado non tivo lugar esta falta de resposta: só un 1,6% no que respecta ás nais/
titoras e un 4,7% no caso dos pais/titores non contestaron. O nivel de estudos dos
pais/nais varía en función de que a información proceda dos seus fillos ou deles
mesmos. Consideramos, pois, máis representativa a información proporcionada
polos fillos/as, dado que no caso dos pais/nais vemos que a porcentaxe dos/as que
non contestan é moi elevada.
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Táboa 46. Nivel de estudos dos pais/nais
Nai/titora %*

Pai/titor %*

Primarios

Nivel de estudos

26,4

21,8

Secundarios

34,4

30,9

Superiores

39,2

47,4

Total

100,0

100,0

*Nota: usamos a porcentaxe das persoas que contestaron. No caso das nais/titoras é de
1711. Deste sector non contestaron 738, é dicir, o 30,1%. Dos país/titores contestaron
680 e non o fixeron 1769, é dicir, o 72,2%.
4.4.2. Estadía do/da pai/nai no estranxeiro onde se fala a LE que estuda o seu fillo/a
Poderiamos pensar que fenómenos como a emigración ou ben outras situacións similares
nos proporcionarían os galegos e as galegas unha vantaxe na aprendizaxe da lingua,
pero a realidade é que da mostra de pais/nais só 13,5% viviron durante algún período
de tempo nun país estranxeiro onde se falara a LE que estuda o seu fillo/a; menos de 2
anos o 5,9%; entre 2 e 4 anos o 1,9% e máis de 4 anos o 5,6%. Polo que a análise amosa
unha porcentaxe máis ben baixa que representa o número de persoas (pais/nais) que
tivo estancias nos países estranxeiros onde se fala a LE que estuda o fillo ou filla. De feito,
coma se reflicte no gráfico 35, un 86,5% deles/as di que nunca estivo nesta situación.
Gráfico 35. Estadía ou residencia do/da pai/nai nun país estranxeiro onde se fala a lingua/s
estranxeira/s que estuda o fillo/a
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4.4.3. Uso na familia (fogar), durante unha época, da LE cos fillos/as
Poucos alumnos e alumnas europeos/as falan na casa unha lingua diferente da usada
no ensino. Xa no estudo PISA 2006, aos alumnos e alumnas de 15 anos preguntóuselles
que lingua/s falaban no seu contorno familiar. As respostas revelaron que, case en todas
as partes, a maioría do alumnado falaba na casa a lingua de instrución. É certo que
nalgún dos casos, por exemplo en Luxemburgo, dous terzos do alumnado de quince
anos afirma que fala nos fogares a lingua autóctona, normalmente o luxemburgués,
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e esta non é a lingua de instrución. En España, Italia e Eslovaquia o 14%, o 12% e o
15 %, respectivamente, afirma falar outras linguas autóctonas.
En Galicia, segundo as respostas dos pais e nais do noso estudo, usou o inglés no fogar
o 3,8%, o francés o 3,6% e outra lingua estranxeira o 2,8%. Tamén atopamos casos que
manifestan o uso de dúas linguas, por exemplo, inglés e francés (0,40%), francés e outra
(0,30%), e outras combinacións (menos do 0,10 %). Resaltamos que a porcentaxe dos
que afirman que non usaron a lingua estranxeira na familia foi do 88,9%. Polo tanto, en
Galicia o uso dunha lingua estranxeira no fogar, aínda que sexa só un período de tempo
máis ben curto, acada porcentaxes moi baixas como queda de manifesto no gráfico 36.
Gráfico 36. Uso da lingua estranxeira no fogar para falar cos/coas fillos/as nalgún momento ou
no momento actual
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Ao analizar as respostas dos membros da mostra que, nesta pregunta, indicaban que
no seu fogar se falou ou fala unha lingua estranxeira diferente do inglés e o francés
(ou outra lingua estranxeira en combinación con estas), atopámonos cun total de 91
alumnos/as e 80 nais/pais que marcaran esta opción. Estes grupos distribúense do
xeito indicado na táboa 47:
Táboa 47. Uso doutras linguas estranxeiras no fogar
IDIOMA
Alemán
Portugués
Italiano
Holandés
Árabe
Grego
Bosnio
Serbio
Sueco
Kinyarwanda
Ruso
Chinés

ALUMNOS/AS
43 (47,25%)
21 (23,08%)
12 (13,19%)
3 (3,3%)
2 (2,2%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)

NAIS/PAIS
42 (52,5%)
20 (25%)
11 (13,75%)
2 (2,5%)
3 (3,75%)
1 (1,25%)
1 (1,25%)
1 (1,25%)
1 (1,25%)
1 (1,25%)
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Os datos son moi similares entre o grupo de alumnos/as que indican que no seu fogar se
fala ou falou outra lingua estranxeira (diferente do inglés e o francés) e o número de nais/
pais que sinalan esta mesma opción. Como pode verse no gráfico 37, arredor da metade
destas familias (47,25% do alumnado e 52,5% das nais e pais) falan ou falaron no fogar
o alemán; sobre un cuarto (23,08% do alumnado e 25% das nais e pais) empregou o
portugués; algo máis dun 13% de ambos os dous colectivos mencionou o italiano e
entre unha e tres persoas de cada sector citou outros idiomas (holandés, árabe, grego,
bosnio, serbio, sueco e kinyarwuanda). Finalmente, houbo dúas mencións por parte
do alumnado que non tiveron a súa representación nos/nas nais/pais (ruso e chinés).
Gráfico 37. Uso doutras linguas estranxeiras (diferentes do inglés e o francés) no fogar
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5. Descrición da mostra de ANPA
5.1. Descrición da mostra de ANPA en función da titularidade do centro
Como pode verse no gráfico 38, do colectivo de ANPA, pertencen a centros públicos o
73,5%, e a centros privados o 26,5%. Como cabía esperar pola composición da mostra
de centros, as respostas claramente indican un predominio dos centros públicos sobre
os privados.
Gráfico 38. Distribución da mostra de ANPA segundo a titularidade do centro
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5.2. Distribución da mostra de ANPA segundo provincia
A mostra de ANPA, composta por 102 asociacións, distribúese como pode verse
no gráfico 39: o 46,05% destas desenvolve as súas funcións en centros educativos
pertencentes á provincia da Coruña, o 32,37% á de Pontevedra, o 9,79% á de Lugo e
o 11,79% á provincia de Ourense.
Gráfico 39. Distribución da mostra de ANPA segundo provincia
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5.3. Organización de actividades extraescolares
Considéranse actividades extraescolares, segundo establece o Decreto 374/1996, do
17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación
infantil e dos colexios de educación primaria (DOG 21/10/1996), aquelas que son
organizadas polo centro, figuran na programación xeneral anual, se aproban polo
Consello Escolar, pero se levan a cabo fóra do horario lectivo.
Paralelamente, son complementarias aquelas actividades que se realizan co alumnado
en horario lectivo e forman parte da programación, pero teñen carácter diferenciado
polo momento, espazo e recursos que utilizan. Así, cabe considerar visitas, traballos
de campo, viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes.
Unha investigación patrocinada polo Consello Escolar de Galicia e realizada na
Comunidade Autónoma de Galicia sobre Os servizos complementarios e as actividades
extraescolares (2010) por José Cajide e Antonio Rodríguez (directores) e outros, revela
que a utilización dos espazos representa un dos ámbitos de colaboración que se
establecen entre os centros educativos e as asociacións de nais e pais. O nivel de
colaboración no referente a estes é do 30,8% segundo reflicte a opinión dos directores
e directoras dos centros. Así mesmo, a colaboración coa administración local, segundo
indican os/as representantes desta en canto a espazos é do 27,1%.
Os espazos que utilizan as asociacións de nais e pais para a realización das actividades
extraescolares pertencen, na metade dos casos (50,8%), aos centros escolares; nun
1,6% aos concellos e nun 0,4% ás propias asociacións.
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5.4. Tipos de actividades
O propio carácter das actividades extraescolares, voluntarias e encamiñadas a
procurar a formación integral do alumnado, implica que na planificación deba
terse en conta a variedade destas. As actividades extraescolares poden agruparse en
tres grandes bloques:
− Deportivas: contribúen a un adecuado desenvolvemento físico e de capacidades
tales como a percepción espacial, a coordinación motora, a axilidade e o
equilibrio. Así mesmo, no ámbito social contribúen a que o/a neno/a aprenda
a asumir responsabilidades, comprenda as normas establecidas, afronte éxitos
e fracasos.
− Artísticas: potencian o gusto pola estética, a creatividade, a reflexión e o afán
de superación. Algunhas delas, como a música e o baile, xogan un papel
fundamental na estimulación do desenvolvemento psicomotor.
− Actividades académicas: o seu obxectivo principal é o logro de coñecementos.
Cabe destacar neste grupo a aprendizaxe de idiomas e a informática. Mentres
que resulta indiscutible a utilidade da aprendizaxe de idiomas tanto para o
futuro desempeño profesional como para a vida persoal, non o é menos a da
informática nun contexto no que as novas tecnoloxías son unha ferramenta
de uso cotián.
O Ministerio de Educación, no seu informe sobre os indicadores da educación
2009, afirma que o alumnado de ensinanza obrigatoria adoita realizar actividades
extraescolares dunha maneira organizada e permanente fóra do horario escolar.
A maior parte dos alumnos, case un 73%, afirma practicar deportes fóra
do horario escolar. O resto de actividades son realizadas por unha menor
porcentaxe de alumnos: idiomas, por un 28,4%; música e danza, por un
24,9%; traballos manuais, debuxo e pintura por un 22,3%; informática por
un 21,2% e, en último lugar, teatro, actividade na que participan pouco máis
de un 6% de alumnos. (Ministerio de Educación, 2009: 96)

Respecto ao financiamento, os datos achegados polo citado estudo realizado na
Comunidade Autónoma de Galicia sobre as actividades extraescolares revelan
que estas, segundo manifestan as opinións dos directores e directoras dos
centros educativos consultados e das asociacións de nais e pais, están financiadas
principalmente polas achegas das familias, aínda que contan con axudas da
Administración educativa.
Segundo indican, neste estudo, as ANPA nos seus cuestionarios, un 10,5% organiza
actividades extraescolares relacionadas coa LE en bacharelato, tal e como se reflicte
no gráfico 40.
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Gráfico 40. Organización de actividades extraescolares relacionadas coa lingua estranxeira
segundo as ANPA
Si
10,50%

Non
89,50%

Son 10 as ANPA do noso estudo que nos proporcionan información sobre a súa
organización de actividades extraescolares relacionadas coa lingua estranxeira no
bacharelato. Estas actividades pódense clasificar como se indica no gráfico 41:
Gráfico 41. Organización de actividades extraescolares relacionadas coa LE no bacharelato
segundo as ANPA
45%
40%

40%

40%

35%
30%
25%

20%

20%
15%

ANPA
10%

10%
5%
0%

Clases orais
de LE

Apoio escolar
en LE

Viaxes de
estudos

Clases para
nais e pais

Das asociacións que organizan actividades deste tipo, a maioría (80%) ofrece clases
particulares de lingua estranxeira (un 40% é de apoio ás clases convencionais e o
outro 40% en modalidade oral). Por outra banda, un 20% axuda a realizar viaxes de
estudos ao estranxeiro e un 10% oferta clases para nais e pais en LE.
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5.5. Colaboración con outras institucións na organización das actividades
extraescolares vinculadas á LE
Como se pode extraer de todo o anterior, as actividades extraescolares relacionadas
coa aprendizaxe dun idioma estranxeiro constitúen na vida académica dunha pequena
parte do alumnado de Galicia unha actividade importante que, posiblemente, se
podería mellorar mediante unha axeitada coordinación entre os centros e as súas
familias. Por outro lado, é relevante mencionar que, aínda que o estudo das actividades
extraescolares antes referido non era específico do último ano de bacharelato, os
coñecementos previos dos alumnos en idioma si condicionan os saberes e competencias
posteriores. Neste estudo, a colaboración por parte das ANPA con outras institucións
na organización das actividades extraescolares vinculadas á LE é, como se indica no
gráfico 42, tan só dun 13,7%.
Gráfico 42. Colaboración con outras institucións na organización das actividades extraescolares
vinculadas á LE
Si
13,70%

Non
86,30%

Ao preguntarlles ás ANPA sobre a colaboración con outras institucións no momento
de organizar actividades extraescolares en relación coas linguas estranxeiras, as
colaboracións das que nos falan son as que se fan constar na táboa 48.
Táboa 48. Colaboración das ANPA con outras institucións na organización de actividades
COLABORACIÓNS

ANPA

Centro educativo

5 (50%)

Administración (local, autonómica…)

3 (30%)

Federación de ANPA

2 (20%)

Como se observa na táboa 48, a colaboración máis habitual das ANPA ten lugar co
mesmo centro educativo (nun 50% dos casos de colaboración), coas administracións
de diverso tipo (nun 30% dos casos) e coas federacións das ANPA (no 20% restante).
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Aínda que o número de ANPA que organiza actividades non é moi elevado, si pode
afectarlle a un número considerable de alumnos/as na aprendizaxe das LE.

6. Conclusións e propostas
1) A análise, tanto teórica como empírica, demóstranos que, entre as LE estudadas
no bacharelato, o inglés ocupa un lugar preferente tanto en Europa (acadando
niveis incluso do 90%) como en Galicia. E ademais, segundo Eurostat Cifras clave
de la enseñanza de las lenguas en los centros escolares de Europa, Edición de 2008,
“na maioría dos países que no 2006-2007 impoñían o aprendizaxe do inglés nun
momento determinado do ensino obrigatorio xa habían adoptado esta política
en 1982/83”, p. 45. Na cuestión relativa á primeira e segunda LE impartidas,
as respostas dos 178 membros do profesorado que contestaron indican que un
87,1% imparte como primeira LE o inglés; un 12,4% o francés e imparte outras
linguas un 0,6%.
2) O ensino das LE é levado a cabo por especialistas, tanto a nivel europeo como
galego.
3) O Goberno da Unión Europea resalta a importancia de realizar esforzos “para
mellorar o dominio das competencias básicas, especialmente mediante o ensino
de, polo menos, dúas linguas estranxeiras a idade temperá” (Consello Europeo
de Barcelona, 2002).
4) Logo de analizar a distribución do profesorado de LE por sexo, as mulleres
representan o 76,9 % e os varóns o 23,1%.
5) Un aspecto que se debe ter en conta é a idade e experiencia do profesorado de
linguas estranxeiras. Como xa se comentou na análise destas variables, a maior
parte do profesorado (46,7%) sitúase en idades comprendidas entre os 41 e os 50
anos, seguida dun 33,9% de profesionais maiores de 50 anos.
6) No que respecta á experiencia, máis do 85% supera os 11 anos de docencia en LE.
Este feito é moi positivo xa que pode repercutir favorablemente na calidade do
ensino. Non obstante, é pode existir a tendencia do profesorado a acomodarse
co paso dos anos e, polo tanto, é imprescindible que se preste especial atención a
todo o concernente á promoción da reciclaxe profesional e á formación continua
e especializada destes profesores e profesoras. En próximas epígrafes deste
traballo atoparanse suxestións na busca de formas de promover no profesorado
a motivación cara a unha frecuente formación continuada.
7) É importante que, como xa se fixo referencia no texto, se analice a actual situación
que en Galicia vivimos coa incorporación de persoas de orixe estranxeira e cos
intercambios comerciais que cada vez están máis en auxe entre o noso país e
outros países. Estes cambios sociais bosquexan unhas novas tendencias nas
necesidades idiomáticas futuras e, polo tanto, a planificación educativa debería
telos en conta de cara á toma de decisións respecto dunha oferta de linguas
estranxeiras máis variada e con prospectiva de futuro.
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O Consello Escolar de Galicia considera que se deberá fomentar o estudo do portugués tendo en conta
a súa proximidade física, a súa proximidade lingüística e a potencialidade do mundo da lusofonía.

8) Outro aspecto destacado de entre os resultados deste estudo é a baixa porcentaxe
de aproveitamento da posibilidade das seccións bilingües (só un 9,8% do
profesorado de LE se coordina con outras materias non lingüísticas). Este recurso
favorece a adquisición de competencias lingüísticas, sobre todo no ámbito oral;
non obstante, apenas se recorre a el nos centros educativos. Sería interesante
comprobar se, cunha formación avanzada en LE do profesorado doutras materias
non lingüísticas, esta situación cambiaría e se darían máis casos de coordinación
de LE coas outras materias. Parece evidente pensar que o profesorado precisa
sentir unha mínima comodidade coa lingua para atreverse a empregala na aula
con certa fluidez.
O Consello Escolar de Galicia considera que a impartición de materias non lingüísticas en LE debe facerse de xeito que non reduzan a presenza do galego como lingua vehicular.

9)

En canto ao número de alumnos e alumnas nas clases de LE1, en Galicia
observamos unha predominancia de grupos de entre 21 e 30 membros (42,5%),
un número que aínda que non dificulta tampouco favorece as posibilidades
didácticas na aula e a personalización do ensino. Temos a este respecto o modelo
de Eslovaquia, onde o número de alumnos/as por grupo é reducido á metade
para as clases de LE. Sería unha boa iniciativa a imitación desta medida con vistas
a mellorar a aprendizaxe das linguas estranxeiras por parte do alumnado.

O Consello Escolar de Galicia considera que na aprendizaxe de LE a ratio de alumnado por aula deberá
reducirse ao 50% e non superar en ningún caso os 13 alumnos por aula en secundaria e os 10 alumnos
en primaria.

10) A porcentaxe de alumnos e alumnas que comezaron en primaria o estudo da
primeira e segunda LE, é do 59,4% e 14,1% respectivamente. Por outra banda,
existe unha porcentaxe de alumnado que xa indica ter estudado LE na educación
infantil (38,2% no caso da primeira e 1,1% no caso da segunda). No que respecta
aos países europeos, tamén existe unha tendencia a estudar cada vez máis cedo
unha lingua estranxeira.
11) Nos primeiros anos da escolarización do alumnado (educación infantil e
primaria) o profesorado de linguas estranxeiras posúe una formación máis
xenérica e pedagóxica e non tan especializada nas linguas. Por iso, elevar o nivel
lingüístico do mestrado podería repercutir positivamente no nivel de partida dos
e das estudantes.
O Consello Escolar de Galicia recoméndalle á Administración educativa que realice unha oferta formativa dirixida ao profesorado do Corpo de mestres para que poida realizar estudos das diferentes linguas
estranxeiras.
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12) A porcentaxe de alumnado que tivo a oportunidade temperá de poder practicar
a oralidade da LE in situ é moi baixa, igual sucede coas oportunidades de falala
no fogar pois, no mellor dos casos, aproxímase ao 4 %. O que se deduce desta
información é que se deberían implantar políticas que favorezan as estadías
do alumnado en situacións de fala en linguas estranxeiras con persoas nativas.
13) A posta en marcha de actividades extraescolares atractivas relacionadas co
estudo da LE constitúe outra alternativa complementaria para mellorar o uso
oral destas.
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Capítulo 6

Introdución
Neste capítulo procédese a recoller e analizar a información proporcionada polos
diferentes sectores (profesorado, alumnado, pais e nais do alumnado e as ANPA) sobre
aqueles aspectos máis significativos derivados das respostas dadas nos respectivos
cuestionarios aplicados a cada mostra poboacional.
De maneira singular recóllense, en epígrafes específicas, as percepcións do sector
de profesorado sobre diversos aspectos da súa profesionalización docente así como
cuestións vinculadas á súa actividade nas aulas de idioma e, por outra banda, faise
unha análise valorativa das seccións bilingües para cumprir un dos obxectivos da
investigación que sinalaba a importancia de “Coñecer as achegas das seccións bilingües
respecto ás aulas convencionais segundo as percepcións dos colectivos implicados”.

1. Percepcións do profesorado, alumnado, pais/nais e ANPA sobre as
linguas estranxeiras e a súa aprendizaxe
1.1. Valoración do feito de que aprender dúas LE é fundamental no mundo actual
A percepción dos sectores de profesorado, alumnado, pais/nais, e ANPA é estar de
acordo en que aprender dúas LE é fundamental no mundo actual. De feito, para os catro
sectores, se sumamos as opcións de resposta de bastante e moi de acordo se acada o
96,9% (profesorado); 94,8%, (alumnado); pais/nais (91,4%) e ANPA (92,1%). Podemos
apreciar, polo tanto, que os catro sectores coinciden na valoración moi alta que fan
acerca da importancia que lle conceden á lingua estranxeira, e considérana fundamental.
Esta valoración sobre a importancia de coñecer dúas LE, posta de manifesto polos catro
sectores da mostra poboacional, reflicte plenamente as expectativas institucionais das
políticas europeas en materia de linguas estranxeiras que figuran por vez primeira no
Libro branco da Comisión Europea (1995), ensinar e aprender. Cara á sociedade do
coñecemento, e que volve a sinalarse como obxectivo prioritario no Consello Europeo
celebrado en Barcelona en xuño de 2002: a necesidade de aprender desde unha idade
temperá polo menos dúas linguas estranxeiras.
A táboa 49 indica o grao de acordo coa importancia das LE para desenvolverse no
mundo actual.
Táboa 49. Grao de acordo coa importancia das LE para desenvolverse no mundo actual
Porcentaxes
Pouco de
Bastante de
acordo
acordo
(2)
(3)
3,7
21,5

GRUPOS

Media

En desacordo
(1)

Alumnado (1.ª LE)

3,67

1,5

Alumnado (2.ª LE)

3,41

0,6

10,6

35,8

53,0

Profesorado

3,76

0,9

2,2

17,1

79,8

Pais/nais

3,50

2,0

6,5

30,7

60,7

ANPA

3,52

0,0

7,9

31,7

60,4

Moi de acordo
(4)
73,3
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Estes datos podémolos ver dunha maneira máis intuitiva no gráfico 43 que presentamos
a continuación.
Gráfico 43. Grao de acordo coa importancia das LE para desenvolverse no mundo actual1
4
3,5

3,41

3,67

3,76

3

3,50

3,52

Pais/nais

ANPA

2,5
2
1,5
1
Alumnado
(1.ª LE)

Alumnado
(2.ª LE)

Profesorado

1.2. Valoración da importancia da LE respecto a outras materias
Existe coincidencia entre os sectores de profesorado, pais/nais, ANPA e alumnado
en indicar que socialmente, no ámbito do- desenvolvemento curricular, a lingua
estranxeira ten menor importancia que a outorgada a outras materias. Así o afirman
o 49,3% do profesorado, o 39,3% dos pais/nais, o 43,5% das ANPA, o 42,3% de
alumnado de 1.ª LE e, incluso en maior medida, o alumnado de 2.ª LE (62,1%),
como se deduce dos datos aportados no gráfico 44.
Gráfico 44. Importancia que a sociedade lles concede ás LE respecto a outras materias:
valoración de alumnado, profesorado, pais/nais e ANPA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Menor

Igual

Maior

Alumnado (1.ª LE)

42,3%

31,6%

26,1%

Alumnado (2.ª LE)

62,1%

22,9%

15,0%

Profesorado

49,3%

30,0%

20,7%

Pais/nais

39,3%

34,9%

25,7%

ANPA

43,5%

27,2%

29,3%

1 Valores cos que se calculou o valor medio: en desacordo = 1, pouco de acordo = 2, bastante de acordo =

3 e moi de acordo = 4.
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Chama a atención a natureza desta percepción se se ten conta a crecente toma de
conciencia que experimentou a sociedade no seu conxunto, ao longo dos últimos
anos, con relación á posta en valor das competencias no uso dun idioma coma fonte
de comunicación transnacional. Cómpre, así, interpretala como a insatisfacción sentida
polos colectivos que responden á enquisa respecto da escasa importancia que ata agora
se lle daba ao coñecemento dos idiomas na nosa sociedade.
Se agora lles prestamos atención aos datos representados no gráfico 45, podemos
percibir que a maioría de sectores enquisados (pais/nais, ANPA e alumnado) consideran
que a sociedade lle outorga menor importancia á lingua oral na aprendizaxe de idiomas
estranxeiros. O profesorado é o que amosa unha maior variabilidade nas súas respostas:
mentres o 39,1% opina que a importancia concedida á oralidade da lingua a nivel
social é menor, o 44% indica que esta é maior. Ante estas respostas, facilmente nos
xorden cuestións como a seguinte: como se explica que non se avance máis no uso
oral da lingua estranxeira en Galicia? Trataremos ao longo do traballo de ir achegando
posibles explicacións a esta cuestión.
Gráfico 45. Importancia que a sociedade lle concede á lingua oral na aprendizaxe de idiomas
estranxeiros: valoración de alumnado, profesorado, pais/nais e ANPA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Menor

Igual

Maior

Alumnado (1.ª LE)

65,6%

13,2%

21,2%

Alumnado (2.ª LE)

60,9%

14,9%

24,2%

Profesorado

39,1%

16,9%

44,0%

Pais/nais

52,4%

21,5%

26,1%

ANPA

48,9%

25,0%

26,1%

1.3. Sobre o mellor momento para comezar o ensino dunha lingua estranxeira
En practicamente todos os países europeos, o ensino obrigatorio da lingua estranxeira
comeza en primaria. Polo tanto, o alumnado que comeza ensino secundario estudou,
polo menos, unha lingua estranxeira. Pero tamén é certo que, dependendo do país,
o ensino da lingua pode comezar nunha etapa moi temperá ou, polo contrario,
formar parte do currículo só nos últimos anos da educación primaria. En 2006, en
moitos países (19 na Unión Europea dos 27, Noruega e Turquía) o 50% ou máis
de todo o alumnado de primaria aprendeu, polo menos, unha lingua estranxeira.
En Luxemburgo o 83,1% do total de alumnos e alumnas aprenderon dúas ou máis
linguas estranxeiras.
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Respecto á secundaria inferior xeral (nivel 2 de CINE2), esta porcentaxe mantense
por encima do 10% só en Irlanda (12,4%). En moitos outros países, entre os cales
figuran os países nórdicos, os tres países bálticos, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo,
Malta, Portugal e Romanía, máis do 50% do alumnado aprende dúas ou más linguas
estranxeiras (Eurodyce, pp. 56-57).
A media de linguas estranxeiras estudadas polo alumnado en educación secundaria
inferior (nivel 2 de CINE) vai de 1 a 1,9 na maioría dos países; e en educación
secundaria superior (nivel 3 de CINE) son oito os países que teñen unha media
igual ou superior a 2. A media é superior a 3 en Luxemburgo e nos Países Baixos
(ver Eurodyce, p. 65).
No caso de Galicia, como é esperable e pode verse na táboa 50, a aprendizaxe da
lingua estranxeira en infantil é considerada fundamental polo 71,1% do profesorado
cando manifesta que están moi de acordo con esta afirmación; unha porcentaxe que
resulta practicamente a mesma no caso do alumnado que estuda unha primeira
LE (un 71,4%). Isto tamén se reflicte, e aínda con maior insistencia, no 78,7% dos
pais/nais e o 87,3% das ANPA. Esta cuestión ten resposta a través da Orde do 25
de xuño de 2009, na que se regula a aprendizaxe de LE xa desde o segundo ciclo da
educación infantil.
Táboa 50. Grao de acordo coa importancia de comezar a aprendizaxe dunha LE na etapa de
educación infantil de cara a dominala oralmente
Porcentaxes
Pouco de
Bastante de
acordo
acordo
(2)
(3)
6,3
19,4

GRUPOS

Media

En desacordo
(1)

Alumnado (1.ª LE)

3,59

3,0

Alumnado (2.ª LE)

3,51

2,8

9,5

21,2

66,5

Profesorado

3,59

2,1

7,9

19,0

71,1

Pais/nais

3,72

1,1

4,3

15,9

78,7

ANPA

3,80

2,0

2,9

7,8

87,3

Moi de acordo
(4)
71,4

1.4. Grao de acordo coa importancia da utilización de recursos tecnolóxicos para
o ensino da LE
O alumnado de primeira LE ten un grao de acordo do 75,2% con esta importancia
se sumamos os valores de bastante ou moi de acordo. Unha porcentaxe que baixa
lixeiramente (73,7%) no caso de alumnado que responde desde a opción de 2.ª LE.
Pola contra, as percepcións dos restantes sectores son superiores nas súas respectivas
valoracións. Así, o profesorado que está bastante ou moi de acordo coa utilización de
medios tecnolóxicos no ensino de linguas estranxeiras é un 81,5%, xunto co 84,9%
dos pais e nais, e o 90% das ANPA. Polo tanto, e tendo e conta a pequena diferenza
de contraste valorativo entre as percepcións do alumnado e o seu profesorado, pais/
2 CINE (Clasificación internacional normalizada da educación) é un instrumento deseñado para obter

datos estatísticos a escala internacional. (Eurydice, p. 111)
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nais, e a valoración que fan as ANPA, cómpre indicar que hai coincidencia acerca da
necesidade de empregar os medios tecnolóxicos aplicados aos procesos de ensinoaprendizaxe das LE (ver táboa 51).
Táboa 51. Grao de acordo coa importancia do uso de medios tecnolóxicos para o ensino da LE
Porcentaxes
Pouco de
Bastante de
acordo
acordo
(2)
(3)
20,4
41,9

GRUPOS

Media

En desacordo
(1)

Alumnado (1.ª LE)

3,04

4,5

Alumnado (2.ª LE)

2,98

4,3

22,0

44,9

28,8

Profesorado

3,13

1,7

16,8

48,3

33,2

Pais/nais

3,28

2,2

12,9

39,8

45,1

ANPA

3,56

0,0

10,0

24,0

66,0

Moi de acordo
(4)
33,3

2. Percepcións do profesorado de lingua estranxeira sobre aspectos
profesionalizadores e as súas intervencións docentes
A formación continua do profesorado constitúe unha demanda permanente por parte
de quen ten como meta a busca dun ensino de calidade e de mellora permanente,
xa se trate dos gobernantes que a deseñan, ou ben dos coordinadores/as de plans
de formación. Se miramos ao exterior e nos fixamos, por exemplo, en Finlandia,
segundo explican Hannele Niemi e Ritva Jakku-sihvonen (2011) atopámonos con
que a formación do profesorado é unha opción moi atractiva á que optan os mellores
alumnos de cada promoción, e entre as características máis destacadas da dita formación
atópanse ter un enfoque baseado na investigación e na avaliación continua nacional
e internacional. Segundo os mesmos autores, entre os obxectivos dos plans de estudo
da formación do profesorado inclúense “habilidades para a mellora, avaliación e
xestión da escola, colaborar con outros profesores, coa dirección das escolas, con
outros expertos do sistema educativo e coas familias…” (p. 60).
A sociedade actual, inmersa en procesos de globalización e plenamente integrada no
escenario da Unión Europea, demanda do profesorado de LE –como xa foi analizado
na parte teórica deste informe– unha ensinanza plurilingüe que sexa capaz de conseguir
que o alumnado dos centros escolares de Galicia alcance unha suficiente competencia
lingüístico-comunicativa nunha ou varias linguas estranxeiras, fundamentada nas
orientacións emanadas da dimensión europea con relación ao desenvolvemento da
consciencia cultural e dos valores de respecto e tolerancia. Como tamén foi xa indicado,
a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia fixo un
considerable esforzo en prol dunha mellora da formación continua do profesorado
de LE, especialmente no curso 2010-2011 no que se deseña o PPLE (véxase, sobre este
Plan de potenciación das LE o analizado no punto 6 do capítulo 1 deste informe) que
recolle, entre outras medidas, aspectos vinculados a unha formación do profesorado
de linguas estranxeiras incluída a modalidade AICLE (CLIL).
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2.1. Formación permanente especializada
Neste estudo os datos do gráfico 46 presentan unha formación permanente
especializada en lingua estranxeira cun rango de dispersión bastante amplo, as
porcentaxes das distintas opcións de formación que aparecen son máis ben baixas, a
máis alta é a do profesorado que posúe o PEL (formación especializada no Portfolio
europeo das linguas) que é o 16,2%, seguido dos que posúen unha formación
especializada na modalidade AICLE3 (CLIL, EMILE) que son o 9,7 %, e, por outro
lado, posúe estudos de Master o 6,0%. Podemos apreciar, como pode verse neste
gráfico 46, que as demais porcentaxes que se recollen son baixas, polo que se pode
afirmar que a formación especializada podería potenciarse máis no sistema educativo
en Galicia.
Gráfico 46. Formación especializada en lingua estranxeira
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A formación especializada en linguas estranxeiras sobre a que nos informou o
profesorado incluída na opción outra (9,3%) se pode distribuír do xeito que se recolle
no gráfico 47, no que se pode observar como a maior parte deste profesorado posúe
unha formación especializada en linguas estranxeiras baseada en cursos de formación
continua, tanto en España (39,13%) coma no estranxeiro (34,78%). Unha proporción
considerable (17,39%) aproveitou períodos de docencia ou lectorado no estranxeiro e
unha pequena porción (8,70%) posúe outras licenciaturas complementarias realizadas
no estranxeiro.

3 Sobre a modalidade de organización curricular que responde ao acrónimo AICLE (Aprendizaxe integra-

da de contidos e linguas estranxeiras) xa dimos conta nos capítulos que conforman a parte teórica do
informe.
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Gráfico 47. Outra formación especializada do profesorado nunha LE
8,70%
Licenciaturas complementarias en
países estranxeiros

17,39%

Cursos de formación continua no
estranxeiro

34,78%
39,13%

Cursos de formación continua en
España
Lectorado ou docencia en países
estranxeiros

2.2. Traballos realizados nos últimos 10 anos en relación coa didáctica da LE
Produciuse nos últimos anos abundante bibliografía, sobre todo en USA e tamén en
Finlandia, que nos fala das vantaxes do profesor investigador especialmente cando
este vincula os seus traballos e publicacións co ensino-aprendizaxe da materia que
imparte. Di Riitta Jyrhämä (2011) que “o obxectivo de fundamentar a formación do
profesorado na investigación é formar os estudantes para que sexan capaces de tomar
decisións educativas baseadas nunha argumentación racional, máis que facelo en
xustificacións intuitivas” (p. 77).
Pois ben, neste caso, cando nos referimos á LE, o gráfico de datos 48 permítenos
afirmar que os traballos realizados en relación coa didáctica aplicada nas aulas teñen
un enfoque máis ben centrado na dimensión participativa en cursos, relatorios e
conferencias, que chega a alcanzar un 60,6% mentres que na dimensión reflexiva,
creativa e divulgativa plasmada mediante as publicacións, o que tan só chega a un 7,7%.
Á vista dos datos do gráfico 48 non parece, pois, que o profesorado perciba como un
feito profesionalizador relevante a dedicación a tarefas de investigación e divulgación
como medio de mellora do seu traballo didáctico. É certo que, posiblemente, isto
require toda unha política de concienciación e apoio nese sentido, tanto no ámbito
nacional como autonómico, de xeito que o peso da investigación e das publicacións
resultantes dela nos baremos de promoción profesional na súa carreira docente teña
unha maior valoración.
Unicamente catro membros do profesorado proporcionaron información sobre outros
traballos (diferentes dos suxeridos na propia pregunta) realizados nos últimos dez
anos.
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Gráfico 48. Traballos realizados nos últimos 10 anos en relación coa didáctica da LE
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2.3. Nivel de participación do profesorado en formación e innovación
Na mesma liña da investigación referida no punto anterior, podemos situar a aquel
profesorado cunha participación activa en tarefas de formación doutros/as membros
do profesorado, ou ben en programas de innovación en LE e programas europeos.
Os datos do gráfico 49 permítennos afirmar que o 69,4% do profesorado participou
colaborando activamente en diferentes actividades, entre as que destaca a participación
en programas europeos (33,3%), seguida da colaboración nalgunha modalidade de
innovación en LE (21,9%) e, por último, implicouse na formación do profesorado
de LE o 14,2%.
Gráfico 49. Colaborou activamente en formación e innovación
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Aínda que a cifra de participación en modalidades de formación continua supera o 50%,
non podemos dicir que o profesorado de LE da nosa comunidade, a partir dos datos
desta mostra poboacional, responde como cómpre agardar ás expectativas derivadas
dunha especialización que hoxe representa, especialmente no contexto europeo, un
alto índice de dinamización no marco dun gran cambio de paradigma didáctico no
sentido que xa foi exposto na parte teórica deste informe. Aínda así cómpre destacar
positivamente que dentro das dinámicas innovadoras da súa formación continua,
o profesorado galego de LE amosa un alto índice de participación en programas
europeos, un feito que, sen dúbida, axuda a interiorizar e a experimentar nas aulas de
idioma as liñas derivadas das políticas en materia de lingua estranxeira que emanan,
ao longo das últimas décadas, das recomendacións e medidas innovadoras impulsadas
pola Comisión Europea e o Consello de Europa, tal como xa se indicou na primeira
parte deste informe.
O Consello Escolar de Galicia recoméndalle á Administración educativa que fomente e facilite a participación do profesorado e do alumado en programas europeos, sobre todo naqueles que teñen que ver
coa ensinanza e aprendizaxe de idiomas estranxeiros.
Tamén recomenda que se impulsen accións que faciliten a realización de intercambios e estadías de
alumnado, co fin de posibilitar que, tanto os centros de educación primaria como os de educación
secundaria e os que imparten ensinanzas de réxime especial, poidan organizar programas de inmersión
para que ao longo da súa escolaridade o alumnado chegue a acadar un nivel de competencia comunicativa adecuado en varias linguas.

2.4. Competencia lingüística do profesorado
Nos últimos anos detéctase un progresivo aumento de profesores e profesoras
que desexan impartir unha materia non lingüística en LE, sobre todo en inglés.
Aínda que debemos resaltar a motivación e a entrega a favor dunha orientación
curricular innovadora que segue as pautas metodolóxicas do ensino AICLE (CLIL,
EMILE), tamén é certo que a dita implicación require un coñecemento da lingua
a un nivel competencial axeitado (como mínimo un B2, como xa se indicou na
parte teórica do informe), coa finalidade de garantir a calidade formativa tanto
no coñecemento da materia non lingüística en cuestión como na evitación de
distorsións lingüísticas graves que non satisfán o dobre propósito da devandita
orientación: aprender unha LE mentres se aprende outra materia curricular. De aí,
as medidas que se van adoptando no contexto español e no doutros países europeos
para garantir tal competencia. En Galicia, como se recolle no PPLE (véxase o punto
6 do capítulo 1 da parte teórica) a medida adoptada indica como mínimo estar
en posesión dun nivel B2 na lingua estranxeira na que se vai impartir a materia.
De feito, o 58,9 % do profesorado está de acordo con esta afirmación, tal e como
vemos no gráfico 50.
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Gráfico 50. Grao de acordo co feito de que o profesorado que imparte clase nunha sección
bilingüe debería ter competencia oral entre un nivel de usuario de dominio eficaz (C1) e de
mestría (C2)
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2.5. Coordinación entre o profesorado de linguas
A coordinación entre o profesorado de linguas é unha necesidade coa que se amosa
de acordo o 46,7% e, se sumamos bastante e moi de acordo, a porcentaxe é do 76,7%
(véxase gráfico 51).
Gráfico 51. Grao de acordo co feito de que o profesorado das linguas curriculares no
bacharelato (galego, castelán, LE) debería coordinar o seu traballo para un Tratamento
Integrado das Linguas (TIL)
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Como xa se indicou no primeiro punto do capítulo 2 (parte teórica do informe), as
linguas escolares e as linguas do alumnado non son o mesmo e xa representan en
Galicia, como noutros contextos de España, unha realidade diferente á de hai anos.
Pero as linguas, incluso as dunha mesma familia lingüística, séguense traballando
en compartimentos estancos, sen ter en conta o común e marcando máis ben as
diferenzas. Nunha sociedade do coñecemento que aspira a desenvolver como
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competencia básica a capacidade de transferir, deberiamos educar o alumnado no
recurso á súa autonomía e potencial semiótico innato para transferir saberes e usos
dunhas linguas a outras. O tratamento integrado das linguas (TIL) é vital na educación
para unha cidadanía plurilingüe e evita que o aumentar as linguas escolares acabe
converténdose tan só nun multiplicar os espazos curriculares monolingües: máis
linguas = máis materias.
O TIL, na súa aplicación aos centros escolares, implica un alto nivel de innovación
que esixe que os departamentos de linguas dos centros educativos se coordinen para
racionalizar e explotar ao máximo as posibilidades que ofrece a presenza de tres,
catro, ou máis linguas no currículo como primeiro paso para chegar a unha única área
de linguas cunha programación común compartida. É dicir, trátase de abandonar a
tradicional concepción das linguas como compartimentos estanco e a concepción do
plurilingüismo entendido como unha falsa suma de monolingüismos. A coordinación
no ensino de linguas parece a resposta máis axeitada e máis positiva tanto para o
profesorado como para o alumnado, pois faise rendible o tempo, economízanse
esforzos e obtense moito máis partido do estudo das linguas ao compartir o común
e destacar as diferenzas.
Como xa foi indicado no marco teórico deste informe, hoxe non hai dúbida ao
respecto de que na aprendizaxe lingüística, como nas demais aprendizaxes, o
coñecemento novo constrúese a partir do coñecemento adquirido previamente e
que, seguindo esta pauta, os usuarios e usuarias plurilingües establecen continuas
conexións e comparacións entre os aspectos específicos e os aspectos particulares
propios de cada lingua. Esta visión da competencia plurilingüe ten o seu fundamento
na xa mencionada teoría da competencia común subxacente de Cummins (1979),
que entre outras cousas lle da sentido ao emprego didáctico da aprendizaxe realizada
nunha lingua para mellorar o doutra ou doutras linguas. De aquí que o TIL sexa
un enfoque adecuado para unha correcta aprendizaxe das linguas dado o contexto
plural da nosa sociedade. Porque ao aprender unha lingua apréndense moitas cousas
das outras e así adquírense ferramentas moi eficaces para a aprendizaxe de calquera
lingua e, en xeral, actívanse coñecementos que facilitan as relacións con outras
culturas, con outras persoas, cos outros diferentes a nós. A alta porcentaxe de acordo
co TIL que pon de manifesto o profesorado participante nesta investigación, nunha
cuantificación global do 76,7%, revela a inclinación positiva deste colectivo de cara
á aceptación de formas de innovación no ensino-aprendizaxe das LE que impliquen,
a partir dun primeiro paso –o de acadar un nivel mínimo de coordinación entre
os departamentos de linguas dos centros educativos (información dos contidos do
programa de cada lingua e acordo na terminoloxía que se vai empregar)–, chegar a
poder establecer unha programación conxunta (e un único departamento de linguas)
como resultado de tarefas colaborativas de todo o profesorado das linguas que se
ensinan no centro con respecto aos obxectivos, contidos, métodos e procedementos
de ensino e avaliación.
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Cada vez máis na nosa comunidade autónoma existen centros nos que se aprenden ata tres ou catro
linguas (centros plurilingües) e polo menos dúas delas son utilizadas para a ensinanza do resto das materias. Grazas a isto e aos avances das ciencias lingüísticas e da didáctica específica, é posible impulsar
as transferibilidades existentes entre esas tres linguas. Para iso é necesario elaborar unha programación
integrada desas materias lingüísticas que parta da análise dos seus compoñentes comúns. Os recursos
principais para facer máis fácil o labor do profesorado son a formación teórica e o asesoramento e para
iso desenvolvéronse e ofrecéronse as ferramentas máis útiles.
Para elaborar esa programación, o CEG considera que é preciso que nos centros educativos se realice
unha coordinación efectiva dos diferentes departamentos de linguas que lles afecte ás decisións referentes a aqueles aspectos lingüísticos que sexan comúns a estas, sen descartar que se poidan constituír
departamentos únicos de idiomas en determinados centros ou ensinanzas.
Nesa programación atenderase a que a lingua galega teña a presenza necesaria entre as materias impartidas para garantir a competencia no noso idioma, por parte do alumnado, co obxecto de cumprir
o recollido na Lei de normalización lingüística e no Plan xeral de normalización lingüística. Deberase ter
en conta tamén que hai materias que non se poden deixar de impartir en galego, por ser imprescindible
para avanzar na normalización.

2.6. Enfoque didáctico nas clases de lingua estranxeira
O enfoque didáctico nas clases de lingua estranxeira –tal como se representa na táboa
52– é maioritariamente o definido como “estrutural máis orientación comunicativa”
(34,1% dos casos); seguido de “orientación comunicativa” (22,4%); e “orientación
comunicativa mais tarefas / proxectos” (22% dos casos). Tres membros do profesorado
indicaron enfoques diferentes aos suxeridos na propia pregunta: dous deles manifestan
seguir un enfoque baseado nas TIC e un indica (sen maior precisión) que sigue unha
orientación “axustada a cada sesión”.
Táboa 52. Enfoque adoptado nas clases de lingua estranxeira
Enfoque ou combinación de enfoques (2 como máximo)

%

Estrutural e de orientación comunicativa

34,1

De orientación comunicativa

22,4

De orientación comunicativa e de tarefas/proxectos

22,0

Estrutural

8,5

Estrutural e de tarefas/proxectos

3,3

De tarefas/proxectos

2,0

De orientación comunicativa e outro

0,8

Outro

0,4

Non contesta

6,5

O feito de que unha boa parte do profesorado (34,1%) se decante pola adopción dun
enfoque mesturado entre orientación estruturalista e comunicativista na súa práctica
metodolóxica nas aulas de LE, representa a situación máis habitual entre este tipo de
profesionais da docencia e cabe interpretarse como un contexto de tránsito entre a saída
do paradigma das linguas per se e a entrada no paradigma dos usuarios das linguas
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(véxase, sobre ambos os dous paradigmas, o analizado no primeiro punto do capítulo
2 do informe). En realidade, tal como xa se expuxo no segundo capítulo deste informe
sobre resultados de investigacións sobre linguas estranxeiras en Galicia, esta vén ser
a mesma situación que puña de manifesto o profesorado de LE (inglés e francés) da
ESO quen, no curso 2000-2001, se decantaba con claridade por unha combinación
de metodoloxías estruturais e enfoques máis comunicativos4.
Por outra banda, segue sen callar entre o profesorado de LE o emprego de enfoques
orientados á realización de proxectos/tarefas, unha situación que xa se advertía tamén
na investigación levada a cabo no 2000-2001 co profesorado de LE en educación
secundaria de Galicia. Cómpre ter en conta que o enfoque por tarefas é a proposta dun
programa de aprendizaxe de lingua cuxas unidades consisten en actividades de uso
da lingua, e non en estruturas sintácticas (como facían os métodos audiolinguais) ou
en nocións e funcións (como facían os programas nociofuncionais). O seu obxectivo
é fomentar a aprendizaxe mediante o uso real da lingua na aula e non só mediante a
manipulación de unidades dos seus diversos niveis de descrición; dese modo postúlanse
que os procesos de aprendizaxe incluirán necesariamente procesos de comunicación.
Trátase, xa que logo, dunha orientación innovadora que xorde ao redor de 1990
no mundo anglosaxón pero que en absoluto resulta nova nin descoñecida para o
profesorado de LE pola súa eficaz difusión no mundo da educación en linguas. Son
coñecidos os resultados de éxito obtidos mediante a súa aplicación (en moi diferentes
linguas estranxeiras) ás aulas de adolescentes e adultos/as se temos en conta que, na
fase de realización das actividades, as tarefas ou proxectos caracterízanse por xuntar
os procesos de uso cos de aprendizaxe, isto é, de aprender a lingua usándoa, ao modo
como sucede nas situacións de aprendizaxe natural; e, ao propio tempo, eses procesos
de uso e aprendizaxe vincúlanse con procesos de atención á forma, de recoñecemento
de necesidades de aprendizaxe e de selección de contidos lingüísticos dos diversos
niveis de descrición da lingua. De aí que resulte interesante que o profesorado de
bacharelato da nosa comunidade declare soamente nunha mínima porcentaxe dun
2,0% o recurso a este tipo de orientación didáctica.
2.7. Actividades ás que presta maior atención na clase
O Decreto 126/2008, do 19 de xuño (DOG 26/06/2008), polo que se establece
a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,
establece na súa introdución que “a capacidade de comprensión e comunicación
noutras linguas distintas da materna e o desenvolvemento de capacidades lingüísticas
son factores esenciais á hora de alcanzar o obxectivo dun mellor aproveitamento do
potencial humano en Europa…”. No mesmo decreto, cando se enumeran os obxectivos,
menciónase entre eles a necesidade de comprender, de escribir e de ler. Por outra banda,
cando se mencionan os contidos fálase de: escoitar, falar e conversar, pero tamén de
ler e escribir. Curiosamente, a lexislación non indica que se lle deba dedicar por igual
a mesma atención ás catro dimensións da actividade lingüística.

4 Datos resultantes da investigación recollida en J. M. Vez e E. Martínez (2002).
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Neste estudo, das catro dimensións fundamentais relacionadas coas actividades de
uso da lingua contempladas no currículo (comprensión oral e escrita e expresión
oral e escrita), a porcentaxe máis alta é a do profesorado que nos informa que a súa
dedicación é igual para as catro actividades competenciais (54,5%). Por outra parte, a
priorización da comprensión escrita, a expresión escrita e a comprensión oral acadan
unhas porcentaxes do 13,4%, e a comprensión e a expresión escrita dun 10,2%. As
demais combinacións que sinala o profesorado acadan porcentaxes menores do 5%
(véxase a táboa 53).
Táboa 53. Actividades ás que presta maior atención o profesorado na clase
Actividades
Igual atención á comprensión escrita, a expresión escrita, a comprensión
oral e a expresión oral
Comprensión escrita, expresión escrita e comprensión oral

54,5

Comprensión escrita e expresión escrita

10,2

Comprensión oral e expresión oral

4,9

Expresión escrita, comprensión oral e expresión oral

3,3

Expresión escrita e expresión oral

2,0

Expresión escrita e comprensión oral

1,6

Comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral

1,6

Comprensión escrita, comprensión oral e expresión oral

1,6

Comprensión escrita e comprensión oral

1,2

Expresión escrita

0,8

Expresión oral

0,8

Comprensión escrita

0,4

Comprensión oral

0,4

Non contestan

%

13,4

3,3%

O feito de que a maioría do profesorado da mostra declare que a súa atención docente
na aula de LE se reparte por igual entre as actividades de comprensión e expresión,
tanto na dimensión escrita como na dimensión oral, resulta coherente co emprego dos
enfoques comunicativos que xa vimos no punto 2.6. que eran abundantes na opción
metodolóxica deste colectivo. En realidade, a orientación do chamado enfoque por
destrezas integradas (tomado do inglés Skills-Integrated Approach) xorde a partir da
década dos anos noventa situado dentro dos enfoques comunicativos que tratan de
abandonar a idea dos denominados enfoques separatistas (tendencia ao illamento ou
separación das destrezas que consiste en organizar a instrución e avaliación de xeito
tal que os exercicios ou actividades se centren nunha destreza específica excluíndo
outras destrezas produtivas ou receptivas) co obxectivo de conseguir que os aprendices
integren de xeito realista e recursivo as catro actividades da linguaxe (comprender,
falar, ler, escribir) cunha énfase primordial na xeración e negociación de significado.
Por outra banda, o modelo integrador representa unha boa opción práctica no
bacharelato de cara á preparación para as novas probas de acceso á universidade
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(PAU) que non se restrinxen xa a avaliacións de resultados de aprendizaxe derivados
da competencia exclusiva no dominio escrito do idioma. De feito, a última versión do
coñecido TOEFL (Test of English as a Foreign Language) inclúe tarefas que integran
as destrezas perceptivas e produtivas clasificadas como:
a) Ler-para-escribir (o examinado le un texto e escribe ben sexa un resumo ou unha
resposta persoal ao texto).
b) Escoitar-para-escribir (o examinado escoita unha conversación ou conferencia
breve e escribe un resumo ou unha resposta persoal ao texto).
c) Ler-para-falar (o examinado le un texto e responde de xeito oral varias preguntas
sobre o texto).
d) Escoitar-para-falar (o examinado escoita unha conversación ou conferencia breve
e responde de xeito oral varias preguntas respecto diso).
Pero aínda así, cómpre ter en conta que a deficiente competencia comunicativa oral
que –na maioría do conxunto da poboación estudantil– se pon de manifesto ao longo
de todo o sistema educativo precisa de estratexias didácticas e potenciación como tal
actividade oral, especialmente no caso da capacidade expresiva, de xeito que se poidan
compensar as carencias no desenvolvemento das capacidades orais fronte ás escritas.
Neste sentido chama a atención, dunha maneira bastante negativa, o feito de que
–segundo se desprende dos datos achegados polas declaracións do profesorado– a
atención especial (entendida como reforzo) ás actividades de comprensión oral tan
só alcancen unha porcentaxe do 0,4% e as de expresión oral un 0,8%.
Ao longo do informe, pero sobre todo no capítulo 6, faise fincapé na existencia dunha deficiente competencia comunicativa oral que na maioría do conxunto do alumnado se pon de manifesto ao longo
de todo o sistema educativo.
Neste sentido, o Consello Escolar de Galicia quere chamarlle a atención á Administración educativa
para que se poñan en marcha estratexias didácticas que faciliten a expresividade oral, de xeito que se
podan compensar as carencias no desenvolvemento das capacidades orais fronte ás escritas.

2.8. Actividades ás que presta maior atención na avaliación
Na avaliación, o profesorado segue pautas semellantes ás empregadas no ensino da
materia, o que, de entrada, implica un importante grao de coherencia entre os enfoques
adoptados no proceso de ensino-aprendizaxe da LE e o proceso de avaliación de logros
nesta. Así, os datos da táboa 54 revelan unha igual atención ás dimensións orais e
escritas (41,5%); comprensión escrita mais expresión escrita (18,3%) e comprensión
escrita mais expresión escrita mais comprensión oral (15%). Deste xeito, o enfoque de
ensino adoptado nas clases, as actividades postas en marcha e a forma de avaliación,
segundo nos informa o profesorado, apunta a unha orientación equitativa e integradora
das actividades lingüísticas sinaladas nos contidos do currículo do bacharelato.
Curiosamente, un dos obxectivos do Decreto 126/2008 do 19 de xullo antes citado
(concretamente o obxectivo número 10) indica que se busca “afianzar a autoavaliación
na adquisición da competencia comunicativa na lingua estranxeira amosando, neste
233

Análise dos resultados obtidos
proceso, actitudes de iniciativa, confianza e responsabilidade”. Veremos como, respecto
ao cumprimento deste obxectivo, atopamos carencias que deberían solucionarse no
futuro no estudo das linguas estranxeiras.
Táboa 54. Actividades ás que presta maior atención o profesorado na avaliación
Actividades
Igual atención á comprensión escrita, a expresión escrita, a comprensión
oral e a expresión oral
Comprensión escrita e expresión escrita

%
41,5

Comprensión escrita, expresión escrita e comprensión oral

15,0

Expresión escrita

5,7

Expresión escrita e expresión oral

5,3

Expresión escrita e comprensión oral

2,8

Comprensión oral e expresión oral

2,4

Comprensión escrita

2,0

Comprensión escrita e comprensión oral

1,6

Expresión escrita, comprensión oral e expresión oral

1,2

Comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral

1,2

Expresión oral

0,8

Comprensión escrita, comprensión oral e expresión oral

0,4

Non contestan

1,6

18,3

2.9. Uso das tecnoloxías da información e da comunicación
A lexislación da Comunidade Autónoma de Galicia recoñece a importancia das
tecnoloxías no ensino.
“Non debemos esquecer que a nosa actividade e a do alumnado se desenvolven
nunha sociedade globalizada, na sociedade da información, e polo tanto as
tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben ser ferramentas
imprescindibles para acadar unha participación activa coas cales debemos
traballar en todas as áreas, tanto do currículo como da vida…”
Orde do 25 de xuño de 2008 (DOG 27/06/2008) p. 12.667.

No relativo ao uso das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nos
centros, segundo o profesorado, contan con dotación e utilizan as TIC o 44,8%; pero
hai profesores que nos informan que a dotación imposibilita o uso axeitado das TIC
(28,5 %). Non obstante, o máis problemático é que afirmen que a duración da sesión
lectiva impide o uso axeitado das TIC nunha porcentaxe do 23,2% (véxase gráfico 52).
Isto lévanos a facer propostas de mellora en dúas direccións: en primeiro lugar, tratar
de dotar de medios a aqueles centros nos que se percibe esa deficiencia e, en segundo
lugar, deseñar a programación académica e a duración da sesión lectiva de maneira
que permita o uso das TIC por parte do profesorado en beneficio da calidade docente
e da mellora das competencias lingüísticas do alumnado de LE.
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Gráfico 52. Uso das tecnoloxías da información e da comunicación
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Non deberiamos esquecer que, como a mesma orde arriba citada recoñece, as TIC
constitúen unha ferramenta decisiva para axudar o alumnado a acceder a vastos
recursos de coñecemento, a colaborar cos compañeiros e compañeiras, a consultar con
expertos/as, a compartir coñecemento, a resolver problemas e a representar e expresar
as propias ideas en diferentes formatos (textual, sonoro, icónico e audiovisual...) a
través de diferentes dispositivos.
Nas situacións nas que o centro non conta con axeitados recursos relativos ás TIC e nas
que tampouco a sesión lectiva permite o seu uso, obviamente, nin os obxectivos de
coñecer e empregar os recursos e as posibilidades das TIC, nin a posibilidade de ser quen
de demostrar un pensamento creativo, nin o desenvolvemento e uso das habilidades de
pensamento se poden implantar. Isto ten consecuencias na adquisición de capacidades
por parte do alumnado, como poden ser a busca de información, análise, produción etc.
e as ditas competencias non poderán avaliarse se non hai posibilidades de exercitalas
nas aulas por parte do profesorado e aprendelas por parte do alumnado.
Polo tanto, “a infraestrutura dunha sociedade da información debe ofrecer contornos
tecnolóxicos eficaces para a comunicación, a aprendizaxe e a produción de coñecemento
nas institucións educativas, nos contornos laborais e nos non institucionais, como as
vivendas e os equipamentos recreativos” Ristimäki, Niemi, Tissar, Mikkola e JakkuSihvonnen (2011: 158).
Aconsellan estes autores ofrecer apoio de grupos de iguais e asesoramento dun grupo de
expertos/as á hora de planificar e aplicar cada proxecto individual de desenvolvemento
curricular no que se apliquen as TIC.
Desde o punto de vista dos/das estudantes podemos atoparnos con problemas de
horarios, formulacións pouco integradas de cursos, instrucións pouco claras, problemas
con materiais de aprendizaxe baseados na rede e problemas coa tecnoloxía.
En fin, non se pode cuestionar hoxe o uso das tecnoloxías. Todos/as os e as estudantes
xa naceron nunha etapa de expansión destas. No ámbito europeo, e mesmo nacional e
tamén autonómico, contamos con múltiples experiencias no uso das TIC. O profesorado
ten o reto de formarse e poder empregalas se non quere atoparse co rexeitamento do
seu alumnado. A Administración educativa non debe escatimar esforzos na posta a
disposición de infraestruturas e na formación do seu profesorado.
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2.10. Competencias que, segundo o profesorado, desenvolve o alumnado en LE
Logo de analizar os datos da táboa 55, e referíndonos á primeira lingua estranxeira,
apreciamos que, segundo indica o profesorado, o seu alumnado é capaz de falar
brevemente de experiencias (79,1%), falar con algunhas pausas (92%), pode manter
breves diálogos (87%), intercambiar opinións (67,7%), e comprender conversacións
sinxelas (96,6%); e ademais, as porcentaxes de acordo do profesorado respecto a
estas cuestións acadan valores notablemente altos do 70%, 80%, e incluso do 96%.
Agora ben, estas porcentaxes baixan ata o 22,0% cando se pregunta acerca de falar
por iniciativa propia.
Por outra banda, respecto da segunda lingua acadan valores inclusive máis altos, é
dicir, sitúanse arredor do 90%; pero novamente convén subliñar que atopamos a
mesma pauta na segunda lingua que na primeira. Cando analizamos o feito de falar
por iniciativa propia, a porcentaxe neste caso é do 56,4%. Se as percepcións e opinións
do profesorado se corresponden coa realidade, os nosos alumnos e alumnas deberían
perder a timidez a falar por iniciativa propia, e isto deberían facelo cunha maior
asiduidade, dese xeito serían capaces de falar a un nivel relativamente bo ou moi bo
en primeira lingua estranxeira e superar ese nivel incluso na segunda.
Unha análise destas cuestións de xeito máis pormenorizado indícanos que as respostas
dos profesores á cuestión: é capaz o seu alumnado de falar brevemente de experiencias
en primeira lingua estranxeira? a resposta maioritaria foi do 79,1% respondendo si,
e soamente o 20,9% di non. Ás outras cuestións como: fala por iniciativa propia en
primeira lingua estranxeira?, respondeu que si só o 22%; á cuestión de se ao falar fai
algunhas pausas en 1.ª LE, responde que si o 92%; á cuestión é capaz de manter breves
diálogos en primeira lingua estranxeira, o 87% responde afirmativamente; respecto á
capacidade de intercambiar opinións o 67,7% está de acordo, e en contra o 23,3%;
finalmente, respecto a se comprenden temas das conversacións sinxelas en 1.ª LE, o
96,6% resposta que si. As tendencias nas porcentaxes son á alta cando tratamos as
mesmas cuestións pero relativas á segunda lingua estranxeira.
Táboa 55. A competencia en lingua oral do alumnado segundo o profesorado
A maioría do meu alumnado:
É capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas, de dar
instrucións, de describir cousas, lugares e persoas e de recitar un
poema ou a letra dunha canción.
Fala por iniciativa propia e poucas veces necesita pensar antes como
expresarse. Fala con frases sinxelas e enlazadas.
Ao falar fai algunhas pausas, ten dúbidas e debe repetir e reformular
algunha frase.
É capaz de manter breves diálogos cos compañeiros/as e co profesor/a;
tamén é capaz de realizar xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos.
É capaz de intercambiar opinións e de se poñer de acordo con nativos/
as ou estudantes de intercambio, acerca das actividades que poden
facer ou dos lugares aos que poden ir. Sabe desculparse, facer convites
ou expresar o que lle gusta.
Comprende o tema das conversacións sinxelas e comúns; pode
entender o que lle din e responder, se lle falan devagar, se lle repiten o
que non entende e se lle axudan coas palabras difíciles.
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1.ª LE

2.ª LE

Si%

No%

Si%

No%

79,1

20,9

92,8

7,2

22,0

78,0

56,4

43,6

92,0

8,0

89,5

10,5

87,0

13,0

97,6

2,4

67,7

32,3

89,7

10,3

96,6

3,4

97,6

2,4

Como pode verse na táboa 56, existe bastante coincidencia entre as respostas do
profesorado e do alumnado. Destaca que estes últimos se autovaloran de xeito superior
no que respecta a falar por iniciativa propia (41,4%).
Táboa 56. A competencia en lingua oral en primeira e segunda LE: autovaloración do propio
alumnado (porcentaxes)
Agora que estou a punto de acabar o bacharelato considero que
Son capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas, de dar
instrucións, de describir cousas, lugares e persoas e de recitar un
poema ou a letra dunha canción.
Falo por iniciativa propia e poucas veces necesita pensar antes como
expresarse. Falo con frases sinxelas e enlazadas.
Ao falar fago algunhas pausas, ten dúbidas e debe repetir e
reformular algunha frase.
Son capaz de manter breves diálogos cos compañeiros/as e co
profesor/a; tamén son capaz de realizar xogos de rol sinxelos, sobre
temas coñecidos.
Son capaz de intercambiar opinións e de poñerme de acordo con
nativos/as ou estudantes de intercambio, acerca das actividades que
podemos facer ou dos lugares aos que podemos ir. Sei desculparme,
facer convites ou expresar o que me gusta.
Comprendo o tema das conversacións sinxelas e comúns; podo
entender o que me din e responder, se me falan devagar, se me
repiten o que non entenda e se me axudan coas palabras difíciles.

1ª LE

2ª LE

Si%

No%

Si%

No%

80,8

19,2

82,8

17,2

41,4

58,6

43,4

56,6

81,8

18,2

84,9

15,1

76,3

23,7

81,4

18,6

66,0

34,0

67,1

32,9

91,8

8,2

89,4

10,6

3. Percepcións sobre a dimensión oral das LE
Os resultados obtidos e presentados na táboa 57 indícannos que os diferentes sectores
que compoñen a mostra se postulan de acordo co feito de que no ensino da LE se
lle dá pouca importancia á lingua oral porque na proba de selectividade pesa máis a
dimensión escrita (situación que cambiará, de xeito xeneralizado, a partir de 2012).
En efecto, en orde de maior a menor grao de conformidade, o 89.1% do profesorado,
o 84.1% do alumnado de 1.ª LE, o 81.3% do alumnado de 2.ª LE, o 80.2% das ANPA
e o 77.3% dos pais/nais amósanse bastante ou moi de acordo coa dita afirmación.
Táboa 57. Grao de acordo con que no ensino da LE se lle dá pouca importancia á lingua oral
porque na proba de selectividade pesa máis a dimensión escrita
GRUPOS

Media
En desacordo
(1)

Alumnado
(1.ª LE)
Alumnado (2.ª LE)
Profesorado

3,28

Porcentaxes
Bastante de
Pouco de acordo
acordo
(2)
(3)
36,5

Moi de acordo
(4)

4,0

11,9

47,6

3,19

5,5

13,2

38,5

42,8

3,38

4,2

6,7

36,4

52,7

Pais/nais

3,06

6,2

16,6

42,0

35,3

ANPA

3,10

6,9

12,9

43,6

36,6
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Cómpre indicar que cos novos protocolos de valoración da competencia dunha lingua
estranxeira nas probas de acceso á universidade, que incluirán actividades de avaliación
da comprensión e a expresión oral, esta situación cambiará dun modo moi positivo.
No que respecta ás estratexias necesarias para acadar un dominio oral en LE, a
valoración dos diferentes sectores implicados é moi similar, outorgándolle a todas
elas unha grande importancia (véxase gráfico 53). Tanto para os pais/nais como para
a ANPA e o alumnado, as estratexias máis necesarias na consecución dunha mellor
competencia oral son as de relacionarse e falar con nativos en LE (pais/nais = 3,64;
ANPA = 3,74; alumnado 1.ª LE = 3,57; alumnado 2.ª LE = 3,64) así como as relativas
á realización de estadías nun país no que se fala a LE (pais/nais = 3,55; ANPA = 3,72;
alumnado 1.ª LE = 3,51; alumnado 2.ª LE = 3,66).
Cómpre ter en conta o feito de que, a pesar de que o profesorado concede a estas
estratexias tanta relevancia como a outorgada polos demais sectores, o grupo de
docentes sitúa en primeiro lugar de importancia dúas estratexias diferentes:
•

a de ver películas, escoitar música etc. en lingua estranxeira (profesorado = 3,77),

•

a de practicar na clase en grupos pequenos (profesorado = 3,76).

Por outra banda, a estratexia menos relevante na adquisición da competencia oral da LE
é, para todos os sectores consultados, a de estudar outra materia do currículo na lingua
estranxeira (profesorado = 2,68; pais/nais = 2,46; ANPA = 2,72; alumnado 1.ª LE =
2,36; alumnado 2.ª LE =2,47). Non obstante, as puntuacións medias outorgadas a esta
medida seguen a ser o suficientemente elevadas como para afirmar que os colectivos
(sobre todo o profesorado e as ANPA) están de acordo coa importancia deste recurso.
Gráfico 53. Estratexias necesarias para acadar un dominio oral en LE: valoración de alumnado,
profesorado, pais/nais e ANPA (puntuacións medias)
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4,5
4,0
3,5
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1,5
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falar con
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nun país no que
se fala a LE
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etc. en LE

Alumnado (1.ª LE)

3,30

2,36

3,57

3,51

3,47

Alumnado (2.ª LE)

3,34

2,47

3,64

3,66

3,58

Profesorado

3,76

2,68

3,67

3,68

3,77

Pais/nais

3,34

2,46

3,64

3,55

3,48

ANPA

3,62

2,72

3,74

3,72

3,68

Faise preciso chamar a atención sobre esta percepción, que está plenamente vinculada
coa modalidade AICLE (CLIL, EMILE), na medida en que entra en conflito coas propostas
de innovación no ensino das LE que en toda Europa, e tamén en Galicia, se están a levar
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a cabo a prol da aprendizaxe de linguas estranxeiras nunha modalidade de integración
con contidos de materias non lingüísticas. A importancia de tal modalidade xa quedou
posta de manifesto nos dous primeiros capítulos da parte teórica deste informe.
Outro dos elementos sometidos a valoración por parte da mostra participante neste
estudo foi a motivación do alumnado cara a aprendizaxe oral da lingua estranxeira.
Con relación a esta cuestión é importante ter en conta o feito de que a opinión do
profesorado e do alumnado difire en boa medida, de forma que a maioría dos/das
docentes (59,0%) considera que a motivación dos rapaces/as cara á lingua oral é
menor que a que teñen para a lectura e escritura. Pero, pola contra, a maioría do
alumnado de 2.ª LE (53,9%) e case a metade do de 1.ª LE (46,8%), como figura no
gráfico 54, di estar máis motivado para a adquisición de competencias orais que para
a aprendizaxe da lectura e a escritura.
Gráfico 54. Motivación do alumnado cara á lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros
70%
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60%
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50%
40%
30%
20%

27,9% 28,4%

25,2%

21,2%

17,7%

19,8%

10%
0%

Menor que a que ten para
a lectura e a escritura

Igual que a que ten para a lectura Maior que a que ten para a
e a escritura
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Con relación ás actividades que o profesorado desenvolve nas clases de LE, indagouse
na valoración dada tanto por este colectivo como polo grupo de alumnado, e obter os
resultados que se recollen na táboa 58, e que amosan algunhas diferenzas na percepción
de ambos os dous grupos. De seguido móstranse as diferenzas máis importantes:
•

En primeiro lugar, cabe sinalar que os/as docentes enquisados/as din realizar
bastantes (35,7%) e moitas veces (57,8%) actividades de comprensión oral
no desenvolvemento das súas clases de LE. Non obstante, a porcentaxe do
alumnado con esta mesma percepción resulta lixeiramente menor tanto de 1.ª
LE (43,2% sinala bastantes veces e 24,2% moitas veces) como de 2.ª LE (36,7%
indica bastantes veces e 42,1% moitas veces).

•

En segundo lugar, no tocante ao desenvolvemento de actividades de expresión
oral, as diferenzas na percepción de profesores/as e alumnos/as fanse máis
patentes, de forma que mentres que a gran maioría de docentes enquisados/
as indican realizar con asiduidade accións que favorecen a expresión oral do
grupo-clase (37,4% sinalan bastantes veces e 41,2% moitas), o alumnado de
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2.ª LE subscribe esta opinión (33,5% marca a opción de resposta bastantes
veces e o 42,9%, a opción moitas), pero o de 1.ª LE afástase desta percepción,
e sinalando só o 18,0% que o profesorado realiza actividades favorecedoras da
súa expresión oral en moitas ocasións, e o 34,7%, en bastantes.
En calquera caso, parece que a tendencia no contexto que estamos a analizar é a de
levar a cabo accións tanto de comprensión como de expresión oral no marco das
clases de LE.
Se continuamos coa análise das restantes actividades expostas a ambos os grupos,
concluímos ademais que, de novo, o alumnado é lixeiramente máis crítico coas accións
que o profesorado desenvolve nas súas clases para mellorar a súa comprensión e
expresión oral. Aínda así, tanto a maioría dos/das profesores/as enquisados/as, como
dos alumnos/as de 1.ª LE e 2.ª LE (aínda que ambos os dous en menor medida)
afirman que os/as docentes empregan a lingua estranxeira na clase para a maioría de
actividades (profesorado = 3,46; alumnado 1.ª LE = 3,10; alumnado 2.ª LE = 3,27)
(ver tamén porcentaxes das diferentes categorías de resposta na táboa).
Tamén con relación á metodoloxía docente nas clases de LE, tanto profesorado como
sobre todo alumnado opinan que o tempo das intervencións orais do docente supera
o tempo da intervención oral do alumnado, tal e como poñen de manifesto as medias
obtidas (profesorado = 3,19; alumnado 1.ª LE = 3,22; alumnado 2.ª LE = 3,06) e
confirman as porcentaxes nas diferentes alternativas de resposta (ver táboa 58).
Táboa 58. Comprensión e expresión oral nas clases de LE
ÍTEMS
Desenvolvemento
de actividades de
comprensión oral
Desenvolvemento
de actividades de
expresión oral
Uso da LE na clase
para a maioría das
actividades
O tempo das
intervencións orais
do profesor/a
supera o tempo de
intervención oral do
alumnado
O/A profesor/a pon
deberes para a casa
de tipo oral (ver
películas en versión
orixinal, practicar
conversas en LE etc.)
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Grupo

Media

Profesorado

3,51

Alumnado

1.ª LE

2,84

7,2

25,4

43,2

24,2

3,16

4,9

16,3

36,7

42,1

1.ª LE
2.ª LE

Profesorado
Alumnado

1.ª LE
2.ª LE

1,7

19,7

37,4

41,2

12,7

34,7

34,7

18,0

3,13

6,5

17,1

33,5

42,9

3,46

0,4

7,2

38,4

54,0

3,10

5,9

18,8

34,9

40,4

3,27

3,9

14,4

32,1

49,6

1,7

13,6

48,9

35,7

1.ª LE

3,22

4,4

14,7

35,0

45,8

2.ª LE

3,06

4,7

21,6

36,2

37,4

Profesorado
Alumnado

3,18
2,58

3,19

Profesorado
Alumnado

0,4

Moitas
veces (4)
57,8

2.ª LE

Profesorado
Alumnado

Nunca (1)

Porcentaxes
Poucas
Bastantes
veces (2)
veces (3)
6,1
35,7

1,76

43,7

40,2

12,2

3,9

1.ª LE

1,28

81,0

12,4

4,3

2,3

2.ª LE

1,38

76,5

13,3

6,3

3,9

Por último, a acción menos desenvolvida polo profesorado é, tal e como coinciden
en afirmar os diferentes colectivos, a de poñer deberes para a casa de tipo oral, como
ver películas en versión orixinal, practicar conversas en LE etc. En efecto, o 81,0% do
alumnado de 1.ª LE e o 76,5% de 2.ª LE indican que os seus profesores/as nunca
poñen este tipo de deberes para casa. Cómpre ter en conta que a porcentaxe do grupo
de profesorado que sinala isto mesmo resulta algo menor (43,7%).
Respecto ás formas nas que se organizan as interaccións orais na clase (véxase táboa
59), tanto o profesorado como o alumnado indican que a principal metodoloxía a
través da cal se desenvolven é mediante a conversa entre o docente e o alumno/a en
LE mentres o resto da clase escoita (profesorado = 3,13; alumnado 1.ª LE = 2,79;
alumnado 2.ª LE = 2,87).
En segundo lugar, o 52,3% do profesorado afirma que tamén propón en bastantes
(35,6%) e moitas ocasións (16,7%) interaccións orais entre parellas de alumnos,
mentres el/ela observa. Non obstante, cómpre ter en conta a discrepancia posta de
manifesto polas percepcións do 74,3% do alumnado de 1.ª LE quen sinala que o
profesor/a que lle imparte clase de LE nunca (41,9%) ou poucas veces (32,4%) utiliza
este tipo de metodoloxía.
Por último, a metodoloxía menos empregada polo profesorado para a aprendizaxe oral
da lingua é, segundo el mesmo, a de que os alumnos traballen en grupos de tres (ou
máis) facendo uso da LE mentres el/ela observa (o 37,2% sinala que poucas veces e o
25,6% nunca). Así o recoñece (ver táboa 59) con porcentaxes similares o alumnado
de 2.ª LE (27,5% indica poucas veces e o 34,2% di nunca) e unha porcentaxe moito
maior de alumnado de 1.ª LE (o 27,9% opina que poucas veces e o 53,7% considera
que nunca).
Táboa 59. Formas nas que se organizan as interaccións orais na clase
ÍTEMS
O alumno/a fala
co profesor/a en
LE (resto da clase
escoita)
Os alumnos/
as traballan en
parellas usando a LE
(profesor/a observa)
Os alumnos/
as traballan en
grupos de tres ou
máis usando a LE
(profesor/a observa)

Porcentaxes
Poucas
Bastantes
veces (2)
veces (3)
15,0
53,0

Grupo

Media

Profesorado

3,13

1,3

1.ª LE

2,79

12,7

24,1

35,3

28,0

2.ª LE

2,87

9,0

23,0

40,3

27,8

Alumnado

Profesorado
Alumnado

1.ª LE
2.ª LE

Moitas
veces (4)
30,8

2,59

9,9

37,8

35,6

16,7

1,90

41,9

32,4

19,5

6,2

2,40

24,7

28,9

28,2

18,2

2,23

25,6

37,2

25,6

11,6

1.ª LE

1,71

53,7

27,9

12,6

5,9

2.ª LE

2,22

34,2

27,5

20,7

17,6

Profesorado
Alumnado

Nunca (1)

As formas mediante as que se valora a expresión oral do alumnado tamén son obxecto
de análise neste estudo, de forma que se formulou unha cuestión a profesores/as e
alumnos/as, obtendo os resultados recollidos na táboa 60.

241

Análise dos resultados obtidos
Neste caso, o profesorado e o alumnado de 1.ª LE indican que a fluidez e a soltura
ao expresarse é o aspecto que en maior medida valora o docente, polo que obtén así
a maior valoración media de ambos os colectivos, e é claramente maior no primeiro
deles (profesorado = 3,48; alumnado 1.ª LE = 2,73). Mentres, aínda que o alumnado
de 2.ª LE lle concede tamén unha grande importancia a este elemento (alumnado
2.ª LE = 3,05), o aspecto máis valorado polo profesorado de 2.ª LE é a entoación e a
pronunciación (alumnado 2.ª LE = 3,11).
Táboa 60. Formas mediante as que se valora a expresión oral do alumnado
Porcentaxes
ÍTEMS
A corrección
(número e
importancia de
erros)

Grupo

Media

Profesorado
Alumnado

1.ª LE
2.ª LE

Alumnado

A capacidade de
resolución dos
problemas de
comunicación
(preguntando,
autocorrixindo etc.)

Alumnado

2,52

6,7

45,7

36,3

11,2

2,54

16,3

29,6

37,7

16,5

9,9

26,4

39,7

24,0

0,0

3,0

46,4

50,6

1.ª LE

2,73

13,3

21,8

43,1

21,8

2.ª LE

3,05

6,1

14,5

48,0

31,4

1.ª LE
2.ª LE

2,92

1,8

24,4

54,2

19,6

2,55

15,7

29,9

37,9

16,4

3,11

5,5

15,5

40,9

38,1

3,40

0,8

7,6

41,9

49,6

1.ª LE

2,61

15,9

26,6

38,8

18,8

2.ª LE

2,94

9,7

18,6

39,2

32,4

Profesorado
Alumnado

Moitas
veces (4)

2,78

Profesorado
A entoación e a
pronunciación

Bastantes
veces (3)

3,48

Profesorado
A ﬂuidez e a soltura
ao expresarse

Nunca (1)

Poucas
veces (2)

Tanto profesorado como alumnado sinalan a capacidade de resolución dos problemas
de comunicación (preguntando, autocorrixindo etc.) como o seguinte aspecto máis
valorado na expresión oral do alumnado, aínda que as porcentaxes son maiores no
grupo de profesores/as. Así, mentres o 91,5% de docentes opina que ten este aspecto
en consideración bastantes (41,9%) ou moitas veces (49,6%), unha porcentaxe
menor, o 57,6% de alumnado de 1.ª LE e o 71,6% de alumnado de 2.ª LE, opina
isto mesmo. De seguido, tanto profesores/as (54,2% sinala bastantes veces e 19,6%
moitas) como alumnos de 1.ª LE (37,9% indica bastantes e 16,4% moitas veces), aínda
que en porcentaxes diferentes, afirman que o profesor/a tamén valora a entoación e
a pronunciación.
E por último, ambos os dous colectivos, tanto o profesorado como o alumnado das
dúas linguas, sinalan en último lugar a corrección (número e importancia de erros)
como un aspecto que se debe valorar na expresión oral dos rapaces/as (profesorado
= 2,52; alumnado 1.ª LE = 2,54; alumnado 2.ª LE = 2,78).
As técnicas de corrección oral que emprega o profesorado son un elemento que constitúe
diverxencia de valoracións por parte de docentes e alumnado (véxase táboa 61). Non
obstante, amósanse de acordo con que a técnica de corrección oral máis empregada
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por parte do profesorado é de maneira colectiva para toda a clase (profesorado = 3,35;
alumnado 1.ª LE = 2,96; alumnado 2.ª LE = 3,09).
A continuación, o 79,4% dos profesores/as enquisados/as recoñecen facer, bastantes
(39,5%) e moitas veces (39,9%), correccións de xeito individual, espera a que acabe de
falar o alumno/a e logo corríxelle os erros máis importantes. Non obstante, a maioría
de alumnado non pensa isto mesmo e, de feito, esta é a técnica que maioritariamente
consideran menos empregada polo docente: o 64,6% de alumnos/a de 1.ª LE e o
60,1% de 2.ª LE opina que fai uso dela nunca ou poucas veces.
Pola contra, os alumnos/as enquisados opinan que a segunda das técnicas máis
empregadas polo seu docente de LE é a de facer correccións de forma individual,
interrómpeos e rectifica o que din mal (o 62% de alumnado de 1.ª LE e o 68,4% de
2.ª LE sinalan as opcións de resposta bastantes e moitas veces). Pola súa banda, a
maioría de profesores (68,6%) di non empregar esta técnica nunca (26,1%) ou poucas
veces (42,5%).
Táboa 61. Técnicas de corrección oral por parte do profesorado
Porcentaxes
ÍTEMS

Grupo

Profesorado
De maneira colectiva
1.ª LE
para toda a clase
Alumnado
2.ª LE
De xeito individual,
Profesorado
interrompendo
1.ª LE
o alumno/a e
Alumnado
rectificando o que
2.ª LE
di mal
De xeito individual,
Profesorado
interrompendo
1.ª LE
o alumno/a e
repetindo o erro
Alumnado
para ver se se dá
2.ª LE
conta
De xeito individual,
Profesorado
esperando a que
1.ª LE
acabe e logo
corrixíndolle os erros Alumnado
2.ª LE
máis importantes

Media

Nunca (1)

Poucas
veces (2)

Bastantes
veces (3)

Moitas
veces (4)

3,35

3,1

5,7

44,5

46,7

2,96

11,5

16,3

36,9

35,3

3,09

9,8

13,8

34,2

42,3

2,16

26,1

42,5

20,3

11,1

2,74

12,2

25,9

38,2

23,8

2,91

9,1

22,5

36,9

31,5

2,12

27,1

43,0

20,8

9,2

2,33

25,1

31,1

29,5

14,4

2,55

21,1

24,6

32,1

22,2

3,17

2,2

18,4

39,5

39,9

2,14

34,1

30,5

22,5

12,9

2,26

32,8

27,3

21,1

18,8

No tocante ao tipo de participación oral que fomenta o profesorado na clase, este
afirma (como pode verse na táboa 62) que o alumnado traballa mediante tarefas
(44,4% dos profesores indica bastantes veces e 36,2% moitas), seguido de breves
exposicións orais en LE (43,5% sinala bastantes veces e 20,9% moitas). O traballo a
través de proxectos é a metodoloxía que menos potencia o docente nas clases de LE,
segundo as súas propias valoracións (47,4% afirma facer uso dela poucas veces e o
20,4% di que nunca).
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Táboa 62. Participación oral do alumnado nas actividades da clase: valoración do profesorado
A maioría do meu alumnado participa
oralmente nas actividades da clase...

Porcentaxes
Media

Nunca (1)

Poucas
veces (2)

Bastantes
veces (3)

Moitas
veces (4)

… facendo breves exposicións orais en LE

2,77

7,8

27,8

43,5

20,9

… traballando en proxectos

2,22

20,4

47,4

22,3

10,0

… traballando mediante tarefas

3,13

4,3

15,1

44,4

36,2

Se analizamos agora a valoración que da o alumno/a sobre a súa participación oral nas
clases de LE, este recoñece maioritariamente (57,5%) que cando participa oralmente
en calquera actividade da clase, poucas veces (40,7%) ou incluso nunca (16,8%) o
fai en lingua estranxeira. En efecto, a táboa 63 indica que só un 31,0% do alumnado
enquisado indica facer uso oral desta lingua bastantes veces nas súas intervencións
nas actividades da clase, e tan só un 11,5%, moitas veces.
Táboa 63. Participación oral do alumnado nas actividades da clase: valoración do alumnado
Porcentaxes
Media
Cando participo oralmente en calquera
actividade da clase fágoo en LE

2,37

Nunca (1)

Poucas
veces (2)

Bastantes
veces (3)

Moitas
veces (4)

16,8

40,7

31,0

11,5

Se profundamos agora nas actividades vinculadas coa aprendizaxe oral da LE que o
alumnado desenvolve fóra do ámbito da clase, obtemos os datos que se amosan na
táboa 64, derivados tanto da valoración efectuada polos propios alumnos/as como
polos seus pais/nais.
Ao abeiro dos datos extraídos constatamos que a opinión de ambos os dous
colectivos é moi similar en todos os ítems analizados. En efecto, tanto pais/nais como
alumnado indican que as accións que menos realizou este último son as vinculadas
coa realización de viaxes ao estranxeiro (ben sexa a través de intercambios, estadías,
viaxes curtas co centro ou as familias…).
Concretamente, a maioría do alumnado enquisado (83,4% de 1.ª LE e 78,4% de 2.ª
LE) sinala, ao igual que o indican os seus pais/nais (80,0%), que non realizou ningún
intercambio con alumnos/as da súa mesma idade para practicar a lingua estranxeira.
Do mesmo modo, a maior porcentaxe de alumnado de 1.ª LE (74,2%), de 2.ª LE
(84,0%) e os seus pais/nais (74,7%) admiten que nunca realizaron unha estadía
durante os seus estudos nun país estranxeiro por un período superior a 20 días.
Chama a atención que, segundo as respostas do alumnado e os seus pais/nais, se constate que nunca
realizaron unha estadía durante os seus estudos nun país estranxeiro por un período superior a vinte días.
Desde a Administración xa se están promovendo actuacións para que o alumnado poida realizar estadías
formativas no estranxeiro. É unha actuación valorada positivamente pola comunidade educativa, neste
sentido o Consello Escolar de Galicia anima á consellería a seguir convocando estas axudas e, de ser
posible, que incremente o número delas.
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Por outra banda, seguindo esta tendencia, a maioría do alumnado –e tamén dos
seus proxenitores– recoñece que non realizou viaxes ao estranxeiro nos cales tivo a
oportunidade de practicar neles algunha das linguas estranxeiras, ben fose co seu centro
e os seus profesores/as (pais/nais = 1,58; alumnado 1.ª LE = 1,56; alumnado 2.ª LE =
1,72) ou coa familia (pais/nais = 1,70; alumnado 1.ª LE = 1,78; alumnado 2.ª LE = 1,79).
Con relación aos restantes ítems, cabe salientar que, en xeral, a gran maioría da mostra
de alumnado enquisada, así como os seus pais/nais, sinalan que en poucas ocasións,
ou incluso nunca, realizan accións fóra do horario escolar que poden favorecer o
desenvolvemento da competencia oral en lingua estranxeira.
Así, só o 23,4% dos pais/nais, o 29,4% do alumnado de 1.ª LE e o 26,3% de 2.ª LE
indican que os rapaces/as manteñen ou mantiveron con bastante ou moita asiduidade
conversas en lingua estranxeira con falantes nativos. Do mesmo xeito, o 60,6% dos
pais/nais, o 62,4% do alumnado de 1.ª LE e o 88,9% de 2.ª LE din que estes non
tiveron nunca ou só en poucas ocasións, clases particulares con profesores/as de lingua
estranxeira que lles axudaron ou axudan a practicar a lingua oral.
Na mesma liña se sitúan as restantes accións presentadas na táboa 64. Desta forma,
tanto pais/nais como alumnado indican maioritariamente que poucas veces e incluso
nunca, este último empregou ou emprega diferentes medios como internet, televisión,
radio etc. para practicar a lingua oral en lingua estranxeira (61,4% de pais/nais, o 52,5%
de alumnado de 1.ª LE e o 65% de 2.ª LE sinala algunha destas opcións de resposta).
Tampouco é optimista a mostra enquisada á hora de valorar a comprensión oral do
alumnado. De feito, só o 34,1% de pais/nais, o 37,5% do alumnado de 1.ª LE e o
32,3% de 2.ª LE sinala que bastantes ou moitas veces os rapaces/as son capaces de
seguir durante máis de media hora unha película con subtítulos, en versión orixinal
en lingua estranxeira, ou ben un programa de música, deportes, información etc.
Estas valoracións confírmanse, así mesmo, cando tanto os/as pais/nais como o
alumnado indican maioritariamente que apenas tiveron oportunidades para escoitar
e falar a lingua estranxeira fóra da clase (así o sinalan o 65,7% dos/das pais/nais; o
53,3% do alumnado de 1.ª LE e o 62,2% de 2.ª LE ao marcar as opcións de resposta
“nunca” ou “poucas veces”).
Táboa 64. Importancia concedida a diferentes situacións que poden afectar o dominio oral da LE
Porcentaxes
O alumnado…

Grupo

Pais/nais
Tivo/ten oportunidades
para escoitar e falar a
1.ª LE
lingua estranxeira fóra Alumnado
da clase
2.ª LE
Tivo/ten clases
Pais/nais
particulares con
1.ª LE
profesores/as de lingua
estranxeira que lle
Alumnado
axudaron/axudan a
2.ª LE
practicar a lingua oral

Media

Nunca (1)

Poucas
veces (2)

Bastantes
veces (3)

Moitas
veces (4)

2,28

21,1

44,6

19,2

15,1

2,52

18,3

35,0

23,6

23,2

2,31

24,8

37,4

19,9

17,9

2,17

40,9

19,7

20,6

18,7

2,13

43,8

18,6

18,3

19,3

1,38

78,7

10,2

5,5

5,7

245

Análise dos resultados obtidos
Táboa 64. (Continuación)
Porcentaxes
O alumnado…

Grupo

Media

Mantivo/mantén
conversas en lingua
estranxeira con
falantes nativos

Pais/nais

Para practicar a
lingua oral en lingua
estranxeira utilizou/
utiliza distintos
medios (internet, TV,
radio etc.)
Realizou viaxes ao
estranxeiro coa
familia onde tivo
a oportunidade de
practicar algunha das
linguas estranxeiras
que estuda

Alumnado

Nunca (1)

Poucas
veces (2)

Bastantes
veces (3)

Moitas
veces (4)

1,90

44,1

32,5

12,6

10,8

1.ª LE

2,02

42,3

28,3

14,9

14,5

2.ª LE

1,91

47,6

26,1

14,3

12,0

2,30

22,5

38,9

24,6

14,0

1.ª LE

2,45

22,5

30,0

27,1

20,4

2.ª LE

2,19

32,0

33,0

19,3

15,8

1,70

58,7

21,4

11,3

8,6

1.ª LE

1,78

58,2

18,0

11,1

12,6

2.ª LE

1,79

58,4

17,2

11,7

12,7

Pais/nais
Alumnado

Pais/nais

Alumnado

1,58

59,5

27,5

8,1

4,9

1.ª LE

1,56

64,4

21,0

8,8

5,9

2.ª LE

1,72

55,9

24,6

11,0

8,5

Pais/nais
Realizou algunha
estadía nos estudos no
1.ª LE
estranxeiro superior a Alumnado
20 días
2.ª LE

1,43

74,7

13,3

6,0

6,0

1,50

74,2

10,9

6,1

8,8

1,28

84,0

8,0

3,9

4,1

Realizou viaxes ao
estranxeiro co seu
centro e cos seus
profesores/as

Pais/nais
Alumnado

Realizou intercambios
Pais/nais
con alumnos/as da súa
1.ª LE
mesma idade para
Alumnado
practicar a lingua
2.ª LE
estranxeira
É capaz de seguir
Pais/nais
durante máis de
1.ª LE
media hora unha
película con subtítulos,
en versión orixinal en
Alumnado
lingua estranxeira,
2.ª LE
ou ben un programa
de música, deportes,
información etc.

1,30

80,0

13,2

3,5

3,2

1,28

83,4

8,6

4,2

3,8

1,36

78,4

12,0

4,5

5,1

2,21

25,6

40,2

21,8

12,3

2,28

24,6

37,8

22,9

14,6

2,18

26,4

41,4

20,5

11,8

As percepcións do profesorado, do alumnado, dos/das pais/nais e da ANPA teñen
tamén que ver con cuestións relativas a diferentes preguntas sobre posibles limitacións
no dominio oral da lingua estranxeira. Comprobamos, en primeiro lugar, á vista dos
resultados que se amosan no gráfico 55, que o 87,0% do profesorado considera de
bastante importancia (43,1%) ou moita importancia (43,9%) o feito de que o nivel
de competencia dos/das estudantes cando acceden ao bacharelato non sexa o axeitado
para un desenvolvemento integral das clases en LE.
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Gráfico 55. Importancia concedida polo profesorado á limitación de que o nivel de competencia
oral do alumnado cando accede ao bacharelato non sexa o axeitado para un desenvolvemento
integral das clases en LE
70%
60%
50%

43,1%

43,9%

40%
30%
20%

10,5%

10%

2,5%

0%
Nada importante

Pouco importante Bastante importante

Moi importante

Por outra banda, respecto a se consideran unha limitación que o alumnado precise
visualizar unha frase ou unha palabra antes para poder comprendela; tanto a maioría
de profesorado (63,5%) como de alumnado de 1.ª e 2.ª lingua estranxeira (66,2% e
64,6% respectivamente) lle outorgan bastante ou moita importancia (táboa 65). Tamén
o profesorado opina que unha limitación que se debe salientar no desenvolvemento
do dominio oral da LE radica en que o alumnado manifesta ansiedade e temor a
falar nesta lingua para todo o grupo-clase (o 87,1% concédelle “bastante” ou “moita”
importancia). Non obstante, o conxunto de alumnos/as enquisados/as non outorga
tanta relevancia a este feito; e aproximadamente a metade da mostra, tanto de primeira
como de segunda lingua estranxeira, o considera bastante e moi importante (50,9%
e 52,5% respectivamente); mentres que a outra metade pensa que é nada ou pouco
importante (49,0% e 47,4%, respectivamente) (táboa 65).
Táboa 65. Importancia concedida por profesorado e alumnado a diferentes situacións que
poden afectar o dominio oral da LE
Porcentaxes
ÍTEMS

Grupo

Media

Nada
importante
(1)

Que o alumnado
precise visualizar
unha frase ou unha
palabra antes para
poder comprendela
Que o alumnado
manifeste ansiedade
e temor á hora de
falar en LE (medo a
que se rían del)

Profesorado

2,80

3,8

32,8

42,9

20,6

1.ª LE

2,82

7,5

26,2

42,9

23,3

2.ª LE

2,81

6,8

28,5

41,6

23,2

3,30

1,7

11,3

42,9

44,2

1.ª LE

2,52

25,7

23,3

23,8

27,1

2.ª LE

2,57

24,0

23,4

24,0

28,5

Alumnado

Profesorado
Alumnado

Pouco
importante
(2)

Bastante
importante
(3)

Moi
importante
(4)
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Se analizamos agora a importancia concedida tanto polo profesorado, como polo
alumnado e os/as pais/nais con relación a outras situacións que poden afectar ao
dominio oral da LE, obtemos resultados como os que figuran na táboa 66, e na que
se constata, en primeiro lugar, que en termos xerais é o sector do profesorado o que
concede un maior grao de importancia a case todas as limitacións expostas.
Se profundamos nas medias obtidas, constatamos que de todos os ítems expostos,
tanto pais e nais como alumnado coinciden en salientar como principais limitacións,
en primeiro lugar, que o profesorado use con pouca frecuencia a LE de forma oral
na clase (pais/nais = 3,38; alumnado 1.ª LE = 3,32; alumnado 2.ª LE = 3,45) e, en
segundo, que no centro non haxa un profesor/a auxiliar de conversa nativo (pais/
nais = 3,35; alumnado 1.ª LE = 3,09; alumnado 2.ª LE = 3,10). Pola contra, para o
profesorado o maior inconveniente reside no número excesivo de alumnos/as por
aula (3,77), seguido do feito de que este use con pouca frecuencia a LE de forma oral
na clase (3,67) e que o centro careza de aula propia para LE equipada con medios
tecnolóxicos (3,27).
Nunha análise máis detallada de cada unha das posibles limitacións ao tomar en
consideración as porcentaxes nas diferentes alternativas de resposta, podemos extraer
as seguintes consideracións en relación a cada un dos ítems (ver táboa 66):
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•

En primeiro lugar, tanto o profesorado como os pais e as nais están de acordo
co feito de que non contar no centro cunha aula propia para LE equipada con
medios tecnolóxicos supón unha limitación na aprendizaxe oral da lingua
(o 81,3% do profesorado e o 76,6% dos pais e nais outórganlle bastante e
moita importancia). Do mesmo xeito, o alumnado valora que unha aula destas
características suporía unha importante contribución, aínda que lle outorgan
unha menor importancia que os sectores antes sinalados (só o consideran
bastante ou moi importante o 59,2% de alumnado de 1.ª LE e o 61,8% de
alumnado de 2.ª LE).

•

En segundo lugar, tamén existe unanimidade en considerar que o feito de que no
centro non haxa un/unha profesor/a auxiliar de conversa nativo constitúe unha
limitación para a aprendizaxe da LE, sendo os pais/nais e os profesores os que
así o consideran en maior medida (86,3% e 80,3% respectivamente), seguido
da valoración do alumnado de 1.ª e 2.ª LE (76,4% e 75,4% respectivamente).

•

No terceiro dos ítems expostos, hai case unanimidade por parte do profesorado
(97,1% considérao bastante e moi importante) ao considerar que a aprendizaxe
oral da lingua estranxeira se ve condicionada polo feito de que os/as profesores/
as fagan uso da LE oralmente na clase con pouca frecuencia. Do mesmo xeito,
o 87,3% dos pais/nais enquisados; o 84,3% de alumnado de 1.ª LE e o 88,0%
de 2.ª LE outorga bastante ou moita relevancia a esta situación.

•

En cuarto lugar, formulábase se o número excesivo de alumnos/por aula podía
ser un impedimento á hora de desenvolver a competencia oral nunha lingua
estranxeira, e ao respecto, de novo a gran maioría de profesorado (95,3%)
lle concedeu bastante ou moita importancia a este feito. Do mesmo modo, a
maioría dos/das pais/nais e alumnado o consideran unha limitación; aínda que
a relevancia que lle conceden é menor que a outorgada a outros ítems.

•

Tamén se lles preguntou aos diferentes sectores da mostra se consideraban
que unha deficiente habilidade oral en galego e castelán podía afectar os usos
orais en LE, ao que a resposta maioritaria por parte do profesorado e dos pais/
nais foi que si (o 78,5% e o 63,7%, respectivamente, outórgalle bastante ou
moita importancia). Non obstante, unha porcentaxe moito menor de alumnado
considera isto mesmo; en efecto, case a metade de alumnos de 1.ª e 2.ª LE
consideran que pode ser unha limitación de bastante ou moita relevancia,
mentres que a outra metade indica que é pouco ou nada importante.

•

Por último, un dos ítems que xera unha maior variabilidade nas respostas é
o que fai referencia á falta de práctica durante o verán como un elemento na
perda de habilidade para falar e comprender a LE. Para o profesorado, esta é a
limitación menos relevante de todas as expostas na aprendizaxe oral da lingua
estranxeira (o 59,5% valórao como bastante ou moi importante); non obstante,
é o terceiro dos ítems en grao de importancia para o alumnado.

Táboa 66. Importancia concedida por profesorado, alumnado e pais/nais a diferentes situacións
que poden afectar o dominio oral da LE
Porcentaxes
ÍTEMS

Que o centro careza
de aula propia para
LE equipada con
medios tecnolóxicos

Que no centro non
haxa un profesor/a
auxiliar de conversa
nativo

Que o profesorado
use con pouca
frecuencia a LE de
forma oral na clase

Grupo

Media

Ter unha deficiente
habilidade oral en
galego e castelán
que lles afecta aos
usos orais en LE

Pouco
importante
(2)

Bastante
importante
(3)

Moi
importante
(4)

Profesorado

3,27

4,6

14,2

31,3

50,0

Pais/nais

3,11

5,0

18,1

37,5

39,4

Alumnado

1.ª LE

2,75

11,3

29,4

32,5

26,7

2.ª LE

2,78

10,4

27,8

35,3

26,5

Profesorado

3,24

5,0

14,6

31,8

48,5

Pais/nais

3,35

2,5

11,2

35,1

51,2

Alumnado

1.ª LE

3,09

5,6

18,4

37,3

38,7

2.ª LE

3,10

6,3

18,3

35,0

40,4

Profesorado

3,67

0,4

2,5

27,2

69,9

Pais/nais

3,38

3,6

9,0

33,1

54,2

3,32

4,7

11,1

31,7

52,6

Alumnado

1.ª LE
2.ª LE

Profesorado
Que haxa máis de 20
alumnos/as por aula
nas clases de LE

Nada
importante
(1)

Pais/nais
Alumnado

1.ª LE
2.ª LE

Profesorado
Pais/nais
Alumnado

3,45

3,9

8,1

27,5

60,5

3,77

1,7

3,0

11,9

83,4

3,07

7,6

18,4

33,2

40,8

2,77

13,2

26,8

29,7

30,3

2,84

11,6

24,8

31,8

31,8

3,11

4,1

17,4

42,1

36,4

2,81

11,5

24,9

34,8

28,9

1.ª LE

2,53

22,4

25,2

29,8

22,7

2.ª LE

2,59

20,4

24,0

32,2

23,4
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Táboa 66. (Continuación)
ÍTEMS

Grupo

Profesorado
A falta de práctica
durante o verán que
Pais/nais
fai que se perda
1.ª LE
habilidade para falar
Alumnado
e comprender a LE
2.ª LE

Media
2,75

Nada
importante
(1)
5,0

Porcentaxes
Pouco
Bastante
importante importante
(2)
(3)
35,5
38,8

Moi
importante
(4)
20,7

2,83

8,2

26,2

40,0

25,6

2,82

12,1

22,7

36,4

28,8

2,91

8,5

24,8

33,5

33,1

Tendo en conta que un 97% do profesorado considera que a aprendizaxe oral da lingua estranxeira
vese condicionada polo feito de que os profesores fagan uso da lingua estranxeira oralmente na clase
con pouca frecuencia, o CEG recomenda que se promova nos centros educativos a utilización de metodoloxías que fomenten a aprendizaxe oral da lingua estranxeira.

O elevado número de alumnos por aula, na maioría dos casos, é outra das variables que incide negativamente na aprendizaxe das linguas estranxeiras.
Reducir o número de alumnos por aula, nas actuais circunstancias económicas, semella unha tarefa
de gran dificultade, por iso o Consello Escolar de Galicia recoméndalle á Administración educativa que,
dentro das súas posibilidades, dote os centros dos recursos materiais e humanos suficientes para que se
poidan realizar os pertinentes desdobres de alumnado que permitan impartir as ensinanzas de linguas
estranxeiras a grupos máis reducidos e acadar unha mellor aprendizaxe.

4. Percepcións sobre as achegas das seccións bilingües
As seccións bilingües en Galicia apareceron no ano 1999 de xeito experimental.
Desde esa primeira experiencia, foron sometidas a constantes melloras, tanto na súa
organización como na formación do profesorado encargado da súa docencia. A última
modificación na regulación deste recurso correspóndese coa Orde do 12 de maio de
20115.
Segundo establece a Orde do 18 de abril de 20076, a proposta das seccións bilingües
é unha acción que se enmarca nun conxunto de iniciativas destinadas a impulsar
a mellora da formación do alumnado no coñecemento das linguas estranxeiras
pertencentes ao espazo cultural europeo. A comunicación nunha lingua estranxeira
é unha competencia clave na sociedade actual: a sociedade do coñecemento; pero
ademais, a aprendizaxe de linguas estranxeiras é un elemento primordial no proceso
de construción da nosa identidade europea, como se defende na orde.

5 Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos

públicos de ensino non universitario. Diario Oficial de Galicia n.º 97, do venres, 20 de maio de 2011.
6 Orde do 18 de abril de 2007 pola que se crea e regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en

centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. Diario Oficial de Galicia n.º 87, do
luns, 7 de maio de 2007.
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Para coñecer con fiabilidade en que consiste unha sección bilingüe, remitímonos
á definición que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ofrece ao
respecto:
Unha sección bilingüe é a organización da ensinanza dunha área ou materia
non lingüística da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria
ou do bacharelato, ou dun módulo de formación profesional específica, que
se cursa cun grupo de alumnos dun xeito bilingüe: en galego ou castelán
[dentro do enfoque de aprendizaxe integrada de contidos e linguas], segundo
corresponda de acordo coa normativa vixente en materia de normalización
lingüística, e cunha lingua estranxeira falada na Unión Europea, que é
impartida como área ou materia ao devandito grupo de alumnos e alumnas.
A súa finalidade é reforzar as aprendizaxes da lingua estranxeira a través
da incorporación parcial do seu uso como vehículo de comunicación na
área, materia ou módulo en que se desenvolve, así como a adquisición da
terminoloxía específica.
(DOG n.º 87, p. 7148)

Pola súa parte, a Orde do 12 de maio de 2011 engade, no artigo 2.2, que a incorporación
da lingua estranxeira na sección bilingüe acadará un mínimo dun 50 por cento da
docencia da materia correspondente:
2. A incorporación da lingua estranxeira na sección bilingüe acadará un
mínimo dun 50 por cento. (p. 10.349)

A organización das seccións bilingües en Galicia debe cumprir unha serie de pautas:
•

que o alumnado dunha sección bilingüe curse obrigatoriamente a lingua
estranxeira na que se imparte a dita sección,

•

que o tempo de docencia das seccións bilingües non supere un terzo do tempo
total de docencia para cada grupo,

•

que se siga a normativa vixente con carácter xeral tanto no que respecta ao
currículo das áreas como á avaliación e promoción do alumnado,

•

que o centro inclúa no proxecto educativo os obxectivos e medios correspondentes
ao proxecto bilingüe.

Durante o curso escolar 2010-2011, en Galicia autorizáronse 20 novas seccións bilingües
no bacharelato (16 no primeiro curso e 4 no segundo), repartidas en 15 centros
educativos. A maior parte destas seccións bilingües (16) desenvolvéronse en inglés,
e unha minoría (4) en francés. As materias non lingüísticas impartidas nunha LE
nestas seccións bilingües foron: Economía (2), Ciencias do Mundo Contemporáneo
(3), Historia Do Mundo Contemporáneo (2), Tecnoloxías da Información e a
Comunicación (1), Física e Química (2), Economía da Empresa (1), Filosofía I (1),
Filosofía II (1), Educación Física (4), Matemáticas I (1), Ética e Filosofía do Dereito
(1) e Historia de España (1).
Se botamos unha ollada á evolución recente das novas autorizacións, como pode
verse no gráfico 56, o número de seccións bilingües medra ano tras ano. No
curso académico 2008-2009 o número de novas seccións bilingües era de 21; no
curso anterior a este estudo (2009-2010), o número de seccións bilingües de nova
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autorización nesta etapa educativa era de 24; finalmente, as novas seccións bilingües
concedidas para o próximo curso 2011-2012 é de 5.
Gráfico 56. Evolución das novas seccións bilingües no bacharelato
Seccións bilingües
21

24
20

5
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Fontes: Resolucións polas que se autorizan novas seccións bilingües para os citados cursos.

Segundo a información proporcionada recentemente polo Consello Escolar de Galicia,
no curso 2011/2012, o número total de seccións bilingües existentes en Galicia para o
nivel educativo de bacharelato é de 56, entre as cales 51 son desenvolvidas en inglés
e as 5 restantes en francés.
Se lle prestamos atención ao curso de bacharelato no que teñen lugar as novas
autorizacións de seccións bilingües, observamos que o crecemento se amosa máis
acentuado no primeiro curso de bacharelato que no segundo, onde o crecemento é
igualmente constante, pero en menor medida (ver gráfico 57).
Gráfico 57. Evolución das novas seccións bilingües nos cursos de bacharelato
18

1.º bacharelato

16

2.º bacharelato

16

8
4

3

4
1

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

O CEG recoméndalle á Administración educativa que estude as causas que motivaron que houbese unha
diminución da adxudicación das novas seccións bilingües no bacharelato, que segundo os datos baixaron
de 24 no curso 2009-2010 a 5 no actual curso 2011-2012.
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No que respecta ás linguas empregadas nas novas seccións bilingües, vemos como o
inglés é o predominante todos os anos seguido, bastante de lonxe, polo francés tal
como pode observarse no gráfico 58.
Gráfico 58. Linguas empregadas nas novas seccións bilingües nos últimos anos
19

20
18

17

16

16
14
12

Inglés

10

Francés

8
5

6
4

1

2
0

2008-2009

Portugués

5

4

3
0

0

2009-2010

2010-2011

0

0

2011-2012

Á vista dos resultados da distribución das linguas empregadas nas seccións bilingües, o Consello Escolar
de Galicia insta a Administración educativa a que promova a diversificación e, en concreto, fomente que
o portugués sexa lingua de aprendizaxe nas seccións bilingües, co que se obtería un alto nivel de competencia neste idioma e se reforzaría a aprendizaxe e dignificación da nosa lingua.

Para intentar darlle resposta ao terceiro obxectivo deste estudo, “coñecer as achegas
das seccións bilingües respecto ás aulas convencionais segundo as percepcións dos
colectivos implicados”, dispoñemos, nos cuestionarios dos catro sectores da mostra,
dun ítem específico contido nunha escala de valoración do 1 ao 4 (onde 1 é en
desacordo e 4, moi de acordo) mediante o cal se lle pide á mostra que indique en
que medida considera que ten importancia o feito de estudar outra materia en lingua
estranxeira para acadar un bo dominio oral da lingua en cuestión. Os resultados que
nos atopamos están representados no gráfico 59:
Gráfico 59. Valoración da importancia de cursar outra materia en lingua estranxeira para acadar
un bo dominio oral da lingua
2,8
2,7

Valoración

2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1

Alumnado

Nais/pais

ANPA

Profesorado

1.ª lingua estranxeira

2,36

2,46

2,72

2,68

2.ª lingua estranxeira

2,47
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Como vemos na anterior representación, os catro sectores da mostra sitúan a media
das súas puntuacións entre os valores 2 (pouco de acordo) e 3 (bastante de acordo);
polo tanto, podemos concluír que as seccións bilingües non teñen unha tendencia a
ser valoradas nin como moi importantes nin como inservibles, senón máis ben como
algo intermedio. Duns colectivos a outros as diferenzas son relativamente baixas.
O alumnado (2,36 na primeira lingua estranxeira e 2,47 na segunda) e os seus pais
e nais (2,46) valoran lixeiramente máis baixo este aspecto que as ANPA (2,72) e o
profesorado (2,68).
No que respecta ás competencias lingüísticas esixibles ao profesorado que imparta
docencia nas seccións bilingües, a anteriormente citada Orde do 18 de abril de 2007
indicaba que este debería garantir que reúne as competencias de comprensión, fala e
escrita propias do nivel B1 (segundo os niveis de referencia do Marco común europeo
de referencia para as linguas). Non obstante, na posterior Orde do 20 de maio de 2011
amplíase a esixencia ao nivel B2. De feito, a Orde do 18 de abril de 2007 establece
unhas titulacións mínimas esixidas ao profesorado das seccións bilingües que xa non
se contemplan na do 2011:
−

Título de mestre/a habilitado/a ou especialista da correspondente lingua
estranxeira que se vai utilizar na sección.

−

Ter superado, polo menos, tres cursos da licenciatura en: filoloxía da lingua
estranxeira correspondente, ou tradución e interpretación (da mesma
lingua).

−

Certificado elemental, no idioma correspondente, da escola oficial de
idiomas.

−

Para inglés: Certificate in Advanced English.

−

Para francés: Diplome Approfondi de Langue Française (DALF).

−

Para portugués: Diploma Avançado de Português Lingua Estrangeira
(DAPLE).

−

Para alemán: Zertifikat Deutsch.
(DOG n.º 87, p. 7151)

Interesa, polo tanto, coñecer a opinión do profesorado de linguas estranxeiras respecto
da competencia oral en lingua estranxeira que debe ser esixible aos profesores e
profesoras das seccións bilingües. Para isto, inclúese unha pregunta nunha escala
de valoración do 1 ao 4 (onde 1 significa en desacordo e 4 moi de acordo). Esta
pregunta pide o grao de acordo con que o profesorado que imparte clase nunha
sección bilingüe debería ter competencia oral entre un nivel de usuario competente
de dominio eficaz (C1) e de mestría (C2). As respostas que atopamos, recollidas no
gráfico 60, distribúense como se indica a continuación:
O gráfico 60 amosa uns datos moi claros. O profesorado está moi de acordo e bastante
de acordo con esixir un nivel competencia C1 ou C2 aos profesores e profesoras
que imparten clase nas seccións bilingües, por considerar que a competencia oral do
profesorado é un factor primordial nas iniciativas deste tipo.
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Gráfico 60. Grao de acordo do profesorado con que os profesores e profesoras de seccións
bilingües deban posuír unha competencia oral a nivel C1 ou C2
70,00%

Proporción de profesorado

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Profesorado

En desacordo

Pouco de acordo

Bastante de
acordo

Moi de acordo

0,90%

3,90%

36,40%

58,90%

Unha vez analizadas, como o obxectivo indicaba, as percepcións da mostra,
consideramos que pode ser moi interesante comprobar en que medida as seccións
bilingües teñen unha repercusión real na aprendizaxe de linguas estranxeiras por
parte do alumnado.
Para comezar con esta segunda parte da análise, prestarémoslles atención ás
cualificacións académicas medias do alumnado. A táboa 67, que se amosa a
continuación, proporciona información detallada a este respecto.
Táboa 67. Medias en rendemento académico do alumnado de 2.º de bacharelato segundo
estudasen en seccións bilingües ou non
Estudaches ou
estudas algunha
outra materia
en LE?
1.ª LE: Nota final de 1.º de bach.
1.ª LE: Nota da 1.ª av. de 2.º de bach.
1.ª LE: Nota da 2.ª av. de 2.º de bach.
2.ª LE: Nota final de 1.º de bach.
2.ª LE: Nota da 1.ª av. de 2.º de bach.
2.ª LE: Nota da 2.ª av. de 2.º de bach.

N

Media

Desviación
típica

Error típico
da media

Si

281

7,502

1,7271

,1030

Non

2636

6,623

1,7434

,0340

Si

287

6,368

2,0607

,1216

Non

2653

5,495

2,0641

,0401

Si

279

6,441

2,1075

,1262

Non

2624

5,522

2,1175

,0413

Si

114

8,675

1,4111

,1322

Non

503

8,115

1,5314

,0683

Si

97

8,309

1,5503

,1574

Non

384

7,411

1,6878

,0861

Si

97

8,423

1,6822

,1708

Non

376

7,574

1,6796

,0866

Como se observa na táboa 67, pedímoslle ao alumnado información sobre as súas
cualificacións académicas correspondentes a tres momentos:
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Nota final de 1.º de bacharelato.
• Nota da primeira avaliación de 2.º de bacharelato.
• Nota de segunda avaliación de 2.º de bacharelato.
•

Todo isto referido tanto para a primeira lingua estranxeira como para a segunda.
O motivo desta selección foi o momento de aplicación dos cuestionarios (terceira
avaliación de 2.º de bacharelato), xa que aínda non dispoñían de información sobre
esa terceira e última avaliación do bacharelato.
A continuación amósase a diferenza existente entre as cualificacións medias do
alumnado que estudou nalgunha sección bilingüe ao longo da súa escolarización e
do alumnado que non o fixo, tanto na primeira lingua estranxeira (gráfico 61) como
na segunda (gráfico 62).
A voluntariedade do alumnado e das familias como criterio para asistir ás seccións bilingües fai que o
alumno deses agrupamentos teña un perfil academicamente elevado, xa que logo os resultados das
comparativas de rendemento teñan ese matiz.

Gráfico 61. Comparativa de medias entre seccións bilingües e non bilingües na primeira LE
7,502
6,623

Nota final 1.º bacharelato

6,368

6,441

5,495

5,58

Nota 1.ª avaliación 2º bacharelato Nota 2.ª avaliación 2.º bacharelato

Alumnado que estudou nunha sección bilingüe
Alumnado que non estudou nunha sección bilingüe

Como se pode observar nos gráficos 61 e 62, o alumnado de seccións bilingües (nalgún
momento ao longo das diferentes etapas educativas) sitúase sempre arredor de 0,8
puntos sobre 10 por riba do alumnado que non tivo a oportunidade de participar
nestas seccións no que respecta a cualificacións académicas nas linguas estranxeiras
(primeira e segunda). Xa que a diferenza é bastante constante, pódese inferir que o
feito de ter estudado algunha outra materia en LE ao longo da escolarización axuda
a mellorar de xeito apreciable as cualificacións académicas e, polo tanto, é probable
que a aprendizaxe tamén se vexa mellorada. Observamos na táboa 68 a confirmación
do que aquí se argumenta. Os resultados indícannos, despois de aplicar a “proba t”,
que hai diferenza significativa a nivel de significación do 0,001 a favor das seccións
bilingües, tanto en primeira como en segunda lingua estranxeira.
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Gráfico 62: Comparativa de medias entre seccións bilingües e non bilingües na segunda LE
8,675
8,423

8,309
8,115

7,574
7,411

Nota final 1.º bacharelato

Nota 1ª avaliación 2.º
bacharelato

Nota 2ª avaliación 2.º
bacharelato

Alumnado que estudou nunha sección bilingüe
Alumnado que non estudou nunha sección bilingüe

Táboa 68. Comparación no rendemento académico do alumnado de 2.º de bacharelato
segundo teñan seccións bilingües ou non
Proba T

Primeira lingua
estranxeira

Segunda lingua
estranxeira

t

gl

Sig. (bilateral)

Nota final de 1.º de bacharelato.

8,039

2915

,000*

Nota da 1.ª avaliación de 2.º de bacharelato.

6,804

2938

,000*

Nota da 2.ª avaliación de 2.º de bacharelato.

6,892

2901

,000*

Nota final de 1.º de bacharelato.

3,576

615

,000*

Nota da 1.ª avaliación de 2.º de bacharelato.

4,756

479

,000*

Nota da 2.ª avaliación de 2.º de bacharelato.

4,433

471

,000*

*p<0,001

Unha vez comprobada a influencia positiva das seccións bilingües sobre as cualificacións
obtidas polo alumnado nas materias de linguas estranxeiras, analizaremos se existe
ou non esta influencia positiva no que respecta á adquisición de competencias orais
nestas linguas. Para isto, o cuestionario do alumnado inclúe unha pregunta composta
por seis ítems (cada ítem é unha competencia da lingua estranxeira oral) e con resposta
dicotómica (si / non), onde cada alumno ou alumna debe indicar se posúe ou non
a competencia correspondente para cada unha das linguas estranxeiras estudadas.
Esta información analizarase a partir da clasificación do alumnado segundo tiveran
estudado nunha sección bilingüe ou non (véxase táboa 69).
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Táboa 69. Análise descritiva das seccións bilingües e non bilingües na competencia de ser
capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas, de dar instrucións, de describir cousas,
lugares e persoas e de recitar un poema ou a letra dunha canción, en primeira LE
Estudaches ou estudas
nunha sección bilingüe?

Es capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas, de dar instrucións,
de describir cousas, lugares e persoas e de recitar un poema ou a letra dunha
canción? (Primeira LE)
Si
Non

Si

89,2%

10,8%

Non

79,9%

20,1%

Como reflicte a táboa 69, entre o alumnado de 1.ª LE que indica ser capaz de falar
brevemente de experiencias e rutinas, de dar instrucións, de describir cousas, lugares e
persoas e de recitar un poema ou a letra dunha canción, a porcentaxe de quen estudou
nunha sección bilingüe (89,2%) é maior que a de quen non o fixo (79,9%).
Empregando a proba do chi-cadrado vemos na táboa 70 que hai diferenza significativa
a favor das seccións bilingües. O valor de chi-cadrado é de 15,061; a probabilidade é
de 0,000, polo tanto cómpre dicir que hai diferenza significativa.
Táboa 70. Comparación das seccións bilingües e non bilingües na competencia de ser capaz
de falar brevemente de experiencias e rutinas, de dar instrucións, de describir cousas, lugares e
persoas e de recitar un poema ou a letra dunha canción, en primeira LE
Chi-cadrado de Pearson

Valor

Gl

Significación bilateral

15,061

1

,000*

*p<0,001

A seguinte competencia pola que se lle pregunta ao alumnado no cuestionario é a
de falar por iniciativa propia e case sen necesidade de pensar antes como expresarse,
falar con frases sinxelas e enlazadas. Os resultados son os que se mostran na táboa 71.
Táboa 71. Análise descritiva das seccións bilingües e non bilingües na competencia de falar
por iniciativa propia e case sen necesidade de pensar antes como expresarse, falar con frases
sinxelas e enlazadas, en primeira LE
Estudaches ou estudas
nunha sección bilingüe?

Falas por iniciativa propia e case sen necesidade de pensar antes como
expresarse, falas con frases sinxelas e enlazadas? (Primeira LE)
Si
Non

Si

55,7%

44,3%

Non

39,9%

60,1%

A táboa 71 expresa que do alumnado de 1.ª LE que indica falar por iniciativa propia
e case sen necesidade de pensar antes como expresarse, falar con frases sinxelas e
enlazadas, a porcentaxe de quen estudou nunha sección bilingüe (55,7%) é maior
que a de quen non o fixo (39,9%).
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Logo de empregar unha vez máis a proba do chi-cadrado vemos que hai diferenza
significativa a favor das seccións bilingües. O valor de chi-cadrado é de 27,649; a
probabilidade é de 0,000. Polo tanto, como pode verse na táboa 72, hai diferenza
significativa.
Táboa 72. Comparación das seccións bilingües e non bilingües na competencia de falar por
iniciativa propia e case sen necesidade de pensar antes como expresarse, falar con frases
sinxelas e enlazadas, en primeira LE
Chi-cadrado de Pearson

Valor

Gl

Significación bilateral

27,649

1

0,000*

*p<0,001

O seguinte ítem desta pregunta respecto das competencias orais formúlase como “ao
falar fago algunhas pausas, teño dúbidas e debo repetir e reformular algunha frase”,
é dicir, que a competencia sería a de falar sen necesidade de facer pausas, sen dúbidas
e sen ter que repetir ou reformular algunha frase. Os resultados expóñense coma se a
formulación fose esta segunda, e son os mostrados na táboa 73.
Táboa 73. Análise descritiva das seccións bilingües e non bilingües na competencia de falar sen
necesidade de facer pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir ou reformular algunha frase, en
primeira LE
Estudaches ou estudas
nunha sección bilingüe?

Falas sen necesidade de facer pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir ou
reformular algunha frase? (Primeira LE)
Si
Non

Si

26,3%

73,7%

Non

17,4%

82,6%

A táboa 73 expresa que, do alumnado de 1.ª LE que indica falar sen necesidade de
facer pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir ou reformular algunha frase, a porcentaxe
de quen estudou nunha sección bilingüe (26,3%) é maior que a de quen non o fixo
(17,4%).
Logo de empregar de novo a proba do chi-cadrado vemos que hai diferenza significativa
a favor das seccións bilingües. O valor de chi-cadrado é de 13,905, a probabilidade é de
0,000 (p<0,001). Polo tanto, como se aprecia na táboa 74, hai diferenza significativa.
Táboa 74. Comparación das seccións bilingües e non bilingües na competencia de falar sen
necesidade de facer pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir ou reformular algunha frase, en
primeira LE
Chi-cadrado de Pearson

Valor

Gl

Significación bilateral

13,905

1

,000*

*p<0,001
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O ítem que vai a continuación nesta pregunta refírese á competencia de ser capaz
de manter breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a e de realizar
xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos. Os resultados son os que se recollen
na táboa 75.
Táboa 75. Análise descritiva das seccións bilingües e non bilingües na competencia de ser
capaz de manter breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a e de realizar
xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos, en primeira LE
Estudaches ou estudas Es capaz de manter breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a
nunha sección bilingüe?
e de realizar xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos? (Primeira LE)
Si
Non
Si

85,1%

14,9%

Non

75,4%

24,6%

A táboa 75 expresa que, do alumnado de 1.ª LE que indica ser capaz de manter
breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a e de realizar xogos de
rol sinxelos, sobre temas coñecidos, a porcentaxe de quen estudou nunha sección
bilingüe (85,1%) é maior que a de quen non o fixo (75,4%).
Logo de empregar a proba do chi-cadrado vemos na táboa 76 que hai diferenza
significativa a favor das seccións bilingües. O valor de chi-cadrado é de 14,014, e a
probabilidade é de 0,000 (p<0,001). Polo tanto hai diferenza significativa.
Táboa 76. Comparación das seccións bilingües e non bilingües na competencia de ser capaz de
manter breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a e de realizar xogos de rol
sinxelos, sobre temas coñecidos, en primeira LE
Chi-cadrado de Pearson

Valor

Gl

Significación bilateral

14,014

1

,000*

*p<0,001

O seguinte ítem refírese á competencia de ser capaz de intercambiar opinións e de se
poñer de acordo con nativos/as ou estudantes de intercambio, acerca das actividades
que podemos facer ou dos lugares aos que podemos ir, ser capaz de desculparse, facer
convites ou expresar gustos. Os resultados son os que se mostran na táboa 77:
Táboa 77. Análise descritiva das seccións bilingües e non bilingües na competencia de ser
capaz de intercambiar opinións e de se poñer de acordo con nativos/as ou estudantes de
intercambio, acerca das actividades que podemos facer ou dos lugares aos que podemos ir, ser
capaz de desculparse, facer convites ou expresar gustos, en primeira LE
Es capaz de intercambiar opinións e de poñerte de acordo con nativos/as ou
Estudaches ou estudas
estudantes de intercambio, acerca das actividades que podemos facer ou dos
nunha sección bilingüe? lugares aos que podemos ir, es capaz de desculparte, facer convites ou expresar
gustos? (Primeira LE)
Si
Non
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Si

78,0%

22,0%

Non

64,8%

35,2%

A táboa 77 expresa que, do alumnado de 1.ª LE que indica ser capaz de intercambiar
opinións e de se poñer de acordo con nativos/as ou estudantes de intercambio, acerca
das actividades que podemos facer ou dos lugares aos que podemos ir; ser capaz de
desculparse, facer convites ou expresar gustos, a porcentaxe de quen estudou nunha
sección bilingüe (78,0%) é maior que a de quen non o fixo (64,8%).
Logo de empregar a proba do chi-cadrado vemos na táboa 78 que hai diferenza
significativa a favor das seccións bilingües. O valor de chi-cadrado é de 20,904 e a
probabilidade de 0,000 (p<0,001). Polo tanto, hai unha diferenza significativa.
Táboa 78. Comparación das seccións bilingües e non bilingües na competencia de ser capaz de
intercambiar opinións e de se poñer de acordo con nativos/as ou estudantes de intercambio,
acerca das actividades que podemos facer ou dos lugares aos que podemos ir, ser capaz de
desculparse, facer convites ou expresar gustos, en primeira LE
Chi-cadrado de Pearson

Valor

Gl

Significación bilateral

20,904

1

,000*

*p<0,001

O último ítem desta pregunta refírese á competencia para comprender o tema das
conversacións sinxelas e comúns, poder entender o que lle din e responder, se lle falan
devagar, se lle repiten o que non entende e se lle axudan coas palabras difíciles. Os
resultados son os que se inclúen na táboa 79.
Táboa 79. Análise descritiva das seccións bilingües e non bilingües na competencia de
comprender o tema das conversacións sinxelas e comúns, poder entender o que lle din e
responder, se lle falan devagar, se lle repiten o que non entende e se lle axudan coas palabras
difíciles, en primeira LE
Estudaches ou estudas
nunha sección bilingüe?

Comprendes o tema das conversacións sinxelas e comúns; podes entender o que
che din e responder, se che falan devagar, se che repiten o que non entendes e
se che axudan coas palabras difíciles? (Primeira LE)
Si
Non

Si

92,3%

7,7%

Non

91,7%

8,3%

A táboa 79 expresa que, do alumnado de 1ª LE que indica comprender o tema das
conversacións sinxelas e comúns, poder entender o que lle din e responder, se lle
falan devagar, se lle repiten o que non entende e se lle axudan coas palabras difíciles,
a porcentaxe de quen estudou nunha sección bilingüe (92,3%) é lixeiramente maior
que a de quen non o fixo (91,7%).
Logo de empregar a proba do chi-cadrado vemos que non existe diferenza significativa.
O valor de chi-cadrado é de 0,104; a probabilidade é de 0,747 (p>0,05). Cómpre
dicir, polo tanto, que non hai diferenza significativa entre as seccións bilingües e non
bilingües, tal e como reflexa o enunciado da táboa 80.
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Táboa 80. Comparación das seccións bilingües e non bilingües na competencia de comprender o
tema de conversacións sinxelas e comúns, poder entender o que lle din e responder, se lle falan
devagar, se lle repiten o que non entende e se lle axudan coas palabras difíciles en primeira LE
Chi-cadrado de Pearson

Valor

Gl

Significación bilateral

0,104

1

0,747*

*p>0,05

O cadro da táboa 81 presenta un resumo destes resultados respecto da influencia
do estudo en seccións bilingües sobre o dominio das competencias orais en linguas
estranxeiras.
Táboa 81. Táboa resumo da inﬂuencia do estudo en seccións bilingües sobre o dominio das
competencias orais en primeira lingua estranxeira
Competencia
Falar brevemente de experiencias e rutinas, para dar instrucións,
para describir cousas, lugares e persoas e para recitar un poema
ou a letra dunha canción.
Falar por iniciativa propia e sen apenas pensar antes cómo
expresarse; para falar con frases sinxelas e enlazadas.
Falar sen facer moitas pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir e
reformular as frases.
Manter breves diálogos cos compañeiros/as e co profesor/a; e para
realizar xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos.
Intercambiar opinións e poñerse de acordo con nativos/as ou
estudantes de intercambio, acerca das actividades que se poden
facer ou dos lugares aos que se pode ir; para desculparse, facer
convites ou expresar o que a un/unha lle gusta.
Comprender o tema das conversacións sinxelas e comúns; para
entender o que lle din e responder, se lle falan devagar, se lle
repiten o que non estenda e se lle axudan coas palabras difíciles.

1.ª lingua estranxeira
Diferenza significativa a favor das
seccións bilingües.
Diferenza significativa a favor das sección
bilingües.
Diferenza significativa a favor das
seccións bilingües.
Diferenza significativa a favor das
seccións bilingües.
Diferenza significativa a favor das
seccións bilingües.
Diferenza non significativa.

Se realizamos unha visión de conxunto destes resultados, podemos chegar a algunhas
conclusións:

262

•

O número de seccións bilingües no bacharelato galego redúcese progresivamente
ao longo das convocatorias.

•

As ANPA son o colectivo da mostra que atribúe unha maior importancia ao
feito de estudar nunha sección bilingüe de cara a mellorar as competencias
orais nas linguas estranxeiras; non obstante, os catro colectivos atribúen unha
importancia media (arredor do 2,5) a este feito, nunha escala do 1 ao 4.

•

Case a totalidade do profesorado de linguas estranxeiras (95,3%) está bastante
ou moi de acordo con que se lles deba esixir unha competencia oral de nivel C1
ou C2 ás profesoras e profesores que imparten docencia nas seccións bilingües.

•

O feito de estudar nunha sección bilingüe aféctalles positivamente ás cualificacións
académicas das materias de primeira e segunda linguas estranxeiras, cunha
diferenza de case un punto sobre dez.

•

O feito de estudar nunha sección bilingüe aféctalle positivamente á adquisición
da competencia para falar brevemente de experiencias e rutinas, para dar

instrucións, para describir cousas, lugares e persoas e para recitar un poema ou
a letra dunha canción na primeira lingua estranxeira.
•

O feito de estudar nunha sección bilingüe aféctalle positivamente á competencia
para falar por iniciativa propia e sen apenas pensar antes como expresarse; para
falar con frases sinxelas e enlazadas na primeira lingua estranxeira.

•

O feito de estudar nunha sección bilingüe aféctalle positivamente á competencia
para falar sen facer moitas pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir e reformular
as frases na primeira lingua estranxeira.

•

O feito de estudar nunha sección bilingüe aféctalle positivamente á competencia
para manter breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a, e
para realizar xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos, na primeira lingua
estranxeira.

•

O feito de estudar nunha sección bilingüe aféctalle positivamente á competencia
para intercambiar opinións e poñerse de acordo con nativos/as ou estudantes
de intercambio, acerca das actividades que se poden facer ou dos lugares aos
que se pode ir, para desculparse, facer convites ou expresar o que a un/unha lle
gusta, na primeira lingua estranxeira.

•

Non se detecta que o feito de estudar nunha sección bilingüe repercuta
significativamente na competencia para comprender o tema das conversacións
sinxelas e comúns, para entender o que lle din e responder, se lle falan devagar,
se lle repiten o que non entenda e se lle axudan coas palabras difíciles, na
primeira lingua estranxeira.

Logo de ver estes resultados, parece pertinente considerar que un fomento das seccións
bilingües no bacharelato, na mesma medida en que xa se está promovendo en niveis
educativos previos, podería traer consigo melloras no que respecta ás competencias
orais do alumnado nas linguas estranxeiras e nas cualificacións destas materias en xeral.
Por outra banda, sorprende comprobar que, sendo os resultados das seccións bilingües
positivos para a adquisición de competencias orais (e para a mellora das cualificacións
académicas), os diferentes sectores da mostra non valoren máis positivamente o feito
de contar con seccións bilingües no seu centro xa que as valoracións deste recurso non
superan a puntuación media. Pode ser importante, deste xeito, potenciar as seccións
bilingües, a formación do profesorado que traballa ou vai traballar nestas, pero tamén
a valoración e a percepción social que se ten destas.

5. Percepcións dos catro colectivos sobre obstáculos e propostas en canto á
mellora da oralidade en LE
Finalmente, para complementar estas informacións respecto da adquisición de
competencias orais na aprendizaxe de linguas estranxeiras durante o bacharelato,
pedíuselle aos catro colectivos enquisados (alumnado, nais/pais, profesorado e ANPA)
que expresaran, a través dunhas preguntas de resposta aberta, cales son ao seu xuízo
os principais obstáculos que dificultan esta aprendizaxe e que solucións propoñen
para mellorar a adquisición de competencias orais en LE.
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Ao preguntarlles aos catro colectivos polos principais obstáculos que, ao seu parecer,
entorpecen a adquisición dunha boa competencia oral en linguas estranxeiras,
atopámonos con respostas moi diversas, as cales se poden agrupar do seguinte xeito:
Táboa 82. Obstáculos que dificultan a adquisición dunha boa competencia oral en LE
OBSTÁCULO
Docencia focalizada na aprendizaxe escrita
Escasas experiencias educativas no
estranxeiro
Carencias na metodoloxía do ensino
Mala base no coñecemento das linguas
estranxeiras
Insuficiente profesorado (de apoio ou
titular) nativo
Escasas oportunidades de práctica fóra do
centro
Grupos de alumnado demasiado numerosos
Aspectos intrínsecos ao alumnado
(capacidade, interese, autoestima)
Insuficientes horas de clase semanais
Carencias na formación/utilización
lingüística do profesorado
Escasa ou inaxeitada disposición de recursos
no centro
Outros obstáculos

39,00

23,00

ANPA
%
50,00

20,93

17,90

20,59

5,00

17,04

11,10

34,31

2,50

15,29

8,70

19,61

32,50

12,37

12,20

17,65

8,75

11,78

15,70

15,69

7,50

10,13

7,80

16,67

37,50

9,83

4,20

13,72

32,50

8,08

10,70

17,65

32,50

6,13

9,50

21,67

6,25

3,70

6,90

10,78

15,00

1,95

5,10

7,84

12,50

ALUMNADO % NAIS / PAIS %

PROFESORADO
%
31,25

Na táboa anterior percíbese como existen notables diferenzas entre as opinións dos
catro colectivos enquisados. Logo de observar que obstáculos se repiten máis en cada
colectivo, atopámonos co seguinte:
Táboa 83. Obstáculos máis frecuentes para cada colectivo
Alumnado
•Docencia focalizada na aprendizaxe escrita (39%).
•Escasas experiencias educativas no estranxeiro (20,93%).
•Carencias na metodoloxía do ensino (17,04%).
•Mala base no coñecemento das linguas estranxeiras (15,29%).

Nais / Pais
•Docencia focalizada na aprendizaxe escrita (23%).
•Escasas experiencias educativas no estranxeiro (17,9%).
•Escasas oportunidades de práctica fóra do centro (15,7%).
•InsuQiciente profesorado (de apoio ou titular) nativo (12,2%).

ANPA
•Docencia focalizada na aprendizaxe escrita (50%).
•Carencias na metodoloxía do ensino (34,31%).
•Carencias na formación/utilización lingüística do profesorado (21,67%).
•Escasas experiencias educativas no estranxeiro (20,59%).

Profesorado
•Grupos de alumnos/as demasiado numerosos (37,5%).
•Mala base no coñecemento das linguas estranxeiras (32,5%).
•Aspectos intrínsecos ao alumnado (capacidade, interese, autoestima...) (32,5%).
•InsuQicientes horas de clase semanais (32,5%).
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O alumnado percibe con máis frecuencia obstáculos relacionados coa falta
de oportunidades de práctica (tanto na aula coma no estranxeiro), seguido de
deficiencias metodolóxicas do ensino recibido e uns coñecementos de partida
insuficientes.
As opinións das nais e pais priorizan toda unha serie de cuestións relacionadas co
feito de que os seus fillos e fillas non teñen ocasión de practicar a lingua estranxeira
(na aula, no estranxeiro, fóra do centro ou a través de persoal nativo).
As ANPA dan especial relevancia a todo o que ten que ver con carencias do profesorado
e a súa metodoloxía e tamén á falta de viaxes ao estranxeiro.
Finalmente, o profesorado detecta os principais obstáculos en carencias do
alumnado (coñecementos previos insuficientes, baixa capacidade, pouco interese,
mal comportamento, problemas de autoconfianza…) e en características organizativas
(grupos numerosos e tempo insuficiente).
A continuación analizaremos os obstáculos detectados pola mostra, un por un, para
cada un dos colectivos.
Gráfico 63: obstáculo: docencia focalizada na aprendizaxe escrita
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A falta do uso oral da lingua estranxeira de forma xeneralizada durante as sesións de clase é un dos
problemas no que inciden todos os sectores da mostra.
O Consello Escolar de Galicia valora positivamente o esforzo que se está a facer desde a Administración
para dotar os centros de auxiliares de conversación e recomenda que se afonde nesta liña, se potencien
as contratacións destes profesionais e se amplíe o número de sesións que imparten. Recomenda, así
mesmo, que os auxiliares de conversación inicien o seu traballo en educación infantil e o aumenten
progresivamente nos restantes niveis educativos obrigatorios.

O obstáculo máis frecuentemente percibido polo alumnado, as nais/pais e as ANPA é
unha docencia focalizada na aprendizaxe escrita (39%, 23% e 50% respectivamente).
Ao mencionar este obstáculo, o alumnado, familias e ANPA fan referencia a que,
nas clases de lingua estranxeira non se lle da importancia ao desenvolvemento de
265

Análise dos resultados obtidos
competencias orais, ou que a importancia que se lle da é ínfima en comparación
co volume de traballo dedicado a competencias escritas, esencialmente gramática,
composición e comprensión escrita. Por outra banda, no caso do alumnado, tamén se
fai referencia ao citar este obstáculo á selectividade como un sistema que condiciona
totalmente as prioridades do profesorado na súa docencia. Algúns/algunhas alumnos/
as reclaman que neste sistema avaliativo deberíase contar cunha parte oral, porque
ese sería o xeito de que o profesorado se vise na obriga de traballar esta faceta da
lingua estranxeira en igual medida en que o fai coa parte escrita. Pola súa parte, o
profesorado tamén percibe que este obstáculo é importante (31,25%), non obstante,
nas súas achegas fai referencia a que é o propio alumnado quen prefire centrarse na
escritura antes que na oralidade, e o motivo é, para a totalidade deste profesorado,
a necesidade de adaptar as sesións de clase ás esixencias das probas de acceso á
universidade.
Gráfico 64. Obstáculo: Escasas experiencias educativas no estranxeiro
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As escasas experiencias educativas no estranxeiro son o segundo obstáculo máis
habitual entre o alumnado e as nais/pais (20,93% e 17,9% respectivamente) e aparece
citado nun 20,59% dos cuestionarios de ANPA. A este respecto, tanto os alumnos e
alumnas como os pais/nais e ANPA falan da importancia de que se organicen viaxes
a países que teñen como oficial a lingua estranxeira en cuestión pois, entenden,
convivir durante un período de tempo coa lingua estranxeira é a mellor maneira
de adquirir unhas boas competencias orais. Para complementar esta información,
varios/as alumnos/as falaron nesta pregunta de que é imprescindible que estas viaxes
eviten os grupos por nacionalidades, xa que existe unha tendencia a que a xente se
una a quen fala o seu mesmo idioma nativo. Nesta liña, o alumnado, familias e ANPA
definen como obstáculos a escaseza de becas de inmersión lingüística no estranxeiro
e as case inexistentes viaxes organizadas polos propios centros. O profesorado, polo
contrario, apenas outorga importancia a este obstáculo (5%).
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Gráfico 65. Obstáculo: Carencias na metodoloxía do ensino
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Outro obstáculo que se percibe como habitual son as carencias na metodoloxía
do ensino (17,04% do alumnado; 11,1% das nais e pais e 34,31% de ANPA). Neste
sentido, fálase de percepcións que abarcan deficiencias na formación pedagóxica do
profesorado de linguas estranxeiras, carencias na formación do profesorado para
levar a cabo dinámicas ou actividades que favorezan a motivación e implicación dos
alumnos/as, a monotonía das sesións de clase, as explicacións de difícil comprensión,
o inaxeitado método de avaliación, o escaso fomento da participación ou a limitada
inserción de diversos recursos didácticos na metodoloxía empregada. Ademais, os
pais e nais e as ANPA perciben a algún sector do profesorado como pouco motivado,
falto de interese e con carencias na coordinación da materia. As familias recalcan
a pouca importancia que o profesorado lle outorga á lectura de libros nas linguas
estranxeiras e as ANPA critican especialmente a formación inicial do profesorado no
tocante a metodoloxías didácticas. Pola súa parte, o profesorado só considera este un
obstáculo digno de mención no 2,5% dos casos, porcentaxe integramente referida ás
carencias pedagóxicas e metodolóxicas non de si mesmo como profesorado actual do
alumnado, senón do conxunto de profesoras e profesores que impartiron as linguas
estranxeiras nas etapas anteriores da escolarización destes alumnos/as. Isto quere dicir
que o profesorado non ten a percepción de que poida existir un obstáculo derivado
das súas propias carencias metodolóxicas e pedagóxicas.
Gráfico 66. Obstáculo: Mala base no coñecemento das linguas estranxeiras
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Unha mala base no coñecemento das linguas estranxeiras é o que alega o 15,29% do
alumnado; o 8,7% das nais e pais; o 19,61% das ANPA e o 32,5% do profesorado como
obstáculo. Algúns alumnos/as falan de que en ningunha etapa educativa anterior se
fomentou o uso oral da lingua, polo tanto non están afeitos/as a empregala. Outros/as
indican que precisan unhas mellores bases gramaticais para comezar a utilizar a lingua
oralmente. As familias coinciden nestes argumentos e as ANPA, xunto co profesorado,
fan especial referencia ás carencias formativas do profesorado en etapas anteriores
do ensino deste alumnado como motivo desta insuficiente base de coñecementos de
partida para o bacharelato.
Gráfico 67. Obstáculo: Insuficiente profesorado (de apoio ou titular) nativo
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O 12,37% do alumnado; o 12,2% das nais/pais; o 17,65% das ANPA e o 8,75% do
profesorado indican que os centros dispoñen de insuficiente profesorado nativo.
Parte do alumnado se queixa de que no seu centro non existe ningunha persoa
nativa que lle imparta clases ou que se preste á conversa na lingua estranxeira que
estuda. Os alumnos/as que si contan cun/cunha auxiliar de conversa opinan que o
tempo de interacción con esta persoa é moi escaso, se temos en conta a importante
aprendizaxe que experimentan nestes intercambios. Finalmente, outra porción deste
alumnado e gran parte das familias indican que o feito de que o profesorado titular
da materia de LE non sexa nativo dificulta a aprendizaxe correcta da lingua. As ANPA
opinan que o profesorado nativo é un recurso pouco habitual nos centros e cun
aproveitamento escaso. Finalmente, o profesorado é quen menor importancia lle da
a este obstáculo e, na súa expresión deste, refírese exclusivamente á necesidade de
profesorado auxiliar nativo, sen facer referencia ao profesorado titular nas materias
de linguas estranxeiras.
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Gráfico 68. Obstáculo: Escasas oportunidades de práctica fóra do centro
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A proporción do alumnado que ten posibilidades de falar ou escoitar linguas estranxeiras fóra do centro
é moi reducida. Do estudo dedúcese que é unha demanda xeneralizada do alumnado e das súas familias un cambio na concepción dos medios audiovisuais de masas para paliar, en parte, este problema.
O Consello Escolar de Galicia recomenda que a Administración educativa se dirixa ás televisións estatais
privadas e locais de ámbito galego e ás públicas de programación estatal para proporlles que, en horario de tarde, realicen unha parte da programación en lingua orixinal subtitulada en galego, para facilitar deste xeito que tanto os alumnos coma as súas familias poidan aproveitar as vantaxes lingüísticas
que isto supón ao permitirlles un contacto directo con outras linguas dun xeito cotián e nun contexto
axeitado e demandado.
Así mesmo, recoméndalle á consellería a creación dunha canle de TV a través de internet na que se
poida acceder a series e programas de todo tipo de lingua orixinal subtitulados en galego

As escasas oportunidades de práctica fóra do centro son un obstáculo percibido
polo 11,78% do alumnado; o 15,7% dos pais/nais; o 15,69% das ANPA e o 7,5%
do profesorado. Estes colectivos falan de dificultades como a de non coñecer xente
estranxeira coa que conversar na LE, o parón que supoñen os períodos vacacionais na
aprendizaxe das linguas e o feito de que na sociedade non se empreguen estas linguas.
Ao respecto deste último aspecto, moitas das respostas do alumnado e as familias facían
fincapé nos medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión), onde todo
o que se produce está en galego ou en castelán e as ANPA centrábanse máis no case
inexistente uso das linguas estranxeiras por parte da sociedade en xeral. Inclusive varios
alumnos/as e pais/nais falaban da dobraxe das filmes coma un obstáculo importante.
Ademais, un 0,7% das familias engadían como dificultade para a aprendizaxe dos
seus fillos e fillas o feito de que eles mesmos (os pais e nais) careceran de formación
lingüística ou algún coñecemento de linguas estranxeiras. O profesorado, por outro
lado, tamén fixo referencia á inexistencia de actividades extraescolares dedicadas á
aprendizaxe oral das linguas estranxeiras.
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Gráfico 69. Obstáculo: Grupos de alumnos demasiado numerosos
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O 10,13% do alumnado; o 7,8% dos pais/nais e o 16,67% das ANPA perciben como
obstáculo os grupos de alumnos/as demasiado numerosos, e a maioría vincula este
feito coa problemática xa comentada de que as clases non centran unha parte da súa
atención á faceta oral da lingua. O colectivo do profesorado menciona este obstáculo
no 37,5% dos casos, e esta porcentaxe é moi superior ás dos outros colectivos. Os
pais e nais e as ANPA falan non só do tamaño dos grupos de alumnos/as, senón
tamén da ratio de profesores/as por cada grupo de alumnos/as polo que se chega
á conclusión de que non só hai demasiados alumnos/as en cada grupo, senón que
tamén hai insuficiente profesorado. Este, pola súa parte, indica que se presenta un
gran número de dificultades como consecuencia do excesivo número de alumnos/as
por grupo: imposibilidade de prestar atención á totalidade do alumnado, dificultades
para a realización de actividades orais ou dinámicas de aula, impedimentos á hora de
dedicar tempo á oralidade… As opinións do profesorado no que respecta ao número
ideal de alumnos/as por aula vai desde os oito ata os quince.
Gráfico 70. Obstáculo: Aspectos intrínsecos ao alumnado(capacidade, interese, autoestima)
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Un 9,83% dos alumnos/as; un 4,2% das familias e un 13,72% das ANPA indican que
a baixa competencia oral para as linguas estranxeiras débese a aspectos intrínsecos
ao alumnado (capacidade, interese, autoestima). Esta porción da mostra fala dunha
baixa automotivación para a aprendizaxe, desinterese, desgana, baixa autoconfianza
270

á hora de expresarse na LE en voz alta ou incluso dificultades derivadas da súa propia
capacidade intelectual. Estes mesmos argumentos, acompañados do engadido do
mal comportamento e os problemas de conduta, foron citados polo 32,5% do
profesorado, porcentaxe salientablemente alta en comparación cos demais colectivos.
Esta información indica que o profesorado percibe que existe unha gran cantidade de
obstáculos intrínsecos ao alumnado que nin o propio alumnado nin as familias e as
ANPA aprecian en tal medida.
Gráfico 71. Obstáculo: Insuficientes horas de clase semanais
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Comenta o 8,08% do alumnado; o 10,7% das familias; o 17,65% das ANPA e o 32,5%
do profesorado que son insuficientes horas de clase semanais as que se imparten de
lingua estranxeira e, unido ao feito anteriormente comentado de que os grupos son
numerosos, non permite que se adquiran competencias orais nas linguas estranxeiras
estudadas. O alumnado e as ANPA enfatizan o feito de que estas horas que as materias
de LE precisarían a maiores son actualmente dedicadas á docencia doutras materias
de menor relevancia, como poden ser algunhas optativas e parte deste profesorado
amósase comprensivo co feito de que o alumnado está o suficientemente sobrecargado
de traballo como para aumentar o número de horas, aínda que, coa insuficiente base
coa que chega o alumnado ao bacharelato, o tempo do que se dispón non permite,
nin moito menos, traballar a faceta oral das linguas como sería desexable.
Gráfico 72. Obstáculo: Carencias na formación / utilización lingüística do profesorado
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O alumnado percibe carencias na formación/utilización lingüística do profesorado
no 6,13% dos casos; as nais e pais percíbenas nun 9,5%; as ANPA nun 21,67%
e o profesorado nun 6,25%. Nos cuestionarios atopámonos con alumnos/
as; familias e ANPA que directamente indican que algún sector do profesorado
presenta deficiencias no dominio da lingua na que ten docencia pero, sobre todo,
o alumnado e os seus pais e nais fan referencia a que algún sector do profesorado
evita empregar a lingua estranxeira de forma oral na clase utilizando, no seu lugar,
o galego ou o castelán. As ANPA refírense a este obstáculo máis coma unha falta de
competencia que de vontade do profesorado. Este, pola súa parte, fai referencia á
incompetencia lingüística do profesorado das etapas anteriores (ao igual que fixo
no caso da inaxeitada metodoloxía empregada) e evitan, de novo, a asunción de
certas responsabilidades neste aspecto.
Gráfico 73. Obstáculo: escasa ou inaxeitada disposición de recursos no centro
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Na utilización das TIC no ensino das linguas estranxeiras inciden dúas variables fundamentalmente: a
escasa dotación, para algún sector do profesorado infradotación, nun gran número de centros, e as
dificultades para a utilización destes recursos derivada da curta duración das sesións de clase e o tempo
necesario para organizar o axeitado emprego e funcionamento destes recursos.
O Consello Escolar de Galicia demanda da Administración unha potenciación na dotación de recursos
para as TIC en linguas estranxeiras a todos os centros, e dos centros unha reorganización do seu funcionamento que facilite, por exemplo mediante a creación de aulas específicas de linguas estranxeiras pola que rotan os grupos de alumnos en vez de rotar o profesor polas aulas clase, a utilización das
TIC nas linguas estranxeiras dun xeito cotián, e non anecdótico como parece darse agora.

A escasa ou inaxeitada disposición de recursos no centro é un obstáculo percibido
polo 3,7% do alumnado; o 6,9% das familias; o 10,78% das ANPA e o 15% do
profesorado. A maioría destas percepcións refírense a recursos tecnolóxicos destacando,
no caso das ANPA e o profesorado, o reclamo de aulas específicas de aprendizaxe de
linguas. Este último, ademais, fala de carencias como a mala acústica das aulas ou a
infradotación de equipos audiovisuais.
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Gráfico 74. Obstáculo: Outros obstáculos
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O 1,95% restante do alumnado; o 5,1% das nais/pais; o 7,84% das ANPA e o 12,5%
do profesorado detectan outros obstáculos, entre os cales se fala de aspectos como a
falta de apoio escolar personalizado no centro, as ausencias por parte do profesorado
de LE ou o feito de que non se impartan outras materias na LE. En particular, as
familias e o profesorado indican que a sociedade non valora a aprendizaxe de linguas
estranxeiras como debería e falan da inaxeitada organización do sistema educativo
por idades en lugar de facelo por niveis, o cal dificulta moito unha docencia axustada
ás necesidades de todo o alumnado.
Se facemos un balance dos obstáculos percibidos pola totalidade das persoas enquisadas
(alumnado, familias, ANPA e profesorado) dando o mesmo peso aos catro colectivos,
a priorización que obtemos dos obstáculos máis repetidos é a seguinte:
Gráfico 75. Balance de obstáculos
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Os resultados que nos proporciona este balance final de obstáculos indican que a
dificultade maiormente percibida pola comunidade educativa (36%) ten que ver co
feito de que a docencia das linguas estranxeiras apenas presta atención á faceta oral
destas, senón que se centra nos aspectos escritos, que son os que realmente importan
nas probas de acceso á universidade. Estas probas condicionan totalmente as prioridades
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establecidas polo/a docente á hora de impartir as linguas estranxeiras; polo tanto, a
estrutura da proba de lingua estranxeira na selectividade está actualmente supoñendo
unha limitación para o desenvolvemento oral das linguas por parte do alumnado.
En segundo lugar, temos a mala base do alumnado no coñecemento das linguas
estranxeiras como obstáculo percibido polo 19,03% da comunidade educativa.
Respecto deste factor, a mostra proporcionou opinións que abranguen desde a
insuficiente base gramatical ata a limitada base oral provocada pola inexistencia de
traballo oral en etapas anteriores do ensino.
Un 18,03% da mostra expón como obstáculo relevante o excesivo número de alumnos/
as que compoñen os grupos de traballo. Esta dificultade aféctalles ás posibilidades
de levar a cabo dinámicas orais e de conversa na lingua estranxeira e, ao mesmo
tempo, impide mellorar a mala base da que falabamos, xa que a docencia non se pode
personalizar como sería desexable.
Este problema está moi ligado ás insuficientes horas semanais de clase en lingua
estranxeira (17,23%), e repercute nos mesmos aspectos. O escaso tempo de clase
debe ser aproveitado para intentar dominar o mellor posible os contidos dos que se
examinará o alumnado na selectividade.
Por outra banda, o 16,24% da mostra refírese ás carencias na metodoloxía do ensino
como un aspecto que entorpece a adquisición de competencias orais por parte do
alumnado nas linguas estranxeiras estudadas. Estas carencias abranguen varias facetas
da formación pedagóxica do profesorado: deseño e implantación de actividades e
dinámicas, fomento da participación, motivación, avaliación…
Outro obstáculo percibido polo 16,11% da comunidade educativa é a escaseza de
experiencias educativas no estranxeiro. Coincídese nos catro colectivos (aínda que no
profesorado isto ocorre en menor medida) en que a convivencia coa lingua no propio
país é unha estratexia moi efectiva e de promoción moi pouco habitual nos centros.
Tras a análise dos obstáculos percibidos polos catro colectivos do estudo, pasamos a
examinar as propostas que suxire esta mesma mostra de cara á solución das citadas
problemáticas.
Táboa 84. Solucións para a adquisición dunha boa competencia oral en LE
SOLUCIÓN
Fomentar as estadías no estranxeiro
Darlle unha maior importancia ao traballo da
oralidade nas LE
Mellorar a metodoloxía do ensino
Promover a presenza de persoas nativas no
centro
Aumentar a proporción de tempo de docencia
por alumno/a
Normalizar o uso das LE en contextos diversos
Incidir na aprendizaxe de LE nas primeiras
etapas educativas
Perfeccionar as competencias do profesorado
Proporcionar apoios e reforzos á aprendizaxe
Outras propostas
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ALUMNADO
47,53%

NAIS / PAIS
40,60%

ANPA
65,69%

PROFESORADO
25,00%

41,20%

23,20%

37,25%

22,50%

34,33%

18,20%

69,61%

16,25%

27,29%

21,00%

29,41%

21,25%

17,08%

19,20%

28,43%

78,75%

16,90%

11,00%

20,59%

8,75%

9,15%

9,20%

23,53%

17,50%

8,63%
8,45%
8,10%

6,20%
7,60%
3,00%

13,72%
17,65%
1,96%

7,50%
30,00%
15,00%

Na táboa anterior, percíbese como existen notables diferenzas entre as opinións dos
catro colectivos enquisados. Logo de observar que solucións se repiten máis en cada
colectivo, atopámonos co seguinte:
Táboa 85. Solucións máis frecuentes apreciadas por cada colectivo

Alumnado
•Fomentar as estadías no estranxeiro (47,53%).
•Dar unha maior importancia ao traballo da oralidade nas LE (41,20%).
•Mellorar a metodoloxía do ensino (34,33%).
•Promover a presenza de persoas nativas no centro (27,29%).

Nais / Pais
•Fomentar as estadías no estranxeiro (40,60%).
•Dar unha maior importancia ao traballo da oralidade nas LE (23,20%).
•Promover a presenza de persoas nativas no centro (21,00%).
•Aumentar a proporción de tempo de docencia por alumno/a (19,20%).

ANPA
•Mellorar a metodoloxía do ensino (69,61%).
•Fomentar as estadías no estranxeiro (65,69%).
•Dar unha maior importancia ao traballo da oralidade nas LE (37,25%)
•Promover a presenza de persoas nativas no centro (29,41%).

Profesorado
•Aumentar a proporción de tempo de docencia por alumno/a (78,75%).
•Proporcionar apoios e reforzos á aprendizaxe (30,00%).
•Fomentar as estadías no estranxeiro (25,00%).
•Dar unha maior importancia ao traballo da oralidade nas LE (22,50%).

O alumnado considera que as estadías no estranxeiro son a mellor solución para
mellorar as competencias orais nas linguas estranxeiras. Ademais, cre que sería de moita
axuda que as clases se centraran en maior medida no traballo das habilidades orais.
Outro aspecto ao que outorga moita importancia é á necesidade de que se produzan
melloras na metodoloxía do ensino das LE; e opina que a promoción da presenza de
persoas nativas no centro pode ser unha medida positiva.
As opinións das nais e pais priorizan o fomento das estadías no estranxeiro, ao igual
que o fan os seus fillos e fillas. Tamén consideran imprescindible o feito de darlle unha
maior importancia ao traballo da oralidade nas LE. Consideran moi útil a promoción
da presenza de persoas nativas no centro e opinan que se debe aumentar a proporción
de tempo de docencia por alumno/a.
As ANPA danlle especial relevancia á mellora da metodoloxía so ensino, seguida do
fomento das estadías no estranxeiro. A continuación, está de acordo cos dous colectivos
anteriores con que se lle debe dar unha maior importancia ao traballo da oralidade
nas linguas estranxeiras, e opina que é de moita utilidade a promoción da presenza
de persoas nativas no centro.
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Unha das accións que facilita a aprendizaxe de idiomas e que se pode promover desde a consellería son
os programas de mobilidade de alumnado Comenius, que é unha iniciativa europea para permitir que
o alumnado de educación secundaria poida estudar durante un período de entre 3 e 10 meses nun
centro educativo doutro país europeo, vivindo cunha familia.

Finalmente, o profesorado detecta como mellor solución o aumento da proporción
de tempo de docencia por alumno/a, seguida da dotación de apoios e reforzos
á aprendizaxe. Tamén considera de gran relevancia o fomento das estadías no
estranxeiro e o feito de dar unha maior importancia ao traballo da oralidade nas
linguas estranxeiras.
A continuación analizaremos as solucións que propoñen os diferentes colectivos que
forman a mostra, unha por unha.
Gráfico 76. Solución: Fomentar as estadías no estranxeiro
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Fomentar as estadías no estranxeiro

O fomento das estadías no estranxeiro é a solución proposta por unha salientable
proporción do alumnado (47,53%), das familias (40,60%), do profesorado (25%) e,
sobre todo, das ANPA (65,69%). A este respecto, os/as alumnos/as e as ANPA falan
da importancia de que se convoque un maior número de becas para realizar cursos
ou estancias en países estranxeiros, de que os propios centros organicen excursións
deste tipo e que se fomenten os intercambios entre estudantes de diferentes países,
como medidas para a mellora das competencias orais do alumnado nas linguas
estranxeiras. Os pais e nais engaden que estas estadías deben ter unha duración
moito maior da que teñen as que na actualidade subvenciona a Administración
pois, para adquirir unhas competencias orais avanzadas, é imprescindible que haxa
unha continuidade.
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Gráfico 77. Solución: Darlle unha maior importancia ao traballo da oralidade nas LE
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Darlle unha maior importancia ao traballo da oralidade nas LE

Un 41,20% do alumnado; un 23,20% das nais e dos pais; un 37,25% das ANPA e
un 22,50% do profesorado consideran que se lle debe dar unha maior importancia
ao traballo da oralidade nas linguas estranxeiras. Xa nos obstáculos os diferentes
colectivos (a excepción do profesorado) amosaban a súa indignación coa prioridade
que teñen os aspectos escritos sobre os orais nas clases de lingua estranxeira. Pois
ben, á hora de suxerir propostas para a mellora das competencias orais no alumnado,
este aspecto volve a ter unha gran relevancia. Neste sentido, o alumnado ofrece
propostas como o traballo da oralidade de xeito separado á escrita, e dedicarlle
exactamente o mesmo tempo a ambas as dúas; o comezo da aprendizaxe das LE pola
parte oral, deixando a gramática para o perfeccionamento (e fan referencia a que este
é o proceso natural polo cal os/as nenos/as aprenden a falar); e tanto o alumnado
coma as súas familias e as ANPA danlle unha moi salientable importancia á obriga
de falar exclusivamente en LE nas clases de LE (obriga para o alumnado, pero sobre
todo para o profesorado). Pola súa parte, o profesorado indica que esta focalización
na oralidade só poderá ser posible cando se produza unha reformulación das probas
de acceso á universidade, as cales limitan totalmente as prioridades na docencia
das linguas estranxeiras. Ademais, algún membro do profesorado suxire que sería
unha boa idea ofertar unha materia exclusiva no bacharelato para traballar a parte
oral das linguas estranxeiras, a partir da premisa de que a selectividade sempre vai
estar centrada na modalidade escrita da lingua.
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Gráfico 78. Solución: Mellorar a metodoloxía do ensino
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Mellorar a metodoloxía do ensino

A mellora da metodoloxía do ensino é a proposta do 34,33% do alumnado; o 18,20%
das nais e dos pais; o 69,61% das ANPA e o 16,25% do profesorado. Nesta solución
inclúense suxestións como o emprego de estratexias para a motivación do alumnado,
a realización de actividades e dinámicas variadas, a incitación á participación en
contraposición ao habitual rol pasivo do/a discente, a maior interacción entre alumnos/
as e entre estes/as e o profesorado, a introdución de novos recursos didácticos, o
emprego das tecnoloxías da información e comunicación para establecer relacións
con institutos estranxeiros, a celebración de seminarios e charlas en LE sobre temas
de interese, a realización de avaliacións orais do alumnado… en definitiva, do que
se fala é de fomentar a innovación na docencia das linguas estranxeiras de cara a
conseguir mellores resultados na aprendizaxe destas por parte do alumnado, sobre
todo na súa vertente oral.
Gráfico 79. Solución: Promover a presenza de persoas nativas no centro
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Promover a presenza de persoas nativas no centro

O 27,29% do alumnado; o 21% das nais e pais; o 29,41% das ANPA e o 21,25% do
profesorado consideran que, para a mellora das competencias orais en LE, o que se debe
facer é promover a presenza de persoas nativas no centro. Nesta suxestión estanse
abarcando diferentes figuras: profesorado titular, auxiliares de conversa ou incluso
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alumnado estranxeiro. O que se considera importante é a interacción habitual, no
centro, con persoas que teñen a LE estudada por lingua materna. As familias, ademais,
danlle unha especial importancia a que o centro fomente as interaccións con estas
persoas de xeito moito máis habitual.
Gráfico 80. Solución: Aumentar a proporción de tempo de docencia por alumno/a
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O aumento da proporción de tempo de docencia por alumno/a é a solución suxerida
polo 17,08% do alumnado; o 19,20% das nais e pais; o 28,43% das ANPA e o 78,75%
do profesorado, sendo este último o que lle outorga unha maior importancia a este
factor. Esta proposta refírese a dous puntos fundamentais: o aumento das horas de
clase e a redución dos grupos de alumnos/as. Ambas as dúas medidas facilitarían
unha atención por parte do/a docente moito máis personalizada e, polo tanto, a
aprendizaxe sería moito máis rica que nas circunstancias actuais, nas cales as clases
deben ser impartidas a unha masa de alumnos/as de xeito indiscriminado. Ademais,
as familias e as ANPA engaden a importancia de aumentar o número de docentes de
LE, como medida encamiñada para este mesmo fin.
Gráfico 81. Solución: Normalizar o uso das LE en contextos diversos
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Normalizar o uso das LE en contextos diversos
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O 16,90% do alumnado; o 11% das/dos nais/pais; o 20,59% das ANPA e o 8,75%
do profesorado consideran que se mellorarán as competencias orais cando se
normalice o uso das linguas estranxeiras en contextos diversos. Ao que se refire
esta suxestión é a aspectos como a introdución das linguas estranxeiras nos medios
de comunicación de forma habitual, a emisión dos filmes en versión orixinal en lugar
de dobralos, o emprego das linguas estranxeiras nas explicacións doutras materias
(aumento das seccións bilingües), a realización de teatro e outros espectáculos nas
linguas estranxeiras, o deseño de programas televisivos destinados á aprendizaxe
de linguas estranxeiras, o fomento de situacións fóra do centro escolar onde se
empreguen as linguas estranxeiras…
Gráfico 82. Solución: Incidir na aprendizaxe de LE nas primeiras etapas educativas
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Que incidir na aprendizaxe de linguas estranxeiras nas primeiras etapas educativas
axuda á adquisición dunhas mellores competencias orais é o que indica o 9,15% do
alumnado; o 9,2% das/dos nais/pais; o 23,53% das ANPA e o 17,5% do profesorado.
Neste sentido, os diferentes colectivos falan da importancia de que a iniciación na
aprendizaxe destas linguas sexa o máis temperá posible, e que a dedicación sexa
moito maior, para así evitar que, nas etapas posteriores, o alumnado posúa unha base
insuficiente para poder avanzar na súa aprendizaxe. O profesorado, ademais, recalca
que a docencia nestas primeiras etapas debe ser de calidade, e que é importante que
sexa co profesorado máis adecuado, e non con mestres/as xenéricos/as.
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Gráfico 83. Solución: Perfeccionar as competencias do profesorado
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O 8,63% do alumnado e o 6,2% das familias consideran que a solución é o
perfeccionamento das competencias do profesorado. As ANPA son un pouco máis
críticas coas competencias do profesorado (13,72%). Nesta proposta inclúense aspectos
como a realización de avaliacións periódicas das competencias docentes e lingüísticas,
o deseño dunha formación permanente con mellores resultados, o fomento das viaxes
ao estranxeiro para a práctica do idioma, a busca de estratexias de motivación dos
profesores e profesoras… Pola súa parte, o profesorado que fala deste factor como
solución (7,5%), refírese na súa maioría ás competencias do profesorado que imparte
linguas estranxeiras nas etapas educativas anteriores ao bacharelato. Son poucos os
casos de profesores/as que recoñecen necesitar un perfeccionamento das súas propias
competencias e, nestes casos, faise referencia a que son precisos cursos de formación
continua de maior calidade que os que existen na actualidade.
Gráfico 84. Solución: Proporcionar apoios e reforzos á aprendizaxe
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O 8,45% do alumnado, o 7,6% das familias, o 17,65% das ANPA e un destacado
30% do profesorado expresan que se lle debe proporcionar apoios e reforzos á
aprendizaxe, tales como unha maior e mellor dotación de recursos tecnolóxicos,
a disposición dun servizo de apoio educativo en LE con atención personalizada, a
oferta de actividades extraescolares en LE ou a proposta de accións de reforzo para
os períodos vacacionais. Ademais, as familias engaden a utilidade que tería formar
en linguas estranxeiras aos pais e ás nais para que estes poidan practicar a lingua na
casa cos seus fillos/as e así axudalos/as a mellorar as súas competencias orais; e as
ANPA fan fincapé na necesidade de dotar os centros de laboratorios de idiomas e
de deseñar recursos e materiais didácticos máis efectivos. O profesorado, por outra
banda, salienta a necesidade de introducir máis pedagoxía nos libros de texto e
indica que o apoio escolar nas linguas estranxeiras é moi importante, e que o propio
centro debería ofrecelo.
Gráfico 85. Solución: Outras propostas
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O 8,10% do alumnado, o 3% das nais/pais, o 1,96% das ANPA e o 15% do
profesorado suxiren outras propostas para solucionar as carencias orais nas LE.
Entre elas atopamos suxestións como a inserción dunha sección oral na avaliación
de linguas estranxeiras na selectividade, a clasificación do alumnado por niveis de
coñecemento (proposta moi salientada polas familias e o profesorado), a decisión do
propio alumnado de realizar un esforzo maior na aprendizaxe ou o fomento dunha
maior valorización social da aprendizaxe de linguas estranxeiras. O profesorado,
ademais, recalca a importancia de aumentar a autonomía dos/das docentes e o
positiva que sería para a motivación do alumnado a realización de avaliacións
externas que lles proporcionaran aos alumnos e ás alumnas acreditacións do seu
nivel na lingua estranxeira en cuestión.
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Gráfico 86. Balance de solucións
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A través deste balance de solucións podemos coñecer as propostas máis frecuentes no
conxunto da mostra (alumnado, profesorado, familias e ANPA).
Como se pode observar no gráfico, a solución que propón unha porción maior da
mostra (44,71%) consiste en fomentar as estadías no estranxeiro para así darlle ao
alumnado oportunidades de convivir coa lingua estranxeira as vinte e catro horas do día
no propio contexto cultural desta. As propostas falan de intercambios de estudantes e
de estadías de estudos de maior duración que as existentes na actualidade e dispoñibles
para a totalidade do alumnado, sen restricións. Falan moitas das persoas enquisadas
de concertar viaxes anualmente para que o alumnado teña unha continuidade neste
tipo de actividade.
A seguinte solución máis frecuente é a de aumentar a proporción de tempo de docencia
por alumno/a (35,67%) a través de diversas medidas, entre as cales a mostra suxeriu
a redución dos grupos de traballo, o aumento do número de horas de docencia ou a
dotación aos centros dun maior número de docentes de linguas estranxeiras. Deste
xeito, favorecerase unha docencia moito máis personalizada, o que permitirá que o
alumnado desenvolva as súas competencias lingüísticas ata un nivel moito maior.
Mellorar a metodoloxía do ensino é o que propón o 34,60% das persoas enquisadas.
Neste sentido, os diferentes colectivos falaban de introducir estratexias de motivación
nas clases, de innovar na docencia, de desenvolver actividades máis variadas e cunha
maior calidade didáctica ou de reformular o sistema de avaliación tradicional
empregado nestas materias.
O 31,04% da mostra indica que a solución sería darlle unha maior importancia ao
traballo da oralidade nas linguas estranxeiras. Os catro colectivos están de acordo
en que as clases de LE están demasiado focalizadas na aprendizaxe escrita da lingua
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e isto, evidentemente, é un problema de cara a adquirir competencias orais nesta.
Propoñen que se lle dea unha maior importancia á parte oral das linguas e, para isto
(indica sobre todo o profesorado), é imprescindible que se reformule o exame de LE na
selectividade, pois é o que condiciona as prioridades que se dan nas aprendizaxes do
bacharelato. Actualmente, no exame de acceso á universidade para linguas estranxeiras
non existe unha proba que avalíe as competencias orais nestas. Se isto cambiase, o
alumnado e o profesorado veríanse obrigados a traballar as competencias orais nas
clases. Esta solución, ademais, está condicionada por outras como a que xa expuxemos
de aumentar o tempo de docencia por alumno/a.
Fala de promover a presenza de persoas nativas no centro o 24,74% da mostra. Nesta
solución inclúense figuras como as xa existentes dos/das auxiliares de conversa, pero
cun aproveitamento moito maior (máis auxiliares, máis tempo, con máis frecuencia).
Tanto o alumnado como o profesorado que conta con esta figura no centro recoñecen
que a súa utilidade é moi alta, e consideran que potenciando este recurso os resultados
poden mellorar en gran medida. Pero o alumnado non se limitou aos/ás auxiliares
de conversa nas súas propostas, senón que tamén falou de fomentar os intercambios
de alumnado de xeito que nos centros educativos galegos houbera máis a miúdo
alumnado estranxeiro co que poder dialogar na lingua estranxeira correspondente.
Finalmente, a última solución que destacamos das suxeridas pola mostra (un 15,93%
neste caso) é a de proporcionar apoios e reforzos á aprendizaxe. Baixo esta solución
inclúense propostas como a dotación aos centros de recursos tecnolóxicos e laboratorios
de idiomas, a disposición de materiais didácticos innovadores, a existencia de clases
de apoio proporcionadas ao alumnado polo propio centro, entre outras.

6. Conclusións e propostas
No que respecta á formación permanente especializada do profesorado de linguas
estranxeiras, sería interesante coñecer as razóns para que esta teña unha presenza
tan escasa entre o profesorado de bacharelato do sistema educativo galego. É posible
que os/as profesionais da docencia de LE neste nivel non atopen unha utilidade
práctica neste tipo de formación ou que, pola contra, si a perciban como útil pero
que se enfronten a obstáculos que lles impidan adquirir unha formación permanente
especializada (incompatibilidades coa xornada laboral, dificultades de desprazamento,
financiamento da formación…). Por outra banda, tamén sería moi útil coñecer se
existe unha diferenza na aprendizaxe do alumnado desta parte do profesorado con
formación especializada en LE en comparación co resto.
Por outro lado, e seguindo no tema da formación, cabe preguntarse se o profesorado de
LE ten verdadeiramente variedade de oportunidades para formarse de xeito autónomo
en competencias específicas respecto do seu ámbito de traballo. Na actualidade, o
profesorado, á hora de tomar decisións sobre a súa formación continua, atópase ante
a complexa situación de ter que escoller entre a formación que máis necesita e lle
interesa (e que pode procurar autonomamente en función das carencias que el mesmo
percibe nas súas competencias) e a formación que lle supón un recoñecemento oficial
por parte do sistema educativo á súa formación.
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Independentemente das dificultades de organización que isto puidera levar consigo,
sería conveniente dar cunha maneira de que o profesorado puidese axustar a súa
formación ás súas necesidades coa máxima precisión (a través de formación
especializada por parte das universidades, entidades educativas privadas ou públicas)
e que esta formación recibise a validación oficial correspondente. É moi presumible
que isto aumentaría a concordancia entre as necesidades de formación no profesorado
de LE que exerce a súa actividade docente no bacharelato e as respostas educativas
para a cobertura destas.
En canto á pouca transcendencia da investigación nos últimos 10 anos de exercicio
do profesorado, sería conveniente levar a cabo algunha iniciativa a través da cal
os profesores e profesoras adquiran a formación necesaria para a investigación no
ámbito educativo e sexan conscientes dos beneficios que isto pode supoñer para
o seu quefacer diario. No caso da docencia na etapa do bacharelato talvez un bo
comezo se atope nos métodos de investigación-acción ou nos estudos de casos, por
tratarse de procedementos máis próximos ás súas tarefas docentes e nos que posúen
máis posibilidades de investigar. É verdadeiramente importante que se fomenten
estas actividades científicas, xa que a sociedade podería sacar moito partido de toda
a experiencia que o noso profesorado alberga.
No relativo ao uso das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nos
centros, segundo o profesorado, conta con dotación e uso das TIC o 44,8%, pero hai
profesores/as que nos informan que a dotación imposibilita o uso axeitado das TIC
(28,5 %). E o máis problemático é que afirmen que a duración da sesión lectiva impide
o uso axeitado das TIC nunha porcentaxe do 23,2 %. Isto lévanos a facer propostas
de mellora en dúas direccións:
•

Tratar de dotar de medios a aqueles centros deficientes.

•

Deseñar a programación académica e a duración da sesión lectiva de xeito que
permita o uso das TIC por parte dos/das profesores/as en beneficio da calidade
docente e da mellora das competencias lingüísticas do alumnado de LE.

No que atinxe á dimensión oral do proceso de ensino-aprendizaxe das LE, os resultados
obtidos sobre a indagación da dimensión oral das LE nesta etapa educativa indícannos
que os diferentes sectores que compoñen a mostra se postulan de acordo co feito de
que no ensino da LE se lle da pouca importancia á lingua oral porque na proba de
selectividade pesa máis a dimensión escrita. Como xa se indicou, cómpre ter en conta
que nos atopamos nunha situación transitoria que cambiará, de xeito xeneralizado,
a partir de 2012 unha vez que se instale plenamente o novo protocolo de avaliación
das probas de selectividade no que esta dimensión oral das LE cobra xa a importancia
desexable.
Destaca o feito de que unha estratexia pouco relevante na adquisición da competencia
oral da LE é, para todos os sectores consultados, a de estudar outra materia do
currículo na lingua estranxeira, orientación coñecida como AICLE (CLIL; EMILE). Faise
preciso chamar a atención sobre esta percepción, que está plenamente vinculada coa
modalidade AICLE (CLIL, EMILE), na medida en que entra en conflito coas medidas de
innovación no ensino das LE que en toda Europa, e tamén en Galicia, se están a levar
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a cabo a prol da aprendizaxe de linguas estranxeiras nunha modalidade de integración
con contidos de materias non lingüísticos. A importancia de tal modalidade xa quedou
posta de manifesto nos dous primeiros capítulos da parte teórica deste informe.
Como se indicou nos estudos aos que se fai referencia na parte teórica, unha
orientación AICLE, de aprendizaxe de contidos curriculares non lingüísticos mediante
o uso vehicular dunha lingua estranxeira, precisa dunha axeitada explicación ao
alumnado e ás súas familias, se consideramos a desconfianza que xera nestes colectivos.
Desconfianza que, como vemos na análise dos datos deste informe, alcanza tamén
a unha parte do colectivo de profesores. As medidas de promoción das vantaxes da
orientación AICLE precisan, xa que logo, de maior proxección no ámbito académico
e no ámbito social.
A diferenza dos datos procedentes doutros estudos anteriores (ver o punto 4 do capítulo
2) sobre a dimensión oral das LE en niveis previos ao bacharelato no sistema educativo
de Galicia, a tendencia no contexto que estamos a analizar aquí é a de levar a cabo
accións tanto de comprensión como de expresión oral no marco das clases de LE nos
dos cursos do bacharelato. Aínda así, faise preciso aclarar que se percibe o feito de
como o alumnado se mostra lixeiramente máis crítico coas accións que o profesorado
desenvolve nas súas clases para mellorar a súa comprensión e expresión oral.
Por outra banda, cómpre ter en conta o dato relativo a que a acción menos desenvolvida
polo profesorado é, tal e como coinciden en afirmar os diferentes colectivos, a de
poñer deberes para a casa de tipo oral, como ver películas en versión orixinal, practicar
conversas en LE etc. Cómpre agardar, como medida de mellora, a toma de conciencia
de todos os colectivos arredor da potenciación do recurso de ver películas e programas
en versión orixinal grazas aos recursos tecnolóxicos que agora mesmo permiten xa o
emprego das canles de audio da televisión dixital terrestre. Sobre este particular cómpre
ter en conta as indicacións arredor da potenciación da versión orixinal como forma
excelente de mellora da aprendizaxe oral das LE que se fan desde a investigación levada
a acabo en Europa recentemente a instancias da Comisión Europea7.
Tamén chama a atención o feito de que todos os colectivos implicados nesta investigación
recoñecen que a gran maioría do alumnado de segundo curso de bacharelato non
realizou viaxes ao estranxeiro (ben sexa a través de intercambios, estadías, viaxes
curtas co centro ou as familias…) que lles permitisen unha mellora dos usos orais
comunicativos na LE. Aínda que se redobraron os esforzos da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria nestes últimos anos arredor do financiamento de estadías
do alumnado no estranxeiro, para a mellora da súa competencia comunicativa oral,
non parece que lle afecten ao nivel de bacharelato coa mesma eficacia que se observa
noutros niveis educativos da escolarización obrigatoria.
Chama igualmente a atención que exista unha unanimidade de pareceres á hora de
considerar que o feito de que no centro non haxa un profesor/a auxiliar de conversa
nativo constitúe unha limitación para a aprendizaxe da LE. Os esforzos que xa está a
7 Véxase o estudo publicado pola Comisión Europea titulado: Study on the use of Subtitling. The potential

of subtitling to encourage foreign language learning and improve the mastery of foreign languages: http://eacea.
ec.europa.eu/llp/studies/study_on_the_use_of_subtitling_en.php
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facer a Administración educativa de Galicia coa potenciación de auxiliares de conversa,
tal e como se recolle no PPLE, deberían alcanzar aos niveis non obrigatorios do ensino
en igual medida que ás ensinanzas obrigatorias do réxime xeral.
Por último, os datos do estudo revelan outra cuestión que se debe ter en conta: o
decrecemento do número de seccións bilingües nos cursos do bacharelato. É certo que,
como xa se indicou anteriormente, a análise dos datos revela unha certa incredulidade
nas vantaxes dunha sección bilingüe, tal como opinan os colectivos da poboación do
estudo. Pero tamén é verdade, como se analizou con detalle no marco teórico dos
primeiros capítulos deste informe, que as investigacións revelan un crecemento e
potenciación da modalidade AICLE (CLIL, EMILE) en todos os sistemas educativos dos
países europeos nunha aceptación, sen precedentes, da eficacia de aprender contidos
curriculares non lingüísticos ao mesmo tempo que se aprende a usar vehicularmente as
linguas estranxeiras. Como xa foi indicado, cómpre favorecer medidas de comprensión
social e tamén académicas dos efectos positivos das seccións bilingües e da súa
orientación metodolóxica.
En calquera caso, os datos procedentes da análise estatística –como xa se indicou no
punto catro deste capítulo– indican que á hora de valorar o dominio das competencias
orais en primeira lingua estranxeira hai diferenzas significativas a favor do alumando
que estuda nunha sección bilingüe na maioría das actividades comunicativas:
•

Falar brevemente de experiencias e rutinas, para dar instrucións, para describir
cousas, lugares e persoas e para recitar un poema ou a letra dunha canción.

•

Falar por iniciativa propia e sen apenas pensar antes cómo expresarse; para falar
con frases sinxelas e enlazadas.

•

Falar sen facer moitas pausas, sen dúbidas e sen ter que repetir e reformular
as frases.

•

Manter breves diálogos cos/coas compañeiros/as e co/coa profesor/a; e para
realizar xogos de rol sinxelos, sobre temas coñecidos.

•

Intercambiar opinións e poñerse de acordo con nativos/as ou estudantes de
intercambio, acerca das actividades que se poden facer ou dos lugares aos que se
pode ir; para desculparse, facer convites ou expresar o que a un/unha lle gusta.

O único caso no que non se aprecia tal diferenza significativa é o da actividade que
fai referencia a:
•

Comprender o tema das conversacións sinxelas e comúns; para entender o que
lle din e responder, se lle falan devagar, se lle repiten o que non entenda e se
lle axudan coas palabras difíciles.

Logo de observar estes resultados, comprendemos que se deben implantar programas
de formación do profesorado que imparte docencia nas sección bilingües para así
potenciar este recurso, xa que o rendemento e outras dimensións da lingua como son
as competencias orais vense favorecidas con esta medida.
Con relación ás respostas dadas polos catro colectivos ás preguntas abertas, destacamos
os seguintes puntos:
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− A estrutura da proba de selectividade, na cal as competencias escritas teñen un peso
notablemente maior que as competencias orais, condiciona o desenvolvemento
destas últimas durante as clases de lingua estranxeira no bacharelato. Tanto o
profesorado como o alumnado establecen a súa prioridade na superación da dita
proba, polo tanto, as competencias orais pasan a un segundo plano. Nas solucións
propostas pola mostra para este obstáculo contémplase a posibilidade de reaxustar
o modelo de exame de linguas estranxeiras incluíndo unha proba de expresión
oral. Esta situación, como xa foi mencionado previamente, está nun momento
transitorio de cambio.
− O feito de relacionarse e falar con persoas nativas da lingua que se está a aprender
é a estratexia cunha maior valoración por parte da mostra en xeral. Tanto as
preguntas pechadas como as abertas reflicten esta percepción de que a mellor
solución para mellorar as competencias orais do alumnado é que este interactúe
con persoas nativas. Isto, nas solucións suxeridas pola mostra, plásmase a modo de
viaxes ao estranxeiro, aumento do número de auxiliares de conversa nos centros,
aumento do tempo de relación destes/as auxiliares co alumnado, promoción dos
intercambios entre estudantes de diferentes países, emprego das novas tecnoloxías
para comunicarse con persoas nativas, inmersión en situacións de fala en lingua
estranxeira exclusivamente… O que di a mostra enquisada é que a mellor maneira
de aprender a falar é falando, e que dispoñemos de diversas canles para favorecer
que isto ocorra.
− No que respecta á motivación do alumnado de cara a desenvolver a súas competencias
orais na LE, parece ser considerablemente maior que como o profesorado a percibe.
Isto pode estar influíndo no feito de que o profesorado decida ocuparse en maior
medida das competencias escritas en lugar das orais.
− A utilización da lingua estranxeira para comunicarse nas clases de lingua estranxeira
é unha necesidade altamente detectada por alumnado, nais/pais e ANPA. Estes
sectores da mostra consideran insuficiente a utilización da lingua por parte do
profesorado e do propio alumnado. Un fomento do uso da LE na clase parece que
sería unha estratexia altamente efectiva de cara a mellorar as competencias orais
do alumnado, ou así o percebe a mostra enquisada.
− En xeral, nos obstáculos detectados pola mostra, amósase como o alumnado,
nais/pais e ANPA tenden a desviar cara ao profesorado parte da responsabilidade,
con observacións respecto da metodoloxía empregada nas clases, a competencia
lingüística, a motivación… Non obstante, vemos como os obstáculos detectados
polo profesorado céntranse precisamente no polo oposto: o alumnado. Nesta
liña o profesorado fai referencia a unha base de coñecementos moi insuficiente, á
desgana nas sesións de clase, á falta de iniciativa… Tamén o profesorado se basea
en carencias de tipo organizativo e de recursos: falta de materiais didácticos, escasa
tecnoloxía nas aulas, grupos de alumnos/as demasiado numerosos, insuficientes
horas de clase…
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Conclusións finais
Estudo de linguas estranxeiras
En Galicia, igual que ocorre en Europa, a lingua estranxeira por excelencia é o inglés
seguida, bastante de lonxe, polo francés e outras linguas. Realmente, a variedade
lingüística na oferta de LE é relativamente reducida na nosa comunidade autónoma.
Non obstante, atopámonos nun momento no que a situación económica debida aos
intercambios migratorios con países como China ou Alemaña fai reflexionar sobre a
posibilidade de novas necesidades lingüísticas a curto prazo.
No que respecta ao momento no que o alumnado comeza a estudar linguas
estranxeiras, este parece ser cada vez máis temperán. Do alumnado enquisado neste
estudo (alumnado con idades arredor dos 17 anos), un 38,2% xa comezara o estudo da
primeira LE na etapa de educación infantil. Nos países europeos, existe unha notable
tendencia a comezar a aprendizaxe das linguas estranxeiras cada vez máis cedo, e
Galicia apostou claramente por esta tendencia.
Outro aspecto que cómpre salientar é o tamaño dos grupos de alumnado na
primeira lingua estranxeira (entre 21 e 30 alumnos/as nun 42,5% dos casos). Este
feito é percibido como un aspecto obstaculizador da aprendizaxe, tanto por parte do
profesorado como do propio alumnado. Non obstante, no caso da segunda lingua
estranxeira, un 62,7% do profesorado goza da vantaxe de impartir clase en grupos de
menos de 10 alumnos/as, o que sitúa ao profesorado de segundas linguas estranxeiras
nunha situación privilexiada respecto do profesorado de primeira LE. Como vimos
na análise, esta diferenza reflíctese nunhas maiores cualificacións académicas no caso
das segundas LE.
Cando os diferentes grupos da mostra opinan sobre cales son os principais obstáculos
no estudo das linguas estranxeiras, tanto o alumnado como o profesorado coinciden
en darlle importancia a unha base insuficiente no coñecemento das LE. Ambos os
dous colectivos consideran que os coñecementos de partida non son todo o avanzados
que deberían para poder desenvolver novas competencias lingüísticas no nivel de
bacharelato e demandan medidas para darlle resposta a esta dificultade.
Competencias orais en linguas estranxeiras
A primeira chamada de atención que cómpre facer respecto das competencias orais
do alumnado en linguas estranxeiras é a gran diferenza existente entre a percepción
que alumnado e profesorado teñen da motivación do primeiro cara á lingua oral na
aprendizaxe de idiomas estranxeiros. Os resultados da enquisa indican que a maior
parte do alumnado de primeira ou segunda linguas estranxeiras valora a importancia
da lingua oral como maior que a da lingua escrita. Non obstante, máis da metade
do profesorado de LE aprecia que a motivación do alumnado é menor cando se trata
de traballar as competencias orais. Esta disonancia de percepcións pode ser un factor
importante á hora de priorizar actividades por parte dos e das docentes.
A proporción de alumnos e alumnas que teñen oportunidade de falar a lingua
estranxeira fóra do contexto educativo formal é moi baixa, tanto no que se refire á
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práctica desta no fogar como no referente á práctica en países estranxeiros nos que o
uso da lingua correspondente é oficial.
Outro dos aspectos que chaman á atención respecto da oralidade nas linguas
estranxeiras é a xeneralizada percepción dos catro colectivos enquisados sobre o feito
de que a estrutura da proba de acceso ao sistema universitario supón un obstáculo
importante para que nas sesións lectivas se lle poida prestar atención á oralidade, xa
que tanto profesorado como alumnado teñen como principal meta no bacharelato a
superación con bo resultado da dita proba, a cal exclúe as competencias orais de entre
os aspectos obxecto de avaliación. Non obstante, para este punto estaba prevista unha
solución a partir deste ano 2012, pero non sabemos como lles afectarán as dificultades
económicas actuais ás probas de selectividade e é posible que a inclusión da proba
oral na selectividade se pospoña. Non obstante, débese ter presente esta apreciación
para futuras melloras nas probas de acceso á universidade.
Atopámonos, ademais, cun problema sobre o que demandan solución a totalidade
dos sectores da mostra. Este problema é a falta de uso oral da lingua estranxeira de
forma xeneralizada durante as sesións de clase. Respecto disto, os motivos aos que fai
referencia a mostra son diversos e de complexa resposta (demasiado alumnado por
profesor/a, insuficiente profesorado, insuficientes horas de clase, sesións demasiado
curtas, mestura de niveis nunha mesma aula…).
As percepcións do profesorado e do alumnado respecto da adquisición de competencias
en lingua oral por parte do alumnado son moi positivas. Non obstante, percíbense
carencias na competencia de falar por iniciativa propia, sen necesidade de pensar antes
como expresarse e enlazar frases sinxelas.
Profesorado e formación docente
En canto ao profesorado podemos dicir que se trata dun colectivo predominantemente
de mediana idade (o 46,7% atópase entre os 41 e 50 anos e o 33,9% é maior de 50
anos), o que pode traer consigo vantaxes e inconvenientes. A experiencia é sempre
un aspecto positivo que brinda a posibilidade de realizar unha labor docente moi
depurada polas melloras desenvolvidas ao longo dos anos. De feito, máis do 85% do
profesorado conta cunha traxectoria profesional na docencia de linguas estranxeiras
que supera os 11 anos de experiencia. Non obstante, o noso sistema educativo non
sempre destaca pola alta motivación do profesorado e, en ocasións, isto tradúcese
nunha relativamente escasa reciclaxe profesional e baixo interese pola adquisición
continuada de novas competencias ou mellora das xa existentes.
Seguindo co profesorado, pero neste caso referido ao de educación primaria, cabe
salientar o feito de que o profesorado de secundaria nas preguntas abertas do
cuestionario manifesta que parte do dito profesorado ten unha formación especializada
en linguas estranxeiras algo limitada. Faise referencia nas respostas a preguntas abertas
a que unha maior especialización do profesorado de LE das etapas educativas anteriores
podería ter repercusións moi positivas nos coñecementos de base do alumnado.
Pola súa parte, o profesorado de LE no bacharelato, aínda que bastante mellorable en
cantidade, posúe unha formación especializada moi variada, entre a cal destacan, pola
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súa alta presenza, a realización do Portfolio europeo das linguas (PEL), a aprendizaxe
integrada de contidos en LE (AICLE, CLIL), os masters en países estranxeiros e a
formación continua en España e no estranxeiro.
Non obstante, a frecuencia da formación continua entre o profesorado non é moi
elevada e cabe destacar certa carencia de mecanismos para fomentar a formación ao
longo da vida, feito que non facilita a mellora constante desexable na educación de
linguas estranxeiras.
A investigación é, igualmente, un campo no que o profesorado de LE non destaca
especialmente, xa sexa implicándose nela ou a través de lecturas de experiencias
relevantes no seu ámbito. As implicacións dos e das docentes coa investigación non
son habituais e, probablemente, tampouco moi valoradas como útiles.
Non obstante, observamos como o profesorado participa en gran medida (60,60% nos
últimos dez anos) na realización de cursos, relatorios e conferencias, o que nos leva a
pensar que é neste tipo de actividades no que perciben unha maior utilidade de cara
ao seu desempeño profesional; en contraposición co moito máis reducido (7,70%)
grupo de docentes que participan na elaboración de publicacións.
Un aspecto destacado polo alumnado e as súas familias é o respectivo á competencia
pedagóxica do profesorado de linguas estranxeiras en bacharelato. Fálase de carencias
na metodoloxía, na capacidade motivadora e no uso dos recursos, entre outras.
Efectivamente, o profesorado de bacharelato posúe unha formación fundamentalmente
centrada no ámbito do coñecemento que imparte, e en menor medida posúe
coñecementos pedagóxicos e didácticos (anteriormente adquiridos a través do
Curso de Aptitude Pedagóxica e actualmente a través do Master para Profesorado de
Secundaria). Os resultados tamén apuntan a que esta formación non é suficiente para
que a adquisición de competencias docentes por parte do profesorado sexa a desexable;
non obstante, aínda é moi cedo para ter resultados das competencias pedagóxicas
obtidas a través do novo master, xa que só o 3,7% da mostra conta con menos de 5
anos de exercicio profesional e o master comezou a súa andadura no curso 2009/2010.
Como manifestan estudos de carácter internacional (Hannele Niemi e Ritva JakkuSihvonen, 2011) en países líderes en educación como é o caso de Finlandia, a formación
do profesorado ten una consideración moi positiva e está baseada na investigación e na
avaliación continua. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta
de Galicia fixo grandes esforzos para a mellora docente nas linguas estranxeiras. Sería
interesante que estes esforzos nun futuro puideran ser reorientados cara ao exemplo
dos aspectos traballados internacionalmente.
Outro aspecto no que o profesorado galego de LE se atopa en bastante bo lugar é na
colaboración activa en formación e innovación. Dentro das dinámicas innovadoras
da súa formación continua, este profesorado amosa un alto índice de participación en
programas europeos. Este feito ten un indubidable valor na mellora das competencias
dos e das docentes de linguas estranxeiras da nosa comunidade autónoma.
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O CEG manifesta que a formación continua do profesorado deberá estar orientada a motivar o dito
profesorado a adquirir novas competencias e potenciar aquelas nas se detecten deficiencias. Esta formación só se concibe en horario laboral e non deberá estar en función da voluntariedade ou tempo de
lecer de cada profesor. Do mesmo xeito, o incremento de investigación e publicacións experimentará
un aumento, se lles deixamos tempo aos docentes para que se ocupen destes traballos.

Recursos
No que respecta ás tecnoloxías da información e a comunicación das que están dotados
os centros, concluímos que esta dotación presenta algunhas deficiencias (só un 44% do
profesorado indica dispoñer destas tecnoloxías e un 28,5% indica que o uso das TIC
ven imposibilitado pola infradotación). Non obstante, e aínda que estas tecnoloxías
non chegan a abarcar satisfactoriamente á metade dos centros, non queda claro que
o feito de aumentar esta dotación se fose a traducir necesariamente nun maior uso
destas. De feito, case un cuarto do profesorado enquisado indica que a escasa duración
da sesión lectiva dificulta a posibilidade de uso destes recursos.
Por outro lado, e falando xa das e dos auxiliares de conversa de que dispoñen moitos
centros educativos, apreciamos a convicción por parte dos catro colectivos de que se
trata dun recurso moi valioso e útil, pero o aproveitamento deste recurso é limitado
(insuficientes auxiliares de conversa, poucas horas con eles/as, escasos cursos de
dispoñibilidade deste recurso…) e que esta carencia supón un obstáculo para a
mellora da aprendizaxe das linguas estranxeiras. De feito, unicamente un 31,20% do
alumnado afirma contar ou ter contado cun/cunha auxiliar de conversa no estudo
de LE; o 77,36% deste no bacharelato. Ao tratarse dunha medida tan positivamente
valorada polo conxunto da mostra, parece conveniente potenciala na medida en que
as posibilidades económicas o permitan.
Seccións bilingües
Por outra banda, con relación ao tema das seccións bilingües, podemos mencionar
certa falta de aproveitamento que, na actualidade, se está a facer da posibilidade
brindada polas seccións bilingües no nivel de bacharelato nos centros educativos.
Unicamente un 9,8% do profesorado de linguas estranxeiras coordina o seu labor
con outras materias non lingüísticas e, como se comproba na análise, a tendencia
vai cara ao decrecemento progresivo do número de seccións bilingües nos centros de
educación regrada.
No estudo comprobouse que a posibilidade das seccións bilingües aprovéitase,
principalmente, nos cursos de educación secundaria obrigatoria; algo menos no
bacharelato e case nada nas etapas anteriores á ESO.
Por outro lado, as seccións bilingües traballan predominantemente (68,18%) en
lingua inglesa e algo (22,73%) en lingua francesa. Estas son as dúas únicas linguas
das que temos información proporcionada pola mostra ao lle preguntar polas linguas
estranxeiras empregadas nas seccións bilingües.
Neste mesmo contexto, vemos que a valoración xeral da mostra (sobre todo alumnado,
profesorado e nais/pais) atribúe unha importancia media (arredor do 2,5 nunha escala
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do 1 ao 4) ao feito de estudar nunha sección bilingüe como unha orientación máis
axeitada cara á mellora das competencias orais en linguas estranxeiras. Esta valoración
deixa as sección bilingües actuais nunha posición que debe mellorarse. O 95,3% do
profesorado de LE confirma que debe esixírselle ao profesorado das seccións bilingües,
polo menos, un nivel lingüístico medio-alto.
Arredor das seccións bilingües, o feito que, sen lugar a dúbidas, resulta máis
salientable apunta a que estas inflúen positivamente nos resultados académicos das
LE (arredor dun punto sobre dez nas cualificacións numéricas e diferenzas notables
nas competencias orais). Isto significa que funcionan, que son útiles e que, polo tanto,
deben ser potenciadas e optimizadas.

Propostas de mellora
Estudo de linguas estranxeiras
O Goberno da Unión Europea fai énfase na importancia da adquisición de competencias
básicas en dúas linguas estranxeiras cando menos, desde unha idade temperá. Non
obstante, e aínda que en España e, polo tanto, en Galicia se está cumprindo, a diversidade
de linguas estudadas non é demasiado ampla, xa que se centra, fundamentalmente,
no ensino do inglés e, en menor medida, do francés. Como vimos con anterioridade,
empeza a facerse necesario o estudo doutras linguas (portugués, alemán, chinés…)
que cada vez están máis presentes na nosa sociedade. Dada a crecente demanda dunha
competencia lingüística variada na actualidade, parece recomendable que estas linguas,
e outras que se poidan considerar de interese, se incorporen, na medida do posible,
como parte das linguas principais de estudo nas materias de linguas estranxeiras dos
centros educativos galegos.
Por outra banda, se nos detemos na proporción de alumnos e alumnas por aula,
atopamos outro aspecto no que viría ben un cambio. Nas segundas linguas estranxeiras
esta proporción é menor que nas primeiras e, consecuentemente, as cualificacións son
máis positivas. Á vista disto, pensamos que unha redución do número de alumnos/
as nos grupos de linguas estranxeiras na liña doutros países europeos, mediante os
oportunos desdobramentos, suporá moitas melloras na aprendizaxe das linguas,
aspecto que corroboran os catro colectivos estudados nas súas propostas de mellora
(preguntas abertas dos cuestionarios). Esta redución do tamaño dos grupos faise máis
necesaria no caso das primeiras linguas estranxeiras, onde o actual tamaño é maior e,
consecuentemente, as cualificacións académicas son máis baixas.
No tocante ao momento de inicio no estudo das linguas estranxeiras, o máis
aconsellable é que sigamos traballando no fortalecemento destas aprendizaxes xa
desde a educación infantil (actualmente a aprendizaxe de linguas estranxeiras está
xeneralizada no segundo ciclo desta etapa polo Decreto 330/2009 e a Orde do 25 de
xuño de 2009), momento no que os nenos e nenas son máis receptivos á adquisición
de competencias lingüísticas diversas, tanto en materia escrita como, e sobre todo,
no aspecto oral.
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Tendo en conta a percepción de alumnado e profesorado de que a base lingüística ao
chegar ao bacharelato non adoita ser suficiente para o correcto traballo en competencias
máis avanzadas, cabe suxerir que se promovan medidas e se concentren recursos de
apoio ao estudo das LE en etapas educativas anteriores; deste xeito, será moito máis
doado, tanto para o alumnado como para o profesorado, o perfeccionamento na
educación secundaria postobrigatoria.
O informe pon de manifesto un bo coñecemento do idioma estranxeiro por parte dos alumnos que
rematan 2.º curso de bacharelato, pero unha baixa capacidade para falar por iniciativa propia e sen
pensar antes como expresarse. Enténdese que a expresión oral é a destreza que máis apoios necesita
para que o alumnado poida desenvolverse correctamente en idioma estranxeiro.
O CEG entende que precisamente a destreza da expresión oral é a máis necesaria actualmente para
poder desenvolverse nun mundo no que a mobilidade forma parte cada vez máis da construción
profesional e persoal. Neste sentido recomenda á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria que poña en marcha accións encamiñadas a posibilitar que os alumnos de EP, ESO e do
bacharelato practiquen activamente a expresión oral. A dificultade dáse polo feito de que non teñen
con quen practicala agás co profesorado do seu centro educativo, xa que nin no seo das súas familias,
nin na sociedade circundante atopan con facilidade interlocutores lingüísticos para a conversación en
lingua estranxeira.
As accións encamiñadas a esa práctica oral deben ser imaxinativas, pero debe seguir potenciándose
as seguintes:
Estadías nun país estranxeiro.
Estadías nun contorno social en Galicia no que se replique o contorno social dun país estranxeiro. (Esta
acción por ser menos custosa que a anterior debe explorarse en profundidade).
Auxiliares de conversa.
Outras posibles accións:
Intercambios de profesores de idiomas entre os diferentes centros para que o alumnado teña un interlocutor diferente co que iniciar unha conversa e evitar así o tedio que pode supor falar sempre co
mesmo profesor/a e intentar que superen a timidez de comezar a falar noutro idioma.
Excursións en horario lectivo de alumnos dun centro a outro centro próximo para iniciar unha conversa
en idioma estranxeiro cos alumnos deste centro.
Concursos intercentros coa lingua estranxeira como protagonista.
Creación de clubs de lectura nas bibliotecas coa colaboración dos auxiliares de conversa.

O CEG recoméndalle á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que siga potenciando e autorizando centros plurilingües e seccións bilingües por evidenciarse que o nivel de coñecementos e de formación en linguas estranxeiras é maior nestes centros que nos centros onde non se
dan estas características.
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O Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) é un estándar que pretende servir de
patrón internacional para medir o nivel de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua. Nel o
ensino e a aprendizaxe das linguas estranxeiras e a súa certificación organízanse nunha serie de niveis
de dominio das diferentes competencias lingüísticas progresivamente máis amplos e relacionados con
distintos contextos sociais.
Os actuais niveis de ensino xeral obrigatorio e de bacharelato non contemplan a equivalencia entre os
niveis acadados na lingua estranxeira estudada e os niveis do MCERL.
Unicamente para o acceso aos estudos das escolas oficiais de idiomas se contempla que un estudante
que rematase o bacharelato poderá matricularse no nivel intermedio destas ensinanzas especializadas.
O Consello Escolar de Galicia considera que sería conveniente que a Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria establecese a correspondencia entre os diferentes niveis acadados nos
estudos de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato cos niveis do MCERL,
co fin de que o ensino das LE nas aulas se dirixa a conseguir que o alumnado acade as competencias,
tanto escritas coma orais, do nivel MCERL que corresponda ao nivel dos seus estudos. Isto suporía un
fortalecemento da metodoloxía en lingua oral.

Competencias orais en linguas estranxeiras
Tras detectar as diferentes percepcións que alumnado e profesorado teñen da
motivación dos alumnos e alumnas cara á aprendizaxe da faceta oral das linguas
estranxeiras, cabe suxerir a potenciación das canles de comunicación entre estes dous
grupos. Vemos que o alumnado non sempre sabe transmitir as súas motivacións de
forma clara, polo que sería conveniente buscar un mecanismo de retroalimentación
da aprendizaxe das LE que lle sirva ao alumnado para expresarse e ao profesorado
para orientar e priorizar contidos nas súas sesións.
Á vista da reducida proporción de alumnado que ten oportunidade de falar linguas
estranxeiras fóra do centro educativo ou de viaxar ao estranxeiro, atopámonos aquí
cunha importante necesidade á que é necesario darlle unha resposta para conseguir
que a mellora das competencias orais en linguas estranxeiras sexa un traballo constante
que non se limite á hora da materia correspondente no centro educativo. Para isto,
ademais do tan demandado (sobre todo por alumnado, nais/pais e ANPA) aumento
do número de axudas para viaxar a países de falas estranxeiras (que, de feito, é unha
proposta que tamén queremos facer, pola boa repercusión que teñen estas viaxes na
lingua oral), vemos como unha medida moi pertinente (e tamén altamente demandada
polo alumnado) é un cambio na concepción dos medios de comunicación audiovisuais
de masas. Se a televisión emitira por defecto parte da súa programación en versión
orixinal, aínda que incorporara a posibilidade de seleccionar a versión dobrada, moitos
máis alumnos e alumnas aproveitarían as vantaxes lingüísticas que supón o feito de
ver a televisión na citada versión. Isto melloraría nunha gran medida as competencias
orais en linguas estranxeiras non só do alumnado, senón que tamén das súas familias,
as cales manifestaban nos cuestionarios a limitación que lles supón o feito de non
poder conversar cos seus fillos e fillas en linguas estranxeiras para axudalos/as nestas
materias. Este cambio de concepción é, na nosa opinión, un dos máis importantes
cambios (e dos máis sinxelos e económicos) que a sociedade pode realizar de cara a
mellorar o coñecemento de linguas estranxeiras entre a poboación galega.
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Por outra banda, as actividades extraescolares son un medio moi axeitado a través do
cal se poden traballar as competencias en linguas estranxeiras. A este respecto, podería
ser de moita axuda que as administracións educativas convocaran, na medida en que
os recursos económicos o permitan, subvencións para a contratación, a través das
ANPA, de actividades extraescolares especificamente en linguas estranxeiras. Outra
medida alternativa sería a convocatoria de premios anuais ás asociacións de nais e pais
de alumnado que, a través das súas actividades extraescolares, fomentasen en maior
medida ou dun xeito máis innovador o uso e aprendizaxe das linguas estranxeiras.
Con isto conseguiríase que un maior número de ANPA consideraran actividades deste
tipo entre a súa oferta.
As mesmas propostas que expoñen os diferentes colectivos da mostra son as que
defendemos para a problemática sobre o uso da lingua oral na clase, por ser realmente
as máis axeitadas: aumento da duración das sesións lectivas, redución do número
de alumnos/as por aula e profesor/a, maior número de horas lectivas de lingua
estranxeira…
Ante a carencia percibida, tanto por profesorado como por alumnado, na competencia
relativa a falar por iniciativa propia, sen necesidade de pensar antes como expresarse
e enlazando frases sinxelas, parece razoable chegar á conclusión de que se trata dun
problema de fluidez e, polo tanto, de autoconfianza. Un aumento de experiencias en
contextos de uso exclusivo da lingua estranxeira melloraría a fluidez do alumnado
e, consecuentemente, a súa confianza á hora de tomar a iniciativa no emprego das
linguas estranxeiras estudadas. Tamén as experiencias en campamentos de verán con
monitoras e monitores nativos poderían favorecer unha mellora no uso oral das LE
e a normalización do seu uso.
O Consello Escolar de Galicia considera que a fluidez nunha lingua estranxeira non só se adquire estudando as materias curriculares nesa lingua. Tamén outro tipo de actividades, como as complementarias
e extraescolares, facultan o alumnado a perder o temor a expresarse noutra lingua. Esta capacidade
está máis cerca de ser acadada polo alumnado galego, por ter coñecemento de dúas linguas.

Profesorado e formación docente
Se partimos da longa experiencia da maior parte do profesorado de linguas estranxeiras,
parece conveniente buscar unha vía de aproveitamento destes anos de aprendizaxe
práctica para a optimización das competencias docentes do profesorado de máis
recente incorporación ao sistema educativo e do profesorado non especialista en
linguas estranxeiras que imparte materias dentro das seccións bilingües. Unha boa
maneira de conseguir isto é a promoción do traballo colaborativo entre o profesorado
veterano e o novo profesorado ou profesorado non especialista no ámbito do ensino
das linguas estranxeiras. Estes intercambios non teñen por que limitarse ao contexto de
cada centro educativo exclusivamente, senón que o interesante sería a creación dunha
plataforma virtual a través da cal puidesen ter lugar intercambios enriquecedores para
o novo profesorado. Deste xeito, a experiencia sería compartida en pro da mellora da
docencia nas materias de linguas estranxeiras así como nas seccións bilingües.

298

Por outra banda, tamén debemos ser conscientes de que esta longa experiencia do
profesorado pode supoñer unha certa predisposición dos e das docentes a non realizar
actividades de formación continua orientadas a un maior desenvolvemento profesional.
Neste caso, é conveniente fomentar un incremento na motivación do profesorado de
cara a este tipo de accións formativas de carácter permanente. É necesario que se
comprenda a importancia da actualización e se valore positivamente a aprendizaxe ao
longo da vida para a mellora do desenvolvemento profesional, o cal se traducirá en
mellores resultados na aprendizaxe do alumnado quen, do mesmo xeito, aumentará
a súa motivación ante métodos pedagóxicos renovados.
Respecto ás carencias na formación continua do profesorado de LE, é especialmente
interesante coñecer os motivos deste feito. Para isto, sería recomendable levar a cabo
unha investigación de carácter máis ben cualitativo acerca dos factores que lle poidan
axudar ao profesorado a reciclar os seus coñecementos e competencias, para así poder
tomar medidas que favorezan a formación ao longo da vida nos profesores e profesoras
de linguas estranxeiras. Como vemos que a formación especializada é máis variada que
frecuente, unha medida que indubidablemente beneficiaría á especialización e tería
unha incidencia formativa nas carencias concretas de cada profesor/a, é o incremento
da súa liberdade á hora de seleccionar a formación que precisa e que mellor lle convén
segundo as súas necesidades. Isto se favorecerá na medida en que se valore de cara a
promocións profesionais toda a formación que mellore a carreira profesional das e dos
docentes. Deste xeito, o profesorado deixará de verse limitado por unha determinada
oferta, e poderá formarse con liberdade nas que considere as súas maiores carencias.
Se nos centramos no tipo de actividades nas que o profesorado participa en maior
medida (cursos, relatorios e conferencias, nun 60,60%) apreciamos que é con accións
desta índole coas que os e as docentes senten que colaboran dun xeito máis útil e,
polo tanto, sería positivo potencialas. Coa participación do profesorado neste tipo
de iniciativas foméntanse os intercambios de coñecementos interprofesionais e dáse
unha moi boa oportunidade para que cada docente reflexione acerca da súa propia
labor co obxectivo da mellora continua.
Por outra banda, tamén sería interesante estudar se realmente existe unha diferenza
nas competencias lingüísticas do alumnado cuxo profesorado adoita formarse
continuamente respecto do que non. Isto permitirá obter conclusións sobre como
de axeitada é a formación que se está a ofertar e, así, poder tomar as medidas
correspondentes para a súa optimización.
Se desprazamos o tema cara ao da relativamente baixa implicación na investigación
por parte do profesorado de bacharelato de linguas estranxeiras en Galicia, vemos
que neste contexto se podería sacar moito partido deste tipo de iniciativas, xa que
estamos falando dun profesorado cunha ampla experiencia docente, o que supón unha
vantaxe de partida. Os estudos de casos e os métodos de investigación-acción son,
quizais, os que poden ter unha maior utilidade para o quefacer diario do profesorado
e tamén para servir ao profesorado novel na súa introdución ao sistema educativo.
Para que un maior número de investigacións foran realizadas polo profesorado non
universitario sería necesaria unha maior formación ao respecto. O profesorado debería
posuír unhas nocións suficientes de métodos de investigación na aula e debería facerse
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consciente dos beneficios que esta actividade lle achega á docencia propia e á dos/
as docentes con menos experiencia. Non obstante, con formación e concienciación
unicamente, é complicado que o profesorado tome a decisión de profundar máis no
mundo científico, xa que a súa carga de traballo é demasiado alta como para poder
introducir tarefas novas ao seu día a día. Deste xeito, complementariamente, sería moi
positivo que se regularan as actividades investigadoras, se fomentaran e apoiaran con
medios económicos, proxectos de investigación sobre a mellora do ensino das LE e se
valoraran nos concursos e oposicións, supoñendo para o profesorado unha redución
na carga lectiva ou unha recompensa doutro tipo.
Respecto das carencias didácticas e pedagóxicas do profesorado de bacharelato percibidas
por outros sectores da mostra, o ideal é levar a cabo unha mellora continua do Master
de Secundaria, que é a principal fonte de coñecementos deste tipo para os futuros
profesores e profesoras. O profesorado precisa dun maior coñecemento das ciencias
do ensino para que o seu desenvolvemento docente produza mellores resultados e
unha maior motivación no alumnado. É necesario formular accións formativas sobre
utilización dos recursos, sobre motivación do alumnado, sobre metodoloxías novas na
docencia, innovación na aula etc. Neste sentido suxerimos melloras cara a un posible
deseño marco dun Plan de formación do profesorado de LE (PFPLE) que contempla
un dobre perfil: a) docentes especialistas en linguas estranxeiras que imparten clases
en bacharelato dunha LE ben como L1 ou ben como L2; b) docentes en modalidade
AICLE (CLIL, EMILE) que imparten clases nunha sección bilingüe ou que, no seu
momento, formarán parte do persoal dun centro plurilingüe.
Como xa indicamos con anterioridade, sería interesante que a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia redirixise parte dos seus esforzos arredor
da formación do profesorado de LE cara unha vertente enfocada na investigación e a
avaliación continua, iniciativa que xa se está a implantar en países de referencia como
é o caso de Finlandia.
Tamén é conveniente continuar promovendo a colaboración activa do profesorado
en materia de formación, para manter a positiva situación actual de alta participación
dos nosos/as docentes en programas europeos e incluso potenciar outras vertentes
máis enfocadas á innovación no quefacer diario dos/das profesionais da educación.
O CEG recomenda que nos diferentes concursos de profesorado de LE se teña en conta e se lle dea
puntuación específica aos méritos de ter participado en programas europeos e polo uso e o fomento
do Portfolio ou pola participación en iniciativas de investigación na acción.
Así mesmo, recomenda que se forme metodoloxicamente o profesorado para a introdución da competencia oral nas súas clases. Se lle dote de ferramentas e dun protocolo de actuación para que de xeito
natural e non excepcional practique a competencia oral cos seus alumnos.
Tamén se recomenda que as actividades de actualización metodolóxica para profesorado de LE leven
asociada a actualización lingüística.
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Recursos
Respecto da escasa dotación e uso das tecnoloxías da información e a comunicación
nas aulas, é necesario tratar de que todos os centros estean suficientemente dotados
de medios TIC; e isto implica tamén un estudo das necesidades dos centros e da
conveniencia duns medios sobre outros. Non é cuestión de dotar a todos os centros
de todas as tecnoloxías existentes, senón de dotar a todos os centros das tecnoloxías
que o profesorado e o alumnado vaia empregar. Para isto é fundamental ter en conta
a formación en TIC coa que conta o profesorado, ou ben formalo previamente, pois
non tería sentido investir fondos en medios que os centros non van utilizar.
Outra medida que o profesorado manifesta como necesaria é o fomento dunha
organización horaria da docencia das diferentes materias que permita o emprego
destas tecnoloxías. A utilización destes medios require unha cantidade de tempo extra
(acendido, apagado, busca de programas…), e isto non é de todo posible en sesións
de cincuenta minutos, pois o profesorado percibe que se perde demasiado tempo e,
polo tanto, termina optando polos medios tradicionais, que non requiren instalacións
nin esperas.
En canto ás e aos auxiliares de conversa, diciamos con anterioridade que non
sempre están sendo aproveitados axeitadamente para a boa repercusión que teñen
na aprendizaxe. Sería conveniente continuar co aumento progresivo do número
de auxiliares de conversa para que todos os centros educativos de Galicia poidan
aproveitarse desta posibilidade. O aumento do número tería repercusións positivas,
e o aumento de sesións tamén. Trátase dun recurso con bos resultados e moi boa
aceptación que, definitivamente, debería ser potenciado, tanto para a aprendizaxe das
linguas estranxeiras en si mesma como para a motivación do alumnado nas aulas.
Talvez, falando do importante recurso que son as e os auxiliares de conversa, sería
aconsellable que se enfatizase a súa presenza nas primeiras etapas educativas, pois
vemos nos resultados do estudo que a presenza desta figura nas aulas aumenta a
medida que se incrementa o nivel educativo. Sería interesante seguir investigando e
comprobar se a adquisición de competencias orais experimenta melloras ao dispoñer
de auxiliares de conversa nos primeiros anos de estudo das LE, cando os nenos e as
nenas teñen unha maior facilidade para a aprendizaxe de novas linguas.
A case total ausencia de experiencias de longa duración en países onde se falan as
linguas estranxeiras que estuda o alumnado e a non utilización das LE de xeito habitual
no fogar reforzan a necesidade de favorecer recursos, axudas e situacións onde o
alumnado interactúe plenamente en lingua estranxeira e con persoas nativas, tanto
nos propios países estranxeiros coma en contornos provocados de fala das LE nos
centros ou comunidade.
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O Consello Escolar de Galicia considera que as posibilidades que hoxe en día ofrece o mundo dixital
son inmensas. Un exemplo claro é a Web 2.0 que está tendo un grande impacto na sociedade. Agora
os cidadáns teñen voz, pode ser escoitada e é máis visible.
A Web 2.0 contempla programas que permiten videoconferencia (Skype, Gtalk, Messenger...), os podcasts e un ancho de banda que están transformando a educación, isto xa o encontramos no ámbito
da ensinanza de idiomas.
Os procesos de ensinanza dos idiomas mellorarán substancialmente toda vez que estas ferramentas, se
incorporen aos procesos de formación nas aulas.

Seccións bilingües
Á vista das dificultades para contar con seccións bilingües nos cursos de bacharelato,
é importante buscarlles solución aos obstáculos que dificultan unha maior presenza
destas. Para isto, é necesario fomentar a formación especializada en linguas estranxeiras
por parte do profesorado de materias non lingüísticas a través de, por exemplo, unha
maior oferta deste tipo de formación nos plans de formación do profesorado, a
promoción das viaxes ao estranxeiro neste colectivo (en lugar de centrar tanto esta
posibilidade no profesorado propio de linguas estranxeiras), o establecemento de
convenios con centros de estudo ou academias de LE nos contornos próximos aos
centros educativos…
No respectivo aos cursos onde predominan as seccións bilingües (secundaria obrigatoria
en primeiro lugar e bacharelato en segundo), sería conveniente manter este recurso,
xa que a súa eficacia é elevada, como vimos en páxinas anteriores na análise das súas
vantaxes; tratando así mesmo de que haxa unha coordinación con niveis educativos
previos, co fin de acadar a maior competencia posible na aprendizaxe das LE.
No que respecta ás seccións bilingües como estratexia de mellora das competencias
orais en LE, estamos unha vez máis a falar da necesidade de promover un traballo máis
colaborativo entre o profesorado destas seccións. Ademais, os requisitos esixidos ao
profesorado demandan unha reciclaxe pola súa parte, polo que é moi interesante o
fomento da formación continua e a asistencia a probas acreditativas do nivel lingüístico
axeitado en LE para que un maior número de profesoras e profesores teña opción a
traballar nestas.
En definitiva, á vista da positiva diferenza nos resultados en LE do alumnado de seccións
bilingües respecto do que non goza desta posibilidade, vemos a grande importancia
que ten que este recurso sexa potenciado, ampliado e mellorado progresivamente.
A voluntariedade do alumnado e das familias como criterio para asistir ás seccións bilingües fai que o
alumnado deses agrupamentos teña un perfil academicamente elevado, xa que logo os resultados das
comparativas de rendemento teñen ese matiz. Sería necesario que a voluntariedade como criterio de
selección do alumnado tivera reforzos para posibilitar unha asistencia máis xeneralizada.
O Consello Escolar de Galicia incide na importancia de que a lingua de acompañamento nas seccións
bilingües sexa o galego, de xeito que se poida incidir positivamente no proceso de normalización da
nosa lingua, non só no seu uso, senón tamén por adquirir así a condición de lingua de tradución.
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ACRÓNIMOS

AICLE: Aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras.
ANPA: Asociación de nais e pais de alumnos e alumnas.
ANPE: Asociación nacional de profesorado estatal de EXB.
BOE: Boletín Oficial do Estado.
CCC: Consello para a cooperación cultural.
CCO: Competencia comunicativa oral.
CCOO: Comisións Obreiras.
CE: Comprensión escrita.
CEG: Consello Escolar de Galicia.
CIDE: Centro de Investigación e Documentación Educativa.
CIG: Confederación Intersindical Galega.
CLIL: Content and language integrated learning.
CO: Comprensión oral.
CONFAPA: Confederación de Federacións de Asociacións de Naies e Pais de Alumnos
e Alumnas.
CONGAPA: Confederación Galega de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas.
CUALE: Programa de formación complementaria da aprendizaxe de linguas estranxeiras
nos institutos de educación secundaria e en centros integrados de formación profesional.
DCB: Deseño curricular base.
DLE: Didáctica das linguas estranxeiras.
DOG: Diario Oficial de Galicia.
EE: Expresión escrita.
EEOOII: Escolas oficiais de idiomas.
EOI: Escola oficial de idiomas.
EP: Educación primaria.
ESO: Educación secundaria obrigatoria.
FETE - UGT: Federación Estatal de Traballadores do Ensino – Unión Xeral de
Traballadores.
FP: Formación profesional.
FSIE: Federación de Sindicatos Independentes do Ensino.
I+D+I: Investigación, desenvolvemento e innovación.
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Acrónimos
ICE: Instituto de Ciencias da Educación.
INCE: Instituto Nacional de Calidade e Avaliación.
INECSE: Instituto Nacional de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo.
IP: Investigador principal.
LE: Linguas estranxeiras.
LE1: Lingua estranxeira I.
LE2: Lingua estranxeira II.
LODE: Lei orgánica do dereito á educación.
LOE: Lei orgánica de educación.
LOXSE: Lei orgánica xeral do sistema educativo.
LXE. Lei xeral de educación.
MCERL: Marco común europeo de referencia para as linguas.
MEC: Ministerio de Educación e Ciencia.
MICINN: Ministerio de Ciencia e Innovación.
MRP: Movemento de Renovación Pedagóxica.
OCDE: Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos.
PALE: Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe das linguas estranxeiras.
PEL: Porfolio europeo das linguas.
PPLE: Plan galego de potenciación das linguas estranxeiras.
RD: Real decreto.
SGAV: Estruturoglobal Audiovisual.
TIC: Tecnoloxías da información e a comunicación.
TIL: Tratamento integrado das linguas.
USC: Universidade de Santiago de Compostela.
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Anexos

AS LINGUAS ESTRANXEIRAS NO SISTEMA EDUCATIVO
DE GALICIA: PERCEPCIÓNS DO PROFESORADO, DO
ALUMNADO E DAS SÚAS FAMILIAS AO REMATE DO
BACHARELATO

CUESTIONARIO PARA PROFESORADO
DE LINGUAS ESTRANXEIRAS DE 2.º DE BACHARELATO
INSTRUCIÓNS:
O Consello Escolar de Galicia encargoulle a realización dun informe sobre as
linguas estranxeiras (LE) a un equipo de investigación coordinado polo Instituto de
Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela.
O obxectivo deste estudo é coñecer as percepcións de diferentes membros da
comunidade educativa (alumnado, pais/nais, profesorado e ANPA) sobre as linguas
estranxeiras na súa dimensión oral (comprensión e expresión) na Comunidade
Autónoma de Galicia. Para isto, elaboramos diferentes cuestionarios que van
dirixidos a cada un dos colectivos.
Este cuestionario componse de diferentes tipos de preguntas:
• Preguntas con cadro, nas que debe sinalar cunha X onde corresponda.
• Preguntas de valoración, nas que debe rodear cun círculo a opción elixida.
• Preguntas nas que deberá completar a información solicitada.
O cuestionario é anónimo e a información que lle solicitamos será tratada con
absoluta confidencialidade e só se poderá empregar para os fins deste estudo.
Por favor, conteste todas as preguntas. Das súas respostas dependerá a utilidade
deste traballo.
MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN
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I. Datos de identificación do centro
1.

Nome do centro:����������������������������������������������������������

2. Titularidade:
o Público

o Privado

3. Provincia:
o A Coruña

o Lugo

o Ourense

o Pontevedra

o Entre 41 e 50

o Máis de 50

II. Datos de identificación do profesor/a
1. Sexo:
o Home

o Muller

2. Idade:
o Menos de 30

o Entre 30 e 40

3. Lingua estranxeira (LE) impartida:
1.ª LE

2.ª LE

Inglés

o

o

Francés

o

o

Outra. Especifique: ____________________

o

o

4. Coordina unha materia non lingüística (Filosofía, Historia, Matemáticas…) en LE?
o Si.Especifique cal: __________________ LE na que a imparte:�����������������
o Non
5. Anos de exercicio impartindo unha LE (incluído o presente):
o Menos de 5

o Entre 5 e 10

o Entre 11 e 20

o Máis de 20

6. Número de alumnos/as actualmente na súa clase de LE en 2.º bacharelato:

Menos de 10

1.ª LE

2.ª LE

o

o

Entre 10 e 20

o

o

Entre 21 e 30

o

o

Máis de 30

o

o
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7. Ten formación especializada nunha LE?
o Master nun país estranxeiro
o Doutoramento con tema de investigación sobre LE
o Formación especializada en Aprendizaxe integrado de contidos e LE (AICLE, CLIL,
EMILE)
o Formación especializada no Portfolio europeo das linguas (PEL)
o Outra. Especifique: ____________________________________________________
8. Traballos realizados nos últimos 10 anos en relación coa didáctica de linguas
estranxeiras:
o Artigos en revistas, capítulos de libros, libros
o Cursos, relatorios, conferencias
o Outros. Especifique: ___________________________________________________
9. Colaborou activamente:
o Formando ao profesorado de LE
o Nalgunha modalidade de innovación en LE
o En programas europeos
10. Enfoque adoptado nas súas clases de LE (sinale 2 como máximo):
o De tipo estrutural o De orientación comunicativa o Por tarefas/proxectos
o Outros. Especifique: ___________________________________________________
11. Indique a que actividades lles presta maior atención na súa clase:
o Actividades de comprensión escrita
o Actividades de expresión escrita
o Actividades de comprensión oral
o Actividades de expresión oral
o A mesma atención a unhas e a outras
12. Indique, á hora de avaliar, a que lle presta máis atención:
o Actividades de comprensión escrita
o Actividades de expresión escrita
o Actividades de comprensión oral
o Actividades de expresión oral
o A mesma atención a unhas e a outras
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13. Uso das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC):
o O centro conta con dotación suficiente e uso as TIC nas miñas clases de LE
o O centro conta con dotación suficiente pero non uso as TIC nas miñas clases de LE
o A dotación do centro imposibilita que use axeitadamente as TIC nas clases de LE
o A duración da sesión lectiva impide que use axeitadamente as TIC
14. A maioría do meu alumnado:
1.ª LE

2.ª LE

Si

Non

Si

Non

É capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas,
de dar instrucións, de describir cousas, lugares e
persoas e de recitar un poema ou a letra dunha canción

o

o

o

o

Fala por iniciativa propia e poucas veces necesita
pensar antes como expresarse. Fala con frases sinxelas
e enlazadas

o

o

o

o

Ao falar fai algunhas pausas, ten dúbidas e debe
repetir e reformular algunha frase

o

o

o

o

É capaz de manter breves diálogos cos compañeiros/as
e co profesor/a; tamén é capaz de realizar xogos de rol
sinxelos, sobre temas coñecidos

o

o

o

o

É capaz de intercambiar opinións e de poñerse de
acordo con nativos/as ou estudantes de intercambio,
acerca das actividades que poden facer ou dos lugares
aos que poden ir. Sabe desculparse, facer convites ou
expresar o que lle gusta

o

o

o

o

Comprende o tema das conversacións sinxelas e
comúns; pode entender o que lle din e responder, se
lle falan devagar, se lle repiten o que non entende e se
lle axudan coas palabras difíciles

o

o

o

o
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Comezar a aprendizaxe dunha LE en infantil é fundamental para dominar oralmente a LE .................................................................................
O profesorado tería que utilizar habitualmente medios tecnolóxicos para o ensino de LE ...................................................................................
Nas notas de avaliación debería diferenciarse entre o resultado de probas orais e escritas ..................................................................................
No ensino dunha LE dáselle pouca importancia á lingua oral porque na proba de selectividade pesa máis a dimensión escrita ...........................

10. O profesorado que imparte clase nunha sección bilingüe debería ter competencia oral entre un nivel de usuario competente de dominio eficaz
(C1) e de mestría (C2) ........................................................................................................................................................................................
11. O profesorado das linguas curriculares no bacharelato (galego, castelán, LE) debería coordinar o seu traballo para un tratamento integrado
das linguas (TIL) .................................................................................................................................................................................................
12. O desenvolvemento dun proxecto lingüístico de centro (PLC) mellora as competencias do alumnado en todas as linguas incluídas as LE ............
13. Un dos problemas da lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é a súa avaliación ...............................................................................
14. Outro problema da lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é ocasionar interferencias (ruídos, molestias etc.) no desenvolvemento das
demais materias ................................................................................................................................................................................................
15. O número de oportunidades que ten o alumnado de bacharelato para practicar a lingua oral en LE mediante actividades
extraescolares é suficiente .................................................................................................................................................................................
16. O profesorado debería organizar viaxes de estudo ao estranxeiro co alumnado ..................................................................................................
17. O profesorado de LE debería manter o nivel de competencia oral propio da súa especialidade de xeito permanente ..........................................

9. A motivación do alumnado de bacharelato cara a lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é:
a) menor que a que teñen para a lectura e a escritura ........................................................................................................................................
b) igual que a que teñen para a lectura e a escritura ..........................................................................................................................................
c) maior que a que teñen para a lectura e a escritura .........................................................................................................................................

8. Para acadar un dominio oral en LE é preciso:
a) practicar en clase en grupos pequenos ...........................................................................................................................................................
b) estudar outra materia nunha LE .....................................................................................................................................................................
c) relacionarse e falar con nativos/as en LE .........................................................................................................................................................
d) realizar estadías nun país no que se fala a LE .................................................................................................................................................
e) ver películas, escoitar música etc. en LE ..........................................................................................................................................................

4.
5.
6.
7.

3. A importancia que a sociedade lle concede á lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros:
a) menor que a que lles dá á lectura e á escritura ...............................................................................................................................................
b) igual que a que lles dá á lectura e á escritura
c) maior que a que lles dá á lectura e á escritura ................................................................................................................................................

2. A importancia que a sociedade lles concede ás LE é:
a) menor que a que lles dá a outras materias .....................................................................................................................................................
b) igual que a que lles dá a outras materias .......................................................................................................................................................
c) maior que a que lles dá a outras materias ......................................................................................................................................................

1. Aprender dúas LE é fundamental para o desenvolverse no mundo actual ...........................................................................................................

(1 = En desacordo; 2 = Pouco de acordo; 3 = Bastante de acordo; 4 = Moi de acordo)

III. Indique en que medida está de acordo cos seguintes enunciados:

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
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2
2
2
2

1 2 3 4

8. Poño deberes para a casa de tipo oral (ver películas en versión orixinal, practicar conversas en LE etc.) ..................................................................

3
3
3
3

4
4
4
4

4
4
4
4
1
1
1
1

3
3
3
3

2
2
2
2

1 2 3 4

4. O tempo das miñas intervencións orais na clase supera os tempos de intervención oral do meu alumnado

1
1
1
1

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

3. A maioría do meu alumnado participa oralmente nas actividades de clase:
a) facendo breves exposicións orais na LE ...........................................................................................................................................................
b) traballando en proxectos ................................................................................................................................................................................
c) traballando mediante tarefas ..........................................................................................................................................................................

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

2. Utilizo a LE na clase para a maioría das actividades ................................................................................................................................................

5. As formas máis típicas en que organizo as interaccións orais son:
a) o alumno/a fala co profesor en LE (resto da clase escoita) ................................................................................................................................
b) os alumnos/as traballan en parellas usando a LE (profesor/a observa) ..............................................................................................................
c) os alumnos/as traballan en grupos de tres ou máis usando a LE (profesor/a observa) .......................................................................................
6. Valoro a competencia oral do meu alumnado mediante:
a) a corrección (número e importancia de erros) ..................................................................................................................................................
b) a fluidez e a soltura ao expresarse ..................................................................................................................................................................
c) a entoación e a pronunciación ........................................................................................................................................................................
d) a súa capacidade de resolución dos problemas de comunicación (preguntando, autocorrixíndose etc.) ...........................................................
7. As técnicas de corrección oral que emprego cos/coas alumnos/as cando falan son:
a) de maneira colectiva para toda a clase ............................................................................................................................................................
b) de xeito individual, interrómpoo e rectifico o que di mal .................................................................................................................................
c) de xeito individual, interrómpoo e repito o erro para ver se se dá conta ...........................................................................................................
d) de xeito individual, espero a que acabe e logo corríxolle os erros máis importantes .........................................................................................

1 2 3 4
1 2 3 4

1. Nas miñas clases de LE desenvolvo actividades de:
a) comprensión oral ............................................................................................................................................................................................
b) expresión oral .................................................................................................................................................................................................

(1 = Nunca; 2 = Poucas veces; 3 = Bastantes veces; 4 = Moitas veces)

IV. Indique a frecuencia das seguintes actividades nas súas clases de LE en 2.º de bacharelato:
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1. O nivel de competencia oral do alumnado cando accede ao bacharelato non é o axeitado para un desenvolvemento integral das clases en LE .

2. Que o centro careza dunha aula propia para LE equipada con medios tecnolóxicos ...........................................................................................

3. Que o centro careza dun/dunha profesor/a auxiliar de conversa nativo/a ...........................................................................................................

4. Que o profesorado use con pouca frecuencia a LE de forma oral na clase .........................................................................................................

5. Que haxa máis de 20 alumnos/as por aula nas clases de LE ...............................................................................................................................

6. Que o alumnado precise visualizar unha frase ou unha palabra antes de poder comprendela ............................................................................

7. Que o alumnado manifeste ansiedade e temor á hora de falar en LE ................................................................................................................

8. Ter unha deficiente habilidade oral en galego e castelán que lles afecta aos usos orais en LE .............................................................................

9. A falta de práctica durante o verán que fai que se perda habilidade para falar e comprender a LE .....................................................................

(1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Bastante importante; 4 = Moi importante)

V. Valore a importancia que lles dá ás seguintes situacións que lle poden afectar ao dominio oral da LE:

Anexo 1

VI. Indique dous obstáculos que, na súa opinión, dificultan a adquisición
dunha boa competencia oral en linguas estranxeiras por parte do seu
alumnado de bacharelato:

1.

2.

VII. Propoña dúas solucións que, na súa opinión, contribuirían a mellorar
a competencia oral do seu alumnado de bacharelato en linguas
estranxeiras:

1.

2.

327

AS LINGUAS ESTRANXEIRAS NO SISTEMA EDUCATIVO
DE GALICIA: PERCEPCIÓNS DO PROFESORADO,
ALUMNADO E AS SÚAS FAMILIAS AO REMATE DO
BACHARELATO

CUESTIONARIO PARA ALUMNADO
DE 2.º DE BACHARELATO
INSTRUCIÓNS:
O Consello Escolar de Galicia encargoulle a realización dun informe sobre as
linguas estranxeiras (LE) a un equipo de investigación coordinado polo Instituto
de Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela.
O obxectivo deste estudo é coñecer as percepcións de diferentes membros da
comunidade educativa (alumnado, pais/nais, profesorado e ANPA) sobre as linguas
estranxeiras na súa dimensión oral (comprensión e expresión) na Comunidade
Autónoma de Galicia. Para isto elaboramos diferentes cuestionarios que van
dirixidos a cada un dos colectivos.
Este cuestionario componse de diferentes tipos de preguntas:
• Preguntas con cadro, nas que debes sinalar cunha X onde corresponda.
• Preguntas de valoración, nas que debes rodear cun círculo a opción elixida en
cada unha das linguas estranxeiras que estudas (1.ª LE e/ou 2.ª LE).
• Preguntas nas que deberás completar a información solicitada.
O cuestionario é anónimo e a información que che solicitamos será tratada con
absoluta confidencialidade e só poderá ser empregada para os fins deste estudo.
Por favor, contesta todas as preguntas. Das túas respostas dependerá a utilidade
deste traballo.
MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN
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I. Datos de identificación do centro
3. Nome do centro:
4. Titularidade:
o Público

o Privado

5. Provincia:
o A Coruña

o Lugo

o Ourense

o Pontevedra

II. Datos de identificación do/da alumno/a
1. Sexo:
o Home

o Muller

2. Idade:
o 16

o 17

o 18

o 19

o Máis de 19

3. Onde vives?
o No centro da cidade

o Nun barrio da cidade

o Nunha urbanización lonxe do centro

o Nunha vila

o Nunha aldea
4. Nivel de estudo dos teus pais/nais ou titores/as legais:
Nai/titora

Pai/titor

o

o

Secundarios

o

o

Superiores

o

o

Primarios

5. Viviches coa túa familia, parentes etc. nun país estranxeiro onde se fala a lingua
estranxeira (LE) que estás estudando agora?

Nunca

1.ª LE

2.ª LE

o

o

Menos de 2 anos

o

o

Entre 2 e 4 anos

o

o

Máis de 4 anos

o

o

6. Houbo (ou segue habendo) unha época da túa vida na que alguén da túa familia
usou (ou usa) unha LE no fogar para falar contigo?
o Si, inglés

o Si, francés

o Si, outra. Especifica:��������������

o Non
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III. Datos académicos
1. Modalidade de bacharelato que cursas:
o Humanidades e Ciencias Sociais
o Ciencias e Tecnoloxía
o Artes
2. Primeira lingua estranxeira (1.ª LE) de estudo:
o Inglés

o Francés

o Outra. Especifica: ________________

Indica cando empezaches a estudala:
o Infantil

o Primaria

o Secundaria

3. Se cursas unha segunda lingua estranxeira (2.ª LE) en 2.º de bacharelato indica
cal:
o Inglés

o Francés

o Outra. Especifica: ________________

Indica cando empezaches a estudala:
o Primaria

o Secundaria

o Bacharelato

4. Contaches ou contas cun/cunha auxiliar de conversa na clase de LE?
o Si

o Non

En caso afirmativo, especifica a etapa educativa, o curso e a lingua: _____________
_______________________________________________________________________
5. Estudaches ou estudas algunha outra materia (Filosofía, Historia, Matemáticas…)
en LE?
o Si

o Non

En caso afirmativo, especifica a etapa educativa, o curso e a materia: ____________
_______________________________________________________________________
6. Cualificacións medias de LE en bacharelato:
1.ª LE
Nota final de 1.º de bacharelato
Nota da 1.ª avaliación de 2.º de bacharelato
Nota da 2.ª avaliación de 2.º de bacharelato
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2.ª LE

7. Agora que estou a punto de acabar o bacharelato, considero que:
1.ª LE
Si
Non

2.ª LE
Si
Non

Son capaz de falar brevemente de experiencias e rutinas,
de dar instrucións, de describir cousas, lugares e persoas
e de recitar un poema ou a letra dunha canción

o

o

o

o

Falo por iniciativa propia e poucas veces necesito pensar
antes como expresarme. Falo con frases sinxelas e
enlazadas

o

o

o

o

Ao falar fago algunhas pausas, teño dúbidas e debo
repetir e reformular algunha frase

o

o

o

o

Son capaz de manter breves diálogos cos compañeiros/
as e co profesor/a; tamén son capaz de realizar xogos de
rol sinxelos, sobre temas coñecidos

o

o

o

o

Son capaz de intercambiar opinións e me poñerme de
acordo con nativos/as ou estudantes de intercambio,
acerca das actividades que podemos facer ou dos lugares
aos que podemos ir. Sei desculparme, facer convites ou
expresar o que me gusta

o

o

o

o

Comprendo o tema das conversacións sinxelas e
comúns; podo entender o que me din e responder, se
me falan devagar, se me repiten o que non entenda e se
me axudan coas palabras difíciles

o

o

o

o

8. Tes algún certificado oficial en lingua estranxeira (escola oficial de idiomas,
University of Cambridge, Alliance Française, Goethe Institut…)?
o Si

Especifica (idioma e certificado): �������������������������

o Non
9. Número de alumnos/as actualmente na túa clase de LE:
Menos de 10
Entre 10 e 20
Entre 21 e 30
Máis de 30

1.ª LE
o
o
o
o

2.ª LE
o
o
o
o
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

4
4
4
4
4

1 2 3 4

10. No ensino dunha LE dáselle pouca importancia á lingua oral porque na proba de selectividade pesa máis a dimensión escrita .....

3
3
3
3
3

1 2 3 4

9. Nas notas de avaliación debería diferenciarse entre o resultado de probas orais e escritas .....................................................

2
2
2
2
2

1 2 3 4

8. O profesorado tería que utilizar habitualmente medios tecnolóxicos para o ensino de LE ......................................................

1
1
1
1
1

1 2 3 4

7. Comezar a aprendizaxe dunha LE en infantil é fundamental para dominar oralmente a LE .....................................................

11. Para acadar un dominio oral en LE é preciso: .........................................................................................................................
a) practicar en clase en grupos pequenos ..............................................................................................................................
b) estudar outra materia nunha LE ........................................................................................................................................
c) relacionarse e falar con nativos/as en LE ............................................................................................................................
d) realizar estadías nun país no que se fala a LE ....................................................................................................................
e) ver películas, escoitar música etc. en LE .............................................................................................................................
12. A miña motivación cara a lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é: ....................................................................
a) menor que a que teño para a lectura e a escritura ............................................................................................................
b) igual que a que teño para a lectura e a escritura ...............................................................................................................
c) maior que a que teño para a lectura e a escritura ..............................................................................................................

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1
1
1
1
1

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

2.ª LE

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1.ª LE

5. A importancia que a sociedade lles concede ás LE é: ..............................................................................................................
a) menor que a que lles dá a outras materias ........................................................................................................................
b) igual que a que lles dá a outras materias ..........................................................................................................................
c) maior que a que lles dá a outras materias .........................................................................................................................
6. A importancia que a sociedade lle concede á lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é: .......................................
a) menor que a que lles dá á lectura e á escritura ..................................................................................................................
b) igual que a que lles dá á lectura e á escritura ....................................................................................................................
c) maior que a que lles dá á lectura e á escritura ...................................................................................................................

4. Aprender unha 1.ª e 2.ª LE é fundamental para desenvolverse no mundo actual ...................................................................

(1 = En desacordo; 2 = Pouco de acordo; 3 = Bastante de acordo; 4 = Moi de acordo)

IV. Indica en que medida estás de acordo cos seguintes enunciados:

Anexo 2
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2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4
1 2 3 4

1
1
1
1
1 2 3 4

4
4
4
4

4
4
4
4

8. Teño deberes de LE para a casa de tipo oral (ver películas en versión orixinal, ter conversas en LE etc.) ..................................

3
3
3
3

3
3
3
3
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1

4
4
4
4

1
1
1
1

3
3
3
3

2
2
2
2

1 2 3 4

1
1
1
1

1 2 3 4

4. Os tempos das intervencións orais na clase dos meus profesores/as superan os tempos de intervención oral do alumnado ....

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

3. Cando participo oralmente en calquera actividade de clase fágoo en LE ...............................................................................

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

2. Os meus profesores/as utilizan a LE na clase para a maioría das actividades ...........................................................................

1 2 3 4
1 2 3 4

2.ª LE

5. As formas máis típicas de realizar as actividades orais son:
a) o/a alumno/a fala co/coa profesor/a en LE (resto da clase escoita) ......................................................................................
b) os/as alumnos/as traballan en parellas usando a LE (profesor/a observa) ............................................................................
c) os/as alumnos/as traballan en grupos de tres ou máis usando a LE (profesor/a observa) .....................................................
6. Os meus profesores/as valóranme a expresión oral en LE de acordo con:
a) a corrección (número e importancia de erros) ....................................................................................................................
b) a fluidez e a soltura ao expresarme ...................................................................................................................................
c) a entoación e a pronunciación ..........................................................................................................................................
d) a resolución de problemas de comunicación (preguntando, autocorrixíndome etc.) ...........................................................
7. Cando falamos en LE na clase, os/as profesores/as corríxennos:
a) de maneira colectiva para toda a clase ..............................................................................................................................
b) de xeito individual, interrómpenme e rectifican o que digo mal .........................................................................................
b) de xeito individual, interrómpenme e repiten o erro para ver se me dou conta ..................................................................
c) de xeito individual, esperan a que acabe e logo corríxenme os erros máis importantes ......................................................

1 2 3 4
1 2 3 4

1.ª LE

1. Na clase de LE os meus profesores/as desenvolven actividades de:
a) comprensión oral ..............................................................................................................................................................
b) expresión oral ...................................................................................................................................................................

(1 = Nunca; 2 = Poucas veces; 3 = Bastantes veces; 4 = Moitas veces)

V. Indica a frecuencia das seguintes actividades nas túas clases de LE en 2.º de bacharelato:
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

2. Tiven/teño clases particulares con profesores/as de LE que me axudaron/axudan a practicar a lingua oral ....................................

3. Mantiven/manteño conversas en LE con falantes nativos .............................................................................................................

4. Para practicar a lingua oral en LE utilicei/utilizo distintos medios (Internet, tv, radio etc.) .............................................................

5. Realicei viaxes ao estranxeiro coa miña familia onde tiven a oportunidade de practicar algunha das LE que estudo .....................

6. Realicei viaxes ao estranxeiro co meu centro e cos meus profesores/as ........................................................................................

7. Realicei algunha estadía de estudos no estranxeiro superior a 20 días .........................................................................................

8. Realicei intercambios con alumnos/as da miña idade para practicar a LE ......................................................................................

9. Son capaz de seguir durante máis de media hora unha película sen subtítulos, en versión orixinal en LE, ou ben un programa de
música, deportes, información etc. .............................................................................................................................................

1.ª LE

1. Tiven/teño oportunidades para escoitar e falar a LE fóra da clase ................................................................................................

(1 = Nunca; 2 = Poucas veces; 3 = Bastantes veces; 4 = Moitas veces)

VI. Indica a frecuencia das seguintes actividades fóra das túas clases de LE:

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2.ª LE

Anexo 2
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

11. Que o centro careza dun/dunha profesor/a auxiliar de conversa nativo/a ......................................................................................

12. Que o profesorado use con pouca frecuencia a LE de forma oral na clase ....................................................................................

13. Que haxa máis de 20 alumnos/as por aula nas clases de LE ..........................................................................................................

14. Ter que ver por escrito unha frase ou unha palabra antes de poder comprendela .........................................................................

15. Ter medo de que se rían dun cando hai que falar en LE ................................................................................................................

16. Ter unha deficiente habilidade oral en galego e castelán que lles afecta aos usos orais en LE ........................................................

8. A falta de práctica durante o verán que fai que se perda habilidade para falar e comprender a LE ................................................

1.ª LE

10. Que o centro careza dun aula propia para LE equipada con medios tecnolóxicos .........................................................................

(1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Bastante importante; 4 = Moi importante)

VII. Valora a importancia que lles dás ás seguintes situacións que lle poden afectar ao dominio oral da LE:

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2.ª LE

Anexo 2

VIII.Indica dous obstáculos que, na túa opinión, che dificultan a adquisición
dunha boa competencia oral en linguas estranxeiras:

1.

2.

IX. Propón dúas solucións que, na túa opinión, contribuirían a mellorar a túa
competencia oral en linguas estranxeiras:

1.

2.
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AS LINGUAS ESTRANXEIRAS NO SISTEMA EDUCATIVO
DE GALICIA: PERCEPCIÓNS DO PROFESORADO,
ALUMNADO E AS SÚAS FAMILIAS AO REMATE DO
BACHARELATO

CUESTIONARIO PARA PAIS/NAIS
DE ALUMNADO DE 2.º DE BACHARELATO
INSTRUCIÓNS:
O Consello Escolar de Galicia encargoulle a realización dun Informe sobre as
linguas estranxeiras a un equipo de investigación coordinado polo Instituto de
Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela.
O obxectivo deste estudo é coñecer as percepcións de diferentes membros
da comunidade educativa (alumnado, pais/nais, profesorado e ANPA) sobre
a adquisición das linguas estranxeiras na súa dimensión oral (comprensión e
expresión) na Comunidade Autónoma de Galicia. Para isto elaboramos diferentes
cuestionarios que van dirixidos a cada un dos colectivos.
Este cuestionario componse de diferentes tipos de preguntas:
• Preguntas con cadro, nas que debe sinalar cunha X onde corresponda.
• Preguntas de valoración, nas que debe rodear cun círculo a opción elixida.
• Preguntas nas que deberá completar a información solicitada.
O cuestionario é anónimo e a información que lle solicitamos será tratada con
absoluta confidencialidade e só poderá ser empregada para os fins deste estudo.
Por favor, conteste todas as preguntas. Das súas respostas dependerá a utilidade
deste traballo.
MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN
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I. Datos de identificación do centro
6.

Nome do centro:����������������������������������������������������������

7. Titularidade:
o Público

o Privado

3. Provincia:
o A Coruña

o Lugo

o Ourense

o Pontevedra

II. Datos de identificación do pai/titor, nai/titora
1. Sexo:
o Home

o Muller

2. Idade:
o Menos de 40

o Entre 40 e 49

o Entre 50 e 59

o Máis de 59

3. Nivel de estudos:
Nai/titora

Pai/titor

Primarios

o

o

Secundarios

o

o

Superiores

o

o

4. Viviu vostede e/ou a súa parella nun país estranxeiro onde se falara a lingua/s
estranxeira/s que estuda o seu fillo/a?
o Nunca

o Menos de 2 anos o Entre 2 e 4 anos

o Máis de 4 anos

5. Houbo (ou segue habendo) unha época na que alguén da súa familia usara (ou
use) unha lingua estranxeira no fogar para falar cos seus fillos/as?
o Si, inglés

o Si, francés

o Si, outra. Especifique:�������������

o Non
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1 2 3 4
1 2 3 4
1
1
1
1
1

18. Nas notas de avaliación debería diferenciarse entre o resultado de probas orais e escritas ..................................................................................

19. No ensino dunha lingua estranxeira dáselle pouca importancia á lingua oral porque na proba de selectividade pesa máis a dimensión escrita ....

20. Para acadar un dominio oral en lingua estranxeira é preciso:
a) practicar en clase en grupos pequenos ...........................................................................................................................................................
b) estudar outra materia nunha lingua estranxeira .............................................................................................................................................
c) relacionarse e falar con nativos/as en lingua estranxeira ..................................................................................................................................
d) realizar estadías nun país no que se fala a lingua estranxeira ..........................................................................................................................
e) ver películas, escoitar música etc. en lingua estranxeira ..................................................................................................................................

4
4
4
4
4

1 2 3 4

17. O profesorado tería que utilizar habitualmente medios tecnolóxicos para o ensino de lingua estranxeira ............................................................

3
3
3
3
3

1 2 3 4

16. Comezar a aprendizaxe dunha lingua estranxeira en infantil é fundamental para dominar oralmente a lingua estranxeira ..................................

2
2
2
2
2

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

14. A importancia que a sociedade lles concede ás linguas estranxeiras é:
a) menor que a que lles dá a outras materias .....................................................................................................................................................
b) igual que a que lles dá a outras materias .......................................................................................................................................................
c) maior que a que lles dá a outras materias ......................................................................................................................................................
15. A importancia que a sociedade lle concede á lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é:
a) menor que a que lles dá á lectura e á escritura ...............................................................................................................................................
b) igual que a que lles dá á lectura e á escritura .................................................................................................................................................
c) maior que a que lles dá á lectura e á escritura ................................................................................................................................................

13. Aprender dúas linguas estranxeiras é fundamental para desenvolverse no mundo actual ...................................................................................

(1 = En desacordo; 2 = Pouco de acordo; 3 = Bastante de acordo; 4 = Moi de acordo)

III. Indique en que medida está de acordo cos seguintes enunciados:

Anexo 3
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

10. Tivo/ten oportunidades para escoitar e falar a lingua estranxeira fóra da clase ....................................................................................................

11. Tivo/ten clases particulares con profesores/as de lingua estranxeira que lle axudaron/axudan a practicar a lingua oral .........................................

12. Mantivo/mantén conversas en lingua estranxeira con falantes nativos .................................................................................................................

13. Para practicar a lingua oral en lingua estranxeira utilizou/utiliza distintos medios (Internet, tv, radio etc.) .............................................................

14. Realizou viaxes ao estranxeiro coa familia onde tivo a oportunidade de practicar algunha das linguas estranxeiras que estuda ............................

15. Realizou viaxes ao estranxeiro co seu centro e cos seus profesores/as ..................................................................................................................

16. Realizou algunha estadía de estudos no estranxeiro superior a 20 días ................................................................................................................

17. Realizou intercambios con alumnos/as da súa mesma idade para practicar a lingua estranxeira ..........................................................................

18. É capaz de seguir durante máis de media hora unha película sen subtítulos, en versión orixinal en lingua estranxeira, ou ben un programa de
música, deportes, información etc. .....................................................................................................................................................................

(1 = Nunca; 2 = Poucas veces; 3 = Bastantes veces; 4 = Moitas veces)

IV. Indique a frecuencia das seguintes actividades que realizou ou realiza o seu fillo/a:
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

17. Que o centro careza dun aula propia para lingua estranxeira equipada con medios tecnolóxicos ........................................................................

18. Que o centro careza dun profesor/a auxiliar de conversa nativo .........................................................................................................................

19. Que o profesorado use con pouca frecuencia a lingua estranxeira de forma oral na clase ...................................................................................

20. Que haxa máis de 20 alumnos/as por aula nas clases de lingua estranxeira ………….. ........................................................................................

21. Ter unha deficiente habilidade oral en galego e castelán que lles afecta aos usos orais en lingua estranxeira ......................................................

22. A falta de práctica durante o verán que fai que se perda habilidade para falar e comprender a lingua estranxeira .............................................

(1 = Nada importante; 2 = Pouco importante; 3 = Bastante importante; 4 = Moi importante)

V. Valore a importancia que lles dá ás seguintes situacións que lle poden afectar ao dominio oral da lingua estranxeira:

Anexo 3

VI. Indique dous obstáculos que, na súa opinión, dificultan a adquisición
dunha boa competencia oral do seu fillo/a en linguas estranxeiras:

1.

2.

VII. Propoña dúas solucións que, na súa opinión, contribuirían a mellorar a
competencia oral do seu fillo/a en linguas estranxeiras:

1.

2.
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AS LINGUAS ESTRANXEIRAS NO SISTEMA EDUCATIVO
DE GALICIA: PERCEPCIÓNS DO PROFESORADO,
ALUMNADO E AS SÚAS FAMILIAS AO REMATE DO
BACHARELATO

CUESTIONARIO PARA O/A PRESIDENTE/A DA ANPA
INSTRUCIÓNS:
O Consello Escolar de Galicia encargoulle a realización dun Informe sobre as
linguas estranxeiras a un equipo de investigación coordinado polo Instituto de
Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela.
O obxectivo deste estudo é coñecer as percepcións de diferentes membros da
comunidade educativa (alumnado, pais/nais, profesorado e ANPA) sobre as linguas
estranxeiras na súa dimensión oral (comprensión e expresión) na Comunidade
Autónoma de Galicia. Para isto elaboramos diferentes cuestionarios que van
dirixidos a cada un dos colectivos.
Este cuestionario componse de diferentes tipos de preguntas:
• Preguntas con cadro, nas que debe sinalar cunha X onde corresponda.
• Preguntas de valoración, nas que debe rodear cun círculo a opción elixida.
• Preguntas nas que deberá completar a información solicitada.
O cuestionario é anónimo e a información que lle solicitamos será tratada con
absoluta confidencialidade e só poderá ser empregada para os fins deste estudo.
Por favor, conteste todas as preguntas. Das súas respostas dependerá a utilidade
deste traballo.
MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN
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I. Datos de identificación do centro
8.

Nome do centro:����������������������������������������������������������

9. Titularidade:
o Público

o Privado

3. Provincia:
o A Coruña

o Lugo

o Ourense

o Pontevedra

II. Datos de identificación da ANPA
1.

Nome da ANPA:�����������������������������������������������������������

2. A ANPA organiza actividades extraescolares relacionadas coa lingua estranxeira
no bacharelato?
o Si

Especifique�������������������������������������������

o Non
3. Colabora con outras institucións na organización destas actividades?
o Si

Especifique: ������������������������������������������

o Non
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1 2 3 4
1 2 3 4
1
1
1
1
1

26. Nas notas de avaliación debería diferenciarse entre o resultado de probas orais e escritas ..................................................................................

27. No ensino dunha lingua estranxeira dáselle pouca importancia á lingua oral porque na proba de selectividade pesa máis a dimensión escrita ....

28. Para acadar un dominio oral en lingua estranxeira é preciso:
a) practicar en clase en grupos pequenos ...........................................................................................................................................................
b) estudar outra materia nunha lingua estranxeira .............................................................................................................................................
c) relacionarse e falar con nativos/as en lingua estranxeira ..................................................................................................................................
d) realizar estadías nun país no que se fala a lingua estranxeira ..........................................................................................................................
e) ver películas, escoitar música etc. en lingua estranxeira ..................................................................................................................................

4
4
4
4
4

1 2 3 4

25. O profesorado tería que utilizar habitualmente medios tecnolóxicos para o ensino de lingua estranxeira ............................................................

3
3
3
3
3

1 2 3 4

24. Comezar a aprendizaxe dunha lingua estranxeira en infantil é fundamental para dominar oralmente a lingua estranxeira ..................................

2
2
2
2
2

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

22. A importancia que a sociedade lles concede ás linguas estranxeiras é:
a) menor que a que lles dá a outras materias .....................................................................................................................................................
b) igual que a que lles dá a outras materias .......................................................................................................................................................
c) maior que a que lles dá a outras materias ......................................................................................................................................................
23. A importancia que a sociedade lle concede á lingua oral na aprendizaxe de idiomas estranxeiros é:
a) menor que a que lles dá á lectura e á escritura ...............................................................................................................................................
b) igual que a que lles dá á lectura e á escritura .................................................................................................................................................
c) maior que a que lles dá á lectura e á escritura ................................................................................................................................................

21. Aprender dúas linguas estranxeiras é fundamental para desenvolverse no mundo actual ...................................................................................

(1 = En desacordo; 2 = Pouco de acordo; 3 = Bastante de acordo; 4 = Moi de acordo)

III. Indique en que medida está de acordo cos seguintes enunciados:

Anexo 4

IV. Indique dous obstáculos que, na súa opinión, dificultan unha boa
competencia oral do alumnado de bacharelato en linguas estranxeiras:

1.

2.

V. Propoña dúas solucións que, na súa opinión, contribuirían a mellorar a
competencia oral do alumnado de bacharelato en linguas estranxeiras:

1.

2.
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MOSTRA DE CENTROS A CORUÑA

CPR Galaxia
IES Monte Neme
IES Francisco Aguiar
CPR Nuestra Señora del Carmen
IES Monte das Moas
IES Urbano Lugrís
CPR Esclavas Sagrado Corazón de Jesús
CPR Peñarredonda
CPR Monte Grande
CPR Rías Altas

Carreira (San Paio)

Ribeira (Santa Uxía)

Carballo (San Xoán)

Betanzos
Betanzos

A Coruña
A Coruña
A Coruña
Elviña (San Vicenzo)
A Coruña
Culleredo (Santo Estevo)

Ribeira

Ribeira
Comarca: BERGANTIÑOS (1)
Carballo
Comarca: BETANZOS (2)
Betanzos
Betanzos
Comarca: A CORUÑA (6)
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Culleredo
Comarca: EUME (2)
Pontedeume

Comarca: SANTIAGO (3)
Brión
Santiago
Santiago
Comarca: O SAR (1)
Padrón

Noia

Padrón (Santiago)

Brión (San Fins)
Santiago
Villestro (Santa María)

Noia

Pontedeume (Santiago)
Pontes de García Rodríguez (Santa
As Pontes de García Rodríguez As
María)
Comarca: Ferrol (3)
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Narón
Xubia (Nosa Señora dos Desamparados)
Comarca: NOIA (1)

IES de Porto do Son

Noal (San Vicente)

IES Camilo José Cela

IES Brión
IES de Sar
CPR Juniors

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª

981 822 800

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
(Sección bilingüe)
IES Campo de San Alberto

981 352 763
981 352 109
981 380 033

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª

IES Canido
CPR Tirso de Molina
IES Terra de Trasancos

981 810 752

981 881 817
981 563 321
981 537 306

981 451 351

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

IES Moncho Valcarce

981 432 004

981 284 377
981 235 945
981 251 800
981 286 533
981 288 177
981 174 371

981 772 451
981 770 452

981 701 159

981 871 242

981 874 633

981 767 494

TELÉFONO

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
1.ª Ing. – Non hai 2.ª
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

IES Fraga do Eume

IES Leliadoura

Centro

Localidade

Concello
Comarca: BARBANZA (3)
Porto do Son

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS 1.ª INGLÉS – NON 2.ª
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IES Agra de Leborís
IES de Curtis
IES de Sabón

CPR Hijas de Cristo Rey
IES Isaac Díaz Pardo
IES Punta Candieira

Torás (Santa María)

Curtis (Santaia)

Arteixo (Santiago)

A Coruña

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Burgo (Santiago)

Perillo (Santa Locaia)

Oleiros (Santa María)
Sada (Santa María)

Cedeira (Santa María do Mar)

Ferrol

A Coruña

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Culleredo

Oleiros

Oleiros
Sada
Comarca: Ferrol (5)
Cedeira

Ferrol

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

IES Xosé Neira Vilas

IES Universidade Laboral

CPR Fogar de Santa Margarida
IES Fernándo Wirtz Suárez
IES Rafael Puga Ramón
CPR Compañía de María
CPR Eirís
CPR Santa María del Mar
CPR Obradoiro

IES Eusebio da Guarda

IES Félix Muriel

Rianxo (Santa Comba)

Rianxo
Comarca: BERGANTIÑOS (1)
A Laracha
Comarca: BETANZOS (1)
Curtis
Comarca: A CORUÑA (13)
Arteixo

IES Praia Barraña

IES de Arzúa

Arzúa (Santiago)

Boiro (Santa Baia)

Centro

Localidade

Boiro

Concello
Comarca: ARZÚA (1)
Arzúa
Comarca: BARBANZA (2)

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS 1.ª INGLÉS – OPTATIVAS

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

Tipoloxía

981 321 565

981 481 202

981 610 050
981 623 954

981 638 903

981 660 700

981 251 090
981 230 643
981 231 545
981 250 350
981 284 400
981 283 000
981 281 888

981 223 479

981 601 012

981 786 100

981 605 540

981 843 700

981 846 054

981 500 527

TELÉFONO

Anexo 1

355

Neda (San Nicolás)

Cee (Santa María)

Noia

Neda

Comarca: FISTERRA (1)
Cee
Comarca: NOIA (1)

Noia

Cariño (San Bartolomeu)

Biduído (Santa María)
Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

O Castiñeiriño (Nosa Señora de Fátima)

Santiago
Cacheiras (San Simón de Ons)

Cariño

Comarca: SANTIAGO (8)
Ames
Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

Santiago

Santiago
Teo

Comarca: ORTEGAL (1)

Ordes

Ordes (Santa María)

San Xiao de Narón (San Xiao)

Narón

Comarca: ORDES (1)

Ferrol

Ferrol

IES Eduardo Pondal
IES de Cacheiras

CPR Manuel Peleteiro

IES As Fontiñas

CPR Alca
IES Antonio Fraguas Fraguas
CPR La Salle
CPR Compañía de María

IES Cabo Ortegal

IES N.º 1

IES Virxe do Mar

IES Fernando Blanco

IES Fernando Esquío

IES As Telleiras

IES Sofía Casanova

1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr. e outras
(italiano)
1.ª Ing. – 2.ª Fr. e outras
(Alemán)
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing .– 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

981 522 154
981 806 332

981 591 475

981 573 440

981 531 103
981 588 498
981 584 611
981 587 500

981 405 178

981 680 922

981 820 119

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – 2.ª outras non
Fr. (Portugués) (Sección
bilingüe)

981 745 350

981 391 080

981 384 822

981 311 500

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
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Conxo (Santa María)

Santiago

Santa Comba

Comarca: XALLAS (1)

Zas

Santa Comba (San Pedro)

Baio (Santa María)

Comarca: TERRA DE SONEIRA (1)

Ortoño (San Xoán)

Ames

Comarca: SANTIAGO (2)

Muros

Muros (San Pedro)

A Coruña

A Coruña

Comarca: MUROS (1)

Cambre (Santa María)

Cospindo (San Tirso)

Negreira

Localidade

Cambre

Comarca: A CORUÑA (2)

Ponteceso

Comarca: BERGANTIÑOS (1)

Negreira

Comarca: A BARCALA (1)

Concello

IES Terra de Xallas

IES Maximino Romero de Lema

CPR Santa Apolonia

IES de Ames

IES Fontexería

IES Salvador de Madariaga

IES Alfonso X O Sabio

IES de Ponteceso

IES Xulián Magariños

Centro

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS 1.ª FRANCÉS

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª)
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

981 880 425

981 719 149

981 520 273

981 891 589

981 827 225

981 255 143

981 651 025

981 714 477

981 885 349

TELÉFONO

Anexo 1
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Chantada

Localidade

Lugo

Lugo

Palas de Rei

Palas de Rei (San Tirso)

Lugo

Comarca: A ULLOA (1)

Lugo

Lugo

A Fonsagrada (Santa María)

Lugo

Comarca: LUGO (3)

A Fonsagrada

Comarca: A FONSAGRADA (1)

Chantada

Comarca: CHANTADA (1)

Concello

IES de Palas de Rei

CPR Galén

IES Politécnico de Lugo

IES A Piringalla

IES Fontem Albei

IES Val do Asma

Centro

1.ª INGLÉS – NON 2.ª

LUGO

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

982 380 170

982 265 205

982 220 328

982 212 010

982 340 156

982 441 602

TELÉFONO
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Lugo

Lugo

Lugo

Lugo

Mondoñedo

Mondoñedo

Viveiro

Vilalba (Santa María)

Vilalba

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Comarca: TERRA DE LEMOS (2)

Lagostelle (San Xoán)

Quiroga (San Martín)

Meira (Santa María)

Ribadeo (Santa María)

Guitiriz

Comarca: TERRA CHÁ (2)

Quiroga

Comarca: QUIROGA (1)

Meira

Comarca: MEIRA (1)

Ribadeo

Comarca: A MARIÑA ORIENTAL (1)

Viveiro

Comarca: A MARIÑA OCCIDENTAL (1)

Burela

Burela

Comarca: A MARIÑA CENTRAL (2)

Lugo

Becerreá (San Xoán)

Localidade

Lugo

Comarca: LUGO (3)

Becerreá

Comarca: OS ANCARES (1)

Concello

IES Francisco Daviña Rey

IES Río Cabe

IES Santiago Basanta Silva

IES Poeta Díaz Castro

IES de Quiroga

IES Pedregal de Irimia

IES Dionisio Gamallo Fierros

IES Vilar Ponte

IES San Rosendo

IES Monte Castelo

CPR Fingoy

IES Xoán Montes

IES Lucus Augusti

IES de Becerreá

Centro

1.ª INGLÉS – OPTATIVAS

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing – 2.ª Fr

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr. e outras
(alemán)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

Tipoloxía

982 400 460

982 400 812

982 512 160

982 370 026

982 428 213

982 330 292

982 128 098

982 560 784

982 521 034

982 580 889

982 221 630

982 241 984

982 220 968

982 360 505

TELÉFONO
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Sarria

Comarca: SARRIA (1)

Concello

Sarria

Localidade

IES Gregorio Fernández

Centro

1.ª FRANCÉS – NON 2.ª

1ª. Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

982 530 030

TELÉFONO

360

Ourense

Ourense

Ourense

Ourense

A Pobra de Trives

CPR Santa María

CPR Padre Feijoo Zorelle

CPR Divina Pastora

IES Lagoa de Antela

Centro

A Pobra de Trives (Santo Cristo da IES Xermán Ancochea Quevedo
Misericordia)

Comarca: TERRA DE TRIVES (1)

Ourense

Xinzo de Limia (Santa Mariña)

Localidade

Ourense

Comarca: OURENSE (3)

Xinzo de Limia

Comarca: A LIMIA (1)

Concello

1.ª INGLÉS – NON 2.ª

OURENSE

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing – Non hai 2.ª

1.ª Ing – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

988 330 302

988 228 152

988 230 401

988 232 232

988 462 454

TELÉFONO

Anexo 1
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Ourense

Ourense

Ourense

Ourense

Ourense

Ribela (San Xillao)

Ourense

Ourense

Ourense

Ourense

Ourense

Coles

Viana do Bolo

Comarca: VIANA (1)

Verín

Viana do Bolo (Santa María)

Verín (Santa María a Maior)

A Rúa de Valdeorras (Santo Estevo)

A Rúa

Comarca: VERÍN (1)

O Barco (San Amaro)

Celanova (San Rosendo)

O Barco de Valdeorras

Comarca: VALDEORRAS (2)

Celanova

Comarca: TERRA DE CELANOVA (1)

Ribadavia

Ribadavia (San Domingo)

Ourense

Ourense

Comarca: O RIBEIRO (1)

Ourense

O Carballiño (San Cibrao)

Bande (San Pedro)

Localidade

Ourense

Comarca: OURENSE (8)

O Carballiño

Comarca: O CARBALLIÑO (1)

Bande

Comarca: BAIXA LIMIA (1)

Concello

IES Carlos Casares

IES García-Barbón

IES Cosme López Rodríguez

IES Martaguisela

IES de Celanova

IES O Ribeiro

CPR Malvedo

IES Ramón Otero Pedrayo

CPR Santa Teresa de Jesús

CPR María Auxiliadora

CIFP A Farixa

IES Xesús Ferro Couselo

IES Eduardo Blanco Amor

IES As Lagoas

IES N.º 1

IES Aquis Querquenis

Centro

1ª INGLÉS – OPTATIVAS

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.)
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

988 340 086

988 410 379

988 310 833

988 320 931

988 431 565

988 470 817

988 204 070

988 220 247
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

988 221 536
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

988 370 537

988 236 552

988 252 000

988 219 843

988 391 325

988 271 000

988 443 157

TELÉFONO

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr. e outras (alemán)
(Sección bilingüe)
1.ª Ing – 2.ª Fr
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

Tipoloxía

362

Localidade

Ourense

Comarca: OURENSE (1)

Maceda

Ourense

Maceda (San Pedro)

Comarca: ALLARIZ-MACEDA (1)

Concello

IES 12 de Outubro

IES San Mamede

Centro

1.ª FRANCÉS – NON 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

988 213 722

988 463 286

TELÉFONO
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(Nosa

Pontevedra

Soutomaior (San Salvador)

Soutomaior

O Grove (San Martiño)

O Grove

O Porriño (Pino Manso)

Chapela (San Fausto)

Cedeira (Santo André)

Coruxo (San Salvador)

Vigo

Vigo

Cabral (Santa Mariña)

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

O Porriño

Redondela

Redondela

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Comarca: VIGO (11)

Cambados (Santa Mariña)

Cambados

Comarca: O SALNÉS (2)

Señora

Cangas (Santiago e San Salvador)

Mondariz-Balneario
Lurdes)

Localidade

Pontevedra

Comarca: PONTEVEDRA (2)

Cangas

Comarca: O MORRAZO (1)

Mondariz-Balneario

Comarca: O CONDADO (1)

Concello

CPR Las Acacias

CPR Montecastelo

CPR Miralba

CPR Rosalía de Castro

CPR Marcote

CIFP Valentín Paz Andrade

IES Ricardo Mella

IES Coruxo

CPR Vigo

IES de Chapela

IES Pino Manso

IES Monte da Vila

IES Ramón Cabanillas

CPR Santiago Apóstol

CPR Sagrado Corazón de Jesús

IES María Soliño

de CPR Cemar

Centro

1.ª INGLÉS – NON 2.ª

PONTEVEDRA

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

986 278 016

986 412 488

986 213 047

986 420 433

986 251 511

986 270 904

986 253 711

986 460 142

986 400 762

986453330

986 330 220

986 732 161

986 542 950

986 700 086

986 856 350

986 301 082

986 662 430

TELÉFONO

364

Silleda (Santa Baia)

Silleda

Poio (San Xoán)

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Poio

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Comarca: PONTEVEDRA (8)

A Cañiza

A Cañiza (Santa Teresa)

Mogor (San Xurxo)

Marín

Comarca: A PARADANTA (1)

Marín (San Xián)

Marín

Comarca: O MORRAZO (2)

Lalín (María das Dores)

Ponteareas (San Miguel)

Lalín

Comarca: DEZA (2)

Ponteareas

Comarca: O CONDADO (1)

Valga

Valga (San Miguel)

Tui (O Sagrario)

Tui

Comarca: CALDAS (1)

A Guarda (Santa María)

Localidade

A Guarda

Comarca: O BAIXO MIÑO (2)

Concello

IES Gonzalo Torrente Ballester

IES Frei Martín Sarmiento

IES Valle Inclán

IES Sánchez Cantón

CPR Sek-Atlántico

IES da Cañiza

CPR San Narciso

IES Illa do Tambo

IES Pintor Colmeiro

IES Laxeiro

IES Pedra a Auga

IES de Valga

IES Francisco Sánchez

IES A Sangriña

Centro

1.ª INGLÉS - OPTATIVAS

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

986 863 612

986 852 654

986 866 448

986 866 505

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

986 872 277

986 651 347

986 881 408

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 880 158

986 580 904

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 787 051

1.ª Ing – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

986 641 017

986 559 745

986 600 926

986 609 015

TELÉFONO

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2ª. Fr.
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr e outras
(Portugués)

Tipoloxía

Anexo 1
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Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

Ponte Caldelas

Forcarei (San Martiño)

Forcarei

Baiona (Santa María de Fóra)

Gondomar (San Bieito)

Petelos (San Mamede)

Tameiga (San Martiño)

Nigrán (San Fiz)

Beade (Santo Estevo)

Vigo

Vigo

Teis (San Salvador)

Vigo

Vigo

Vigo

Baiona

Gondomar

Mos

Mos

Nigrán

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Vigo

Comarca: VIGO (12)

A Estrada (San Paio)

A Estrada

Comarca: TABEIRÓS-TERRA DE MONTES (2)

Sanxenxo

Vilalonga (San Pedro)

Pontevedra

Pontevedra

Comarca: O SALNÉS (1)

Pontevedra

Pontevedra

IES Álvaro Cunqueiro

IES Alexandre Bóveda

IES A Guía

IES Rosais 2

CPR Apóstol Santiago

CPR Compañía de María

IES de Beade

IES Val Miñor

CPR Lar

IES de Mos

IES Auga da Laxe

IES Primeiro de Marzo

IES Chano Piñeiro

IES Manuel García Barros

IES de Vilalonga

IES de Ponte Caldelas

IES Luís Seoane

IES A Xunqueira

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª outras non Fr.
(Alemán)
1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing .– 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 298 892

986 292 812

986 375 111

986 378 181

986 371 011

986 436 400

986 200 111

986 366 050

986 487 792
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 338 873
1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

986 360 501

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 355 111

1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

986 755 052

986 590 104

986 744 953

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

1.ª Ing. – 2.ª Fr.
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 750 705

986 857 700

1.ª Ing. e Fr. – 2.ª Fr. e outras
(Portugués)
1.ª Ing. – 2.ª Fr.

986 873 003

1.ª Ing. – 2.ª Fr.

366

Vigo

Comarca: VIGO (1)

Vilagarcía de Arousa

Comarca: O SALNÉS (1)

Moaña

Comarca: O MORRAZO (1)

Caldas de Reis

Comarca: CALDAS (1)

Tomiño

Comarca: O BAIXO MIÑO (1)

Concello

Vigo

Vilagarcía (Santa Baia)

Moaña (San Martiño)

Caldas de Reis (Santa María)

Tomiño (Santa María)

Localidade

IES Politécnico de Vigo

IES Castro Alobre

IES A Paralaia

IES Aquis Celenis

IES de Tomiño

Centro

1ª FRANCÉS – NON 2ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª
(Sección bilingüe)

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

1.ª Ing. e Fr. – Non hai 2.ª

Tipoloxía

986 213025

986 501 000

986 312 217

986 540 358

986 623 346

TELÉFONO
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Santiago

Santiago

Lugo

Comarca: LUGO (1)

LUGO

Pontevedra

Comarca: PONTEVEDRA (1)

PONTEVEDRA

Melide

Lugo

Pontevedra

Melide (San Pedro)

Comarca: TERRA DE MELIDE (1)

Santiago

Localidade

Santiago

Comarca: SANTIAGO (2)

A CORUÑA

Concello

IES Ánxel Fole

CPR Los Sauces

IES de Melide

IES Arcebispo Xelmírez I

IES As Fontiñas

Centro

CENTROS ESPECÍFICOS

1.ª Ing. –2.ª outras non Fr. (portugués)

1.ª Ing. –2.ª Fr. e outras (alemán)

982 212 722

986 870 722

981 506 040

981 584 321

1.ª Ing. e Fr. –2.ª outras (portugués)

981 573 440

1.ª Ing., Fr. e Al. – Fr. e outras (Ing. e Al.)
Sección bilingüe

TELÉFONO

1.ª Ing. – 2.ª Fr. e outras (italiano)

Tipoloxía

