
CAPÍTULO 6

A perspectiva do alumnado





1. Introducción

Neste capítulo recóllense, fundamentalmente, as percepcións e valoracións
feitas polo alumnado de 6º curso de educación primaria dos centros participan-
tes na investigación para coñecer a situación actual desta etapa da escolaridade
obrigatoria na nosa Comunidade Autónoma.

Foron 2.159 alumnos e alumnas que contestaron as 34 preguntas abertas e
pechadas do instrumento de indagación empregado, o cuestionario do alumnado.

Estructuramos esta alínea do xeito que segue:

- Primeiramente, presentamos unhas pequenas pinceladas dos alumnos
e alumnas que conforman a mostra para definir o seu perfil.

- En segundo lugar, preséntanse datos referidos ó uso do idioma.
- En terceiro lugar, detémonos na valoración que dos recursos, depen-

dencias e servicios do centro fan os seus principais usuarios.
- En cuarto lugar, amósase a opinión deste colectivo sobre diferentes

aspectos metodolóxicos así como sobre as actividades extraescolares.
- En quinto lugar ocupámonos da avaliación desenvolta polo mestre co

seu grupo de alumnos e alumnas.
- O sexto punto aborda a convivencia na escola, incidindo particular-

mente nas relacións entre o colectivo do alumnado e distintas persoas
da institución escolar.

- En sétimo lugar preséntase a valoración de espacios e materiais de con-
sulta no fogar e o uso do tempo libre.

- Por último, incídese na valoración dos factores que contribúen vs. difi-
cultan o bo funcionamento dos centros. 

2. Datos de identificación

Establecer as características xerais do grupo de alumnos e alumnas permi-
tiranos contextualizar, analizar e avaliar con maior claridade e eficacia as súas
valoracións e opinións sobre o estado actual da educación primaria en Galicia. 

O perfil da mostra de alumnos e alumnas segundo o sexo revela unha nive-
lación porcentual para rapaces (50,9%) e rapazas (48,4%). Esta distribución é
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especialmente significativa, xa que mentres na primeira etapa da escolaridade
obrigatoria non existe, como acabamos de apreciar a teor dos datos, un claro
dominio dun sexo sobre o outro, conforme avanzamos no periplo educativo,
vaise despuntando unha primeira tímida predominancia das mulleres na educa-
ción secundaria que, finalmente, se fortalece na universitaria (Radl, 1997).
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Tal e como era previsible, estamos ante un colectivo infantil con idades
comprendidas nos intervalos de entre 10 e 11 anos (47,2%) e de 12 a 13
(51,5%), xa que un dos requisitos para a selección dos suxeitos, e así mesmo
condición de partida da investigación, foi a consideración como tal daqueles
alumnos e alumnas de educación primaria que se atopasen cursando o sexto
curso desta etapa educativa nos centros elixidos. 

Na maioría dos casos a data do cumprimento dos anos é a que vai delimi-
tar que o suxeito se sitúe nun ou noutro intervalo de idade, máis que outros fac-
tores relacionados coa propia vida escolar. 

Cando se lles pregunta ós rapaces sobre a profesión de seus pais e nais
atopámonos con importantes diferencias segundo nos esteamos a referir ós pais
ou ás nais.
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Entre as familias destacan, en primeiro termo, aqueles que son emprega-
dos de empresas (41,7%) profesión que ocupa ó 15,9% das nais, quen se dedi-
can maioritariamente ós labores propios do fogar (48,4%) que, como é tradicio-
nal, están pouco asentados entre a poboación masculina.

O colectivo de agricultores, gandeiros e mariñeiros representa o 12,3%
para os pais e non chega a acadar o 6% para as nais.

Porcentualmente próximos a estas ocupacións están os pais (10,3%) e nais
(4,7%) empresarios, o 9,2% dos traballadores autónomos e o 5,3% das traballa-
doras, mentres que os funcionarios e contratados da Administración pública
representan porcentaxes similares para ambas figuras parentais (9,4% e 8,9%
correspondentemente).

Por último, é destacable que as profesións menos representadas, tanto
para a escala masculina como para a feminina, sexan en primeiro lugar, as enca-
dradas dentro das profesións liberais, que ocupan o 3,2% dos pais e a algo
menos das nais (2,6%) e en segundo lugar, están os proxenitores que se ocupan
de labores administrativos, con porcentaxes achegadas á anterior ocupación
(3,1% fronte a 2,6%).

Nos últimos anos estase a observar tanto en España como no resto da U.E.
un forte descenso da taxa de natalidade, é dicir, cada vez hai menos nacemen-
tos, e polo tanto, menos nenos e nenas (o número medio de fillos por muller
situábase en 1994 en 1,45) (ver Comisión Europea, 1997). Baste recordar que
España sitúase á cola na ratio europea de fillos por muller con pouco máis dun
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fillo por cada unha delas (1,07), sendo aínda menor na nosa comunidade autó-
noma (1,05) (INE, 1999).

A este fenómeno, é preciso engadir outra tendencia demográfica da nosa
sociedade, tal é o notable envellecemento da poboación, que conduce á actual
estructura de servicios, e entre eles o propio sistema educativo, á necesidade de
adaptar a súa oferta a un novo mercado e a uns novos usuarios.

Esta nova configuración da pirámide demográfica reflíctese nas respostas
que dan os alumnos e alumnas de educación primaria cando se lles pregunta
polo número de irmáns que constitúen a unidade familiar. O 45,9% ten só un
irmán, mentres que os que teñen dous representan a metade desta porcentaxe
(23,7%). Seguindo con esta tendencia, o 17% dos nenos e nenas decláranse
fillos únicos. Quedan a unha distancia moi considerable aqueles que xa constitú-
en familia numerosa con tres ou máis irmáns (13,1%).

��������	������������������

Consecuentemente, cando nos interesamos en coñecer cál é o lugar que o
enquisado ocupa entre os irmáns, non se aprecian diferencias entre as distintas
opcións de reposta deste ítem: maior (20,8%), mediano (25,4%) e pequeno
(21,4%).

É de salientar, como era conxecturable, que un elevado número de alum-
nos e alumnas (24,6%) non contestan a esta cuestión ante o importante grupo
de rapaces sen irmáns.
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3. Uso do idioma

Nos últimos anos acometeuse, dende diversas instancias, un notable esfor-
zo para a normalización e xeneralización do uso da lingua galega ás diferentes
esferas da vida. A importancia do idioma é pois patente, por iso parécenos opor-
tuno coñecer o uso que das dúas língua oficiais fai o alumnado de primaria tanto
no seo da súa familia como no ámbito da escola.

O idioma galego, xunto co castelán, é língua oficial en tódolos niveis educati-
vos do ensino, tendo os nenos e nenas o dereito a recibir o primeiro ensino na súa
lingua materna1. O alumnado deberá coñecer o galego e o castelán en igualdade de
condicións, tanto no nivel oral como escrito, ó remate da escolarización obrigatoria.

Nos niveis educativos non universitarios a lingua galega deberá ser obxec-
to de estudio obrigatorio, tanto en centros públicos como privados.

Por outra banda, na LOXSE establecéuse que no primeiro ciclo da educa-
ción primaria se empregará o idioma predominante entre o alumnado2

Sen embargo, cando se interroga ós máis de dous milleiros de suxeitos que
conforman a mostra sobre o idioma que habitualmente empregan no seo das
dúas principais instancias socializadoras, os datos achegados lévannos a enten-
der que os resultados conseguidos son só parciais.

��������	 ��!�����������������������������������������������������
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Mentres o castelán, como lingua materna, supera en dez puntos (52,6%)
ó idioma galego (42,6%), estas diferencias acentúanse considerablemente no
contexto educativo, xa que os estudiantes manifestan falar normalmente en cas-
telán cos seus compañeiros (65,4%), cos seus profesores e profesoras (55,4%) e
mesmo cando se dirixen a outras persoas do centro (60,6%), porcentaxes que
superan en tódolos casos en máis de 20 puntos á lingua galega.

O uso do idioma no ámbito familiar podería estar significativamente rela-
cionado co macrocontexto (rural e urbano) de procedencia do rapaz, indicando
unha maior preferencia idiomática polo castelán nos contornos urbanos.

A maior presencia do castelán na vida escolar, podería explicarse pola
xeneralización deste idioma dentro do sistema educativo, de onde, en moitos
casos, o uso do galego aparece relegado ós límites estipulados dende o currícu-
lo, desempeñando un papel claramente secundario nos rexistros idiomáticos
empregados nas relacións interpersoais e na docencia.

3.1. Idioma falado na familia

Se analizamos a variable do uso do idioma nos catro colectivos estudiados
(familia, compañeiros, docentes e outras persoas do contorno escolar) segundo a
titularidade do centro, constatamos o emprego maioritario do castelán nos nenos
e nenas que acoden a centros privados e privados concertados, mentres que nos
que estudian en centros públicos o uso dos dous idiomas acada taxas similares.

O 52,8% dos alumnos e alumnas que asisten a escolas públicas, na súa
casa empregan normalmente o galego. Pola contra, o castelán domina como lin-
gua familiar nos fogares dos rapaces que cursan primaria nos centros privados
(86,9%) e nos privados concertados (73,8%).
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Comprobamos a través da proba de chi-cadrado que as diferencias que
atopamos no uso do idioma no fogar segundo a distinta titularidade do centro
son significativas.

#�����$���"��������������������������������������
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3.2. Idioma falado cos compañeiros 

Polo que respecta ó idioma que os nenos e nenas empregan na escola cos
seus compañeiros, é de destacar que a totalidade dos que asisten a centros pri-
vados usan neste contexto, de forma habitual, o castelán. Tendencia que seguen
os seus iguais nos privados concertados. Nos centros públicos as interaccións
entre iguais, aínda que se materializan fundamentalmente por medio do idioma
castelán (54,5%), non é menos certo que é neste tipo de centros onde é máis
notorio o número de nenos e nenas que se comunican entre eles en galego
(45,5%). 

"���������!���������������������&������������������������������������

Por medio da proba de Chi-Cadrado constatamos que as diferencias que
se producen nesta variable comparando os tres centros son estatisticamente sig-
nificativas.
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3.3. Idioma falado co profesorado 

Para dirixirse ós seus profesores e profesoras, os estudiantes de centros
públicos empregan indistintamente o galego (48,5%) ou o castelán (51,5%). Sen
embargo, nos centros privados, conforme ás anteriores tendencias idiomáticas
apuntadas, empregan case que na súa totalidade o castelán (91,2%), diminuíndo
esta porcentaxe ata o 84,1% nos centros privados concertados. 

"���������!����������������������������������������������������������

En semellante sentido ó apuntado a propósito do cadro 30 (páxina 100),
cómpre ter en conta a incidencia do factor rural/urbano: a poboación escolar
dos centros privados concertados é, fundamentelmente, do sector urbano, e a
este sector pertence tamén a práctica totalidade do alumnado dos centros priva-
dos. Este factor, máis que a titularidade do centro, é o que influiría nos resulta-
dos que se reflicten no cadro. Outro tanto haberá que sinalar en relación coa
interpretación do cadro 67.

A proba de chi-cadrado permítenos apreciar diferencias estatisticamente
significativas no uso que fan os escolares do idioma galego ou castelán cos seus
profesores e profesoras segundo esteamos a falar de centro público, privado ou
privado concertado.
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3.4. Idioma falado co persoal non docente 

Por último, a pesar de que o castelán segue a ser o idioma que máis empre-
gan os nenos e nenas enquisados para dirixirse a outras persoas do centro esco-
lar, o certo é que é nos centros privados e nos privados concertados de onde o
seu uso se xeneraliza á maioría dos escolares que asisten a estes centros, mentres
que na rede pública preto da metade empregan de forma habitual o galego.

"������ ��!������������������������������������������������������������������

Por medio da proba de chi-cadrado comprobamos que estas diferencias
observadas entre centro público, centro privado e privado concertado no idioma
que empregan os escolares de sexto de primaria para comunicarse con outras
persoas do centro escolar, son estatisticamente significativas.
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4. Recursos, dependencias e
servicios cos que conta o centro

A continuación reflíctese a valoración que fai o alumnado do derradeiro
curso de educación primaria dos recursos, dependencias e servicios do centro,
elementos básicos para acadar unha mellor calidade do ensino nesta etapa.
Trátase dunha análise que abrangue dous niveis, a existencia ou ausencia destes
e a valoración do seu funcionamento por parte dos principais usuarios.

4.1. Recursos 

É contradictorio que na sociedade do século XXI caracterizada polo gran
desenvolvemento e impacto das tecnoloxías da información e as comunicacións
nos diferentes ámbitos da vida social, entre eles o educativo, este non se teña
reflectido na etapa máis elemental do ensino obrigatorio nun, alomenos menos
tímido, uso nas aulas dos centros partícipes desta investigación. Os materiais tra-
dicionais (libros de texto e cadernos) seguen a ser o principal vehículo de ensino
para o mestre e de aprendizaxe para os alumnos e alumnas (Touriñán, 1999).

Neste senso, o alumnado manifesta un escaso, ou máis ben nulo, uso das
novas tecnoloxías na educación, tanto daquelas que podemos considerar máis
básicas e de uso ‘teoricamente’ xeneralizado e cotián no ensino (calculadora,
vídeo, proxector, etc.) ata as actuais, definidas por un maior nivel de complexi-
dade (ordenador, internet, CD-Rom).

"������'��)������������

Moi pola contra do que os docentes manifestan no cadro 53, soamente o
18,4% dos estudiantes din utilizar bastante ou moito os medios audiovisuais na
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clase, decantándose o 44,7% da mostra infantil na franxa contraria de opinión
(13,6% nada e 31,1% pouco). Máis afastada da vida cotiá nas aulas está un ins-
trumento, en principio de fácil acceso e manexo para todos como é a calcula-
dora, posto que unha ampla maioría dos escolares (66,6%) non a usaron nunca,
porcentaxe que se incrementa ó engadir aqueles que en todo caso a empregan
pouco (15,9%), mentres que só o 7% desta poboación utiliza normalmente este
recurso tan estendido. Estes datos son aínda máis sorprendentes cando o
Deseño Curricular Base da Educación Primaria (MEC, 1989) fai explícita refe-
rencia ó uso da calculadora na área das matemáticas (MEC, 1992):

“El uso de las máquinas simples de 4 operaciones amplía y modifica la lista
de contenidos de matemáticas en Educación Primaria. Igualmente, la calculado-
ra puede considerarse como un instrumento de cálculo que mejora la ense-
ñanza actual de las matemáticas y que abre nuevas posibilidades educativas
(dominio funcional de medios tecnológicos)” (p. 424).

É neste mesmo documento onde ademais se advirte sobre a pobre utiliza-
ción deste recurso:

“Es necesario, por lo tanto, invertir la tendencia habitual del sistema edu-
cativo a permanecer de espaldas a las innovaciones tecnológicas. El ejemplo de
la calculadora es significativo: se sigue ignorando o incluso prohibiendo su pre-
sencia en la enseñanza de las matemáticas cuando, por su bajo costo y por la uti-
lización que de ella se hace en las actividades de la vida cotidiana, debería ser
objeto de especial interés, además de comtemplarse como instrumento pedagó-
gico y didáctico de primera orden” (p. 383).

Esta desalentadora lectura sobre o impacto e uso das novas tecnoloxías no
labor diario do profesorado e o seu alumnado, remata cando o 72,4% dos alum-
nos e alumnas nunca traballaron con equipos informáticos, e soamente unha
pequena porción fai bastante (6,5%) ou moito (3,3%) uso deles.

No polo oposto de aplicación están os materiais escolares historicamente
consagrados, como son os libros de texto e o caderno do alumno. Os primeiros
son materiais cos que se traballa moito (55,5%) ou bastante (28,7%) na xornada
escolar, mentres que é imperceptible o número de nenos e nenas que non os
empregan ou o fan pouco. Pero se algún material ten un protagonismo educati-
vo indiscutible na aula é o caderno do alumno que utilizan con bastante (21,4%)
ou con moita frecuencia (66,7%). Esta familiaridade de uso educativo abrangue
tamén o material deportivo e o musical.
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Finalmente, reparando nos materiais manipulativos, constátase que os esco-
lares nunca os empregan (24,8%) ou fan pouco uso deles (20%), sendo baixas as
porcentaxes dos que os usan con bastante (18,8%) ou moita (9,3%) frecuencia. 

A valoración conxunta da utilización destes materiais nas clases varía en
función da titularidade do centro. A media de valoración desta variable por parte
dos centros públicos é de 24,67, situándose por riba da que fan os centros pri-
vados (24,52) e os privados concertados (23,93). 

#�����
*��"�������������������������������������������������+
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O valor F=6.400 cunha p=.002, corrobora a existencia de diferencias
estatisticamente significativas entre os tres centros por parte do alumnado no uso
dos recursos metodolóxicos, entre os alumnos e alumnas que asisten a centros
de titularidade pública, privada e privada concertada.

Mediante a Proba de Scheffé comprobamos entre qué centros a diferencia
é significativa.
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Como podemos observar, as diferencias na valoración danse entre o cen-
tro público e privado concertado. Non hai diferencias entre centro privado e pri-
vado concertado, nin entre centro público e centro privado.

4.2. Dependencias3

Unha das cuestións directamente relacionadas coa maior calidade do ensi-
no é a existencia e uso de distintas dependencias do centro, e moi especialmen-
te das aulas especializadas.

Parece evidente, segundo os datos extraídos do cuestionario para alumnos
e alumnas, que nun apreciable número de centros da mostra non existen moitas
das aulas especializadas aludidas, e cando existen, o seu uso é definido maiori-
tariamente polo alumnado nas alternativas algo, pouco ou nada.

"������(��.��������������������������������������������/���

Destes espacios merece ser destacado como máis xeneralizado na súa exis-
tencia e utilización a aula de música. Só o 11,3% dos que responden a este ítem
afirman non dispor dela no seu centro, mentres que o 27,2% da mostra opina
que a utiliza bastante, descendendo ata o 17,6% aqueles que estiman que a usan
moito. 

No panorama das ausencias, destacan claramente as aulas de psicomotri-
cidade (59,1%), informática (53,8%), idiomas (50,4%) e a de plástica (45,3%),

221

CAPÍTULO 6: A PERSPECTIVA DO ALUMNADO

� 93��%	�����������(121������$�����������	%	
�	��
8���	1



aínda que ningunha delas aparece como esixible nun centro de primaria, de acor-
do co Real Decreto 1004/1991 de 14 de xuño. De tódolos xeitos, cando se dis-
pón destas dependencias, son as aulas de informática, psicomotricidade e plásti-
ca as máis infrautilizadas (“nada” ou “pouco”), mentres que a aula dedicada ós
idiomas é a máis usada (“bastante” ou “moito”) polos discentes do centro.
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No que atinxe á existencia e funcionamento doutras dependencias do cen-
tro escolar, poden observarse tres tendencias fundamentais identificadas con:

a) Dependencias básicas que maioritariamente forman parte da estructura
escolar e son utilizadas polo colectivo estudiantil de primaria.

O 53,8% da mostra afirma utilizar “bastante” (30,5%) ou con “moita” fre-
cuencia (23,3%) o ximnasio. Como pode apreciarse un número algo inferior
(47,5%) acode á biblioteca con “bastante” (26,7%) ou con “moita” periodicida-
de (20,8%).

A previsibilidade destes datos pode entenderse dende os parámetros pro-
pios da concepción de centro educativo e mesmo da necesidade destes equipa-
mentos para o cumprimento de determinadas actividades consideradas básicas
no currículo da Educación Primaria. Razóns que chocan coa realidade que amo-
san outros apuntamentos, caso do 18% dos enquisados que indican que o seu
centro non dispón de ximnasio ou que aproveitan pouco (17,9%) as potenciali-
dades educativas da biblioteca, e mesmo que case o 10% non se vale nada dela.
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b) Dependencias que en moitos casos non existen nas escolas, pero que
cando se dispón delas, sácaselles rendemento. 

Así, por unha banda, o 30,9% do total de alumnos e alumnas participan-
tes na investigación manifesta que o centro educativo ó que asiste carece de sala
de usos múltiples; pero por outra, cando se dispón dela, aprovéitase “bastan-
te” (15,7%) ou “moito” (10%).

c) Dependencias que forman parte do equipamento do centro pero que
son pouco ou nada utilizadas. 

O laboratorio, presente na maior parte dos casos (só o 15,9% da mostra
afirma non telo) é “pouco” (21,7%) ou “nada” (31,8%) usado polo alumnado, o
que podería explicarse a partir dos obxectivos fixados para esta primeira etapa
da escolaridade obrigatoria.

A lectura destes datos permítenos adiantar, a modo de conclusión, que en
numerosos centros poderiamos estar ante un descoñecemento de moitos dos
equipamentos citados, quizais como consecuencia da súa infrautilización por non
corresponder cos obxectivos do ciclo educativo ou mesmo as súas necesidades
como educandos.

A valoración conxunta que fan destas dependencias os estudiantes de
sexto de primaria varía segundo a titularidade do centro.

A valoración media dos centros públicos con respecto á existencia e uso
das dependencias é de 17,36, superando esta valoración os centros privados
(19,75) e privados concertados (19,90).

#�����
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O valor F=23.386 cunha p=.000, indica, polo tanto, que existe diferen-
cias significativas entre os centros públicos, privados e privados concertados na
valoración que fai o alumnado das dependencias do centro.
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Para coñecer entre qué centros hai diferencia significativa aplícase a Proba
de Scheffé.
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Polo tanto, neste caso, hai diferencias entre centro público e centro priva-
do e entre centro público e privado concertado, pero non hai diferencias entre
centro privado e privado concertado.

4.3. Servicios: comedor e o transporte

O transporte escolar4 é un servicio destinado ós escolares dos niveis obri-
gatorios que teñen o seu domicilio a máis de dous quilómetros de distancia do
centro ó que deben asistir, mentres que os comedores escolares5 son para aque-
les alumnos que tendo o seu domicilio a esta distancia, non dispoñen de trans-
porte escolar ó mediodía, ou mesmo que non teñen tempo suficiente para ir
comer ós seus fogares e voltare ás actividades educativas programadas para a
tarde.
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A pescuda sobre o grao de satisfacción destes dous importantes e funda-
mentais servicios do centro, permitiunos comprobar que o comedor acada o
nivel máis alto de insatisfacción (20,1%), sendo o transporte o mellor valorado
polos escolares (o 17,7% está suficientemente compracido e o 22,1% está moi
satisfeito deste servicio). En ámbolos casos as porcentaxes máis elevadas corres-
ponden á categoría de NS/NC, onde se inclúen aqueles rapaces que non preci-
san do servicio, e que polo tanto non poden facer unha valoración deles.

Segundo os nenos e nenas enquisados sexan de centros públicos, privados
e privados concertados, a avaliación que se fai destes dous servicios comple-
mentarios é diferente.

Os centros públicos fan unha valoración media do funcionamento do
comedor de 3,17, mentres que nos centros privados e privados concertados esta
valoración é inferior (2,14 e 2,59, respectivamente).
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O valor F=21.002 cunha p=.000, polo tanto existen diferencias significa-
tivas entre os tres centros na valoración que fai o alumnado sobre o funciona-
mento do comedor do centro.

Aplicouse a Proba de Scheffé para coñecer entre qué centros a diferencia
é significativa.
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Na táboa anterior móstrase que hai diferencia na valoración do comedor
entre centros públicos e centros privados e entre centros públicos e privados con-
certados. Non hai diferencias entre centros privados e privados/concertados.

Polo que respecta ó transporte escolar, de novo os centros públicos fan
unha valoración media do seu funcionamento (3,66) máis positiva que os cen-
tros privados (2,89) e os privados concertados (2,85).
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O valor F=42.467 cunha p=.000, indícanos que existen diferencia signifi-
cativa entre os centros públicos, privados e privados concertados na valoración
que fai o alumnado do funcionamento do transporte escolar.

A Proba de Scheffé permítenos coñecer entre que centros hai diferencia
significativa.
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Da mesma forma que no outro servicio complementario analizado, cons-
tátanse diferencias na valoración do transporte escolar entre centro público e
centro privado e entre centros públicos e privados/concertados, pero non entre
centros privados e privados/ concertados.

227

CAPÍTULO 6: A PERSPECTIVA DO ALUMNADO



5. Metodoloxía e actividades

Outro referente importante da nosa indagación foron tanto cuestións pro-
pias do proceso de ensino-aprendizaxe, como son a metodoloxía de traballo, a
revisión de tarefas, os obxectivos a conseguir, o plan de traballo e a flexibilidade
docente, como tamén aspectos relacionados coas actividades extraescolares.

5.1. Metodoloxía de traballo na aula

Dentro do amplo e variado abano de alternativas metodolóxicas, que se
estenden desde o traballo individualizado ou en equipo ata os debates na clase
ou pequenas investigacións, sen esquecer neste percorrido as explicacións do
profesor, interesábanos saber cómo perciben os alumnos e alumnas a forma en
que se organiza o traballo na aula.

��������	(��1��������2���������������������
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Os datos acadados nos diferentes centros da xeografía galega amosan que
o traballo individualizado do alumnado segue a ser o epicentro do quefacer esco-
lar (o 42,6% e o 34,8% dos estudiantes entenden que traballan “moito” ou “bas-
tante” de forma individual).

Do anterior infírese o papel protagonista do profesor na aula, tal e como
reflicten os enquisados ó destacar o 35,2% que as explicacións do mestre ocu-
pan “bastante tempo” do labor que se debe desenvolver na aula e o 19,8%
mudan a súa consideración pola de “moito”.

No polo oposto, sitúanse as formas de traballo que supoñen unha maior
interacción entre o alumnado. Deste xeito, o traballo en equipo, os debates na
clase e as pequenas investigacións acadan as porcentaxes máis significativas nos
tres primeiros graos da escala (“ningún”, “algo” e “pouco”).

Aínda máis desalentadora é a presencia dos debates na aula como ferra-
menta pedagóxica. O 58,9% dos escolares de 6º de primaria consideran que ou
“non participan” en debates (22%) ou que teñen “poucas” oportunidades para
facelo (36,9%), aglutinando o punto de inflexión da escala ó 25,2% da mostra.

Por último, as pequenas investigacións ocupan unha reducida porción do
tempo escolar, posto que un considerable número de nenos e nenas (30,3%) afir-
man facer poucas investigacións, e unha cifra similar chega a unha considera-
ción máis negativa (28,1%).

Como consecuencia destes datos, cremos estar en disposición de afirmar
que a metodoloxía de traballo nas aulas de primaria baséase nunha estructura de
aprendizaxe individualista, co profesor como protagonista importante no proce-
so de ensino-aprendizaxe. Pola contra, as formas de traballo onde se potencia a
interacción entre os iguais, tal é o caso do traballo en equipo, os debates e a rea-
lización de pequenas investigacións, elementos todos eles propios dunha estruc-
tura de aprendizaxe cooperativa, seguen a ocupar, a pesar da evidencia científi-
ca que demostra a superioridade desta estructura sobre outras, un lugar destaca-
damente secundario. 

A valoración que fai o alumnado de primaria sobre cada unha destas for-
mas de traballo na aula é distinta segundo nos esteamos a referir a centros públi-
cos, privados ou privados/concertados.

En primeiro lugar, a valoración media do traballo individualizado que se
fai nas clases é máis alta para os centros privados (4,48) que para os públicos e
privados concertados que acadan a mesma media (4,12).
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O valor F=6.940 cunha p=.001, indícanos, polo tanto, que existe dife-
rencia significativa na valoración que fai o alumnado do traballo individualizado
na aula entre as tres titularidades.

A Proba de Scheffé permítenos saber entre qué centros a diferencia é sig-
nificativa.

#�����
(��"�������������������������������������+
���,���������,�������������������������������,������/���

7�%��8	�	
���%�%�
�%�"
�8�����0�%���
��������������	�3��	
���,�	�)1)�

Neste caso, pode apreciarse que existe diferencia entre centro público e
centro privado e entre centro privado e privado concertado, sen embargo, entre
centro público e privado concertado non hai diferencias.

En segundo lugar, o traballo en equipo acada unha valoración media simi-
lar nos tres centros (3,05 nos centros públicos e 3,03 nos privados e privados
concertados).
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O valor F=.121 cunha p=.886, indica que non existe diferencia significa-
tiva na valoración do traballo en grupo entre o alumnado de centros públicos,
centros privados e privados/concertados.

En terceiro lugar, as explicacións do profesor acadan unha valoración
media de 3,58 nos centros públicos, quedando os centros privados (3,48) e os
privados concertados (3,32) por debaixo desta puntuación. 
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O valor F=10.707 cunha p=.000, polo tanto existen diferencias significa-
tivas entre centros na valoración que fan os estudiantes de sexto de primaria das
explicacións do profesor.

Por medio da Proba de Scheffé sabemos entre que centros existe diferen-
cia significativa.
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Neste caso, existe diferencia na valoración que das explicacións do profe-
sor fai o alumnado dos centros público e privados/concertados, pero non hai
diferencias entre os dos centros públicos e privados, nin entre os dos centros pri-
vados e privados/concertados.

En cuarto lugar, son os centros públicos os que fan a valoración media
máis alta (2,39) dos debates na clase, seguida da dos centros privados concer-
tados (2,30) e finalmente os privados (2,29).
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O valor F=1.973 cunha p=.167, polo tanto non existen diferencias signi-
ficativas entre os centros públicos, privados e privados concertados na valoración
que fan os seus alumnos e alumnas dos debates na clase.

En quinto e último lugar, as pequenas investigacións como forma de tra-
ballo nas clases, acadan as valoracións medias máis elevadas nos centros priva-
dos (2,59) e privados concertados (2,45), mentres que os públicos sitúanse na
puntuación media menor (2,22). 
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O valor F=13.084 cunha p=.000, polo tanto existe diferencia significati-
va entre os centros na valoración que fai o alumnado das pequenas investiga-
cións realizadas na clase.

A Proba de Scheffé permítenos saber entre qué centros a diferencia é sig-
nificativa.
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Existe diferencia na valoración que o alumnado dos centros públicos e cen-
tros privados e centros públicos e privados concertados fan das pequenas inves-
tigacións, pero non hai diferencias entre as que fai o alumnado de centros pri-
vados e privados concertados.

5.2. Revisión das tarefas para a casa

Un elemento importante da avaliación continua, e polo tanto do “feed-
back” para o alumnado e profesorado que permitirá introducir cambios no pro-
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ceso de ensino-aprendizaxe, son as xa tradicionais tarefas que o alumnado debe
facer na casa. A importancia dada a este elemento da educación polos mestres
e mestras queda reflectida cando os nenos e nenas afirman que os seus docen-
tes revisan “suficientemente” (34%) e “moito” (39,7%) os quefaceres escolares
que levan para a casa, e mesmo un nada desprezable número deles define estas
revisións en termos de “normalidade” (15,7%). Só o 2,9% e o 6,9% agrupan as
súas respostas nos graos inferiores da escala (“nada” e “pouco”, respectivamen-
te).

5.3. Obxectivos que acadar e plan de traballo

Os docentes informan “bastante” (39,9%) ou “moito” (29,4%) ós seus
alumnos e alumnas sobre os obxectivos que deben ser acadados, que só son des-
coñecidos por unha baixa porcentaxe de escolares (o 3,5% e o 6,9% dos indivi-
duos “non” son informados ou o son “pouco”, respectivamente). Mentres, o
19,1% da mostra considera que os docentes só informan algo no que atinxe a
esta importante cuestión didáctica.

Relacionado co anterior aspecto, está o feito de se o traballo na aula se
desenvolve de acordo cun plan coñecido por todos. Para a maioría da mostra
trabállase seguindo un plan coñecido pola totalidade do alumnado (o 33,9% opi-
nan “bastante” e o 25,6% “moito”), sendo moi poucos os que consideran que
nas actividades cotiás non se segue un plan de traballo coñecido por todos.
Concretamente, o 6,9% dos alumnos e alumnas agrupan as súas respostas no
valor máis negativo da escala e unha porcentaxe preto da decena (9,5%) faino
na categoría de “pouco”. É significativo o elevado número de estudiantes (22%)
que definen esta variable en termos de normalidade.

5.4. Flexibilidade docente

Neste apartado analizouse a posibilidade de discusión e participación dos
escolares de primaria en tres cuestións educativas básicas: os temas para tratar
na aula, a liberdade do alumnado para facer as tarefas con orixinalidade e as
oportunidades para expoñer as súas ideas e opinións.
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En primeiro lugar, con respecto á posibilidade de discutir o interese das
temáticas para tratar, o alumnado non se decanta por unha tendencia clara nas
súas repostas, aínda que se pode albiscar unha dominancia dos valores máis
positivos da escala, que indicaría que na aula se discute o interese dos temas
sobre os que traballar. 

En segundo lugar, á luz dos datos deste cuestionario, enténdese que os
escolares teñen “bastante” liberdade (35,6%) para facer as tarefas con orixinali-
dade, estimación que se reforza cando un importante número de suxeitos
(22,4%) consideran que teñen “moita” liberdade de actuación.

Finalmente para rematar a avaliación do grao e posibilidades de implica-
ción do alumnado nestes importantes aspectos educativos, centrámonos en pes-
cudar as oportunidades que teñen para expoñer as súas ideas e opinións. En
consonancia co anterior, obsérvase que maioritariamente ós nenos e nenas desta
etapa dáselles a oportunidade de expoñer as súas ideas e opinións na aula. Así,
o 41,3% entenden que teñen “moitas” oportunidades para facelo e unha por-
centaxe lixeiramente inferior (32,7%) cren que gozan de”bastantes” ocasións
para expoñer aquelo que opinan.
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5.5. Actividades extraescolares

Interesábanos, en primeiro lugar, analizar se os alumnos e alumnas están
informados sobre as actividades voluntarias organizadas polo centro, entidades
sen ánimo de lucro, asociacións culturais, etc., que figuran na programación
xeral anual, pero que se realizan fóra do horario lectivo6.

A maioría dos estudiantes (71,3%) teñen “bastante” ou “moita” informa-
ción das distintas actividades extraescolares do seu centro. Sen embargo, para
outros (16,7%) a información que posúen é “normal”, sendo moi escaso o
número de rapaces que están “pouco” (6,1%) ou “nada” decatados (5%) deste
tipo de actividades.

Ter a información non é óbice para a participación, xa que é considerable
o montante de alumnos e alumnas (26,7%) que non se incardinan nas devandi-
tas actividades que oferta o centro, e mesmo o fan “pouco” (6,5%). No índice
oposto de participación están os que interveñen “bastante” (25%) ou “moito”
(21,4%) nestes quefaceres, e o 17,9% sitúase no punto medio da escala (“algo”).

6. A avaliación do alumnado

Un dos cometidos da profesión docente é levar a cabo un proceso de ava-
liación adaptado á idiosincrasia dos estudiantes e do ciclo educativo no que se
está a traballar, entendendo que esta debe ser un “feed-back” para o labor des-
envolvido polo profesorado e os seus alumnos e alumnas. Neste senso cobra
especial significado a forma que adopta tal avaliación, que necesariamente debe
estar relacionada coa metodoloxía de traballo na aula.
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Os métodos de avaliación considerados tradicionais seguen a ser os prefe-
rentemente recorridos polos mestres e mestras de 6º curso de educación prima-
ria en Galicia. O alumnado desta etapa educativa destacan que os seus docentes
cando os avalían teñen “bastante” ou “moito” en conta as probas escritas (77%),
a análise das tarefas realizadas (62,3%), a formulación de preguntas na clase
(59,5%), as probas orais (49,1%) e, en último termo, as escalas de observación
(46,9%).

Contrariamente, preto da metade do colectivo infantil (48,4%) entenden
que o mestre non utiliza “nada” as entrevistas e mesmo a cuarta parte mudan
esta consideración á de “pouco” (24,6%). É de notar, con todo, que tamén isto
contrasta coa opinión dos docentes, segundo se aprecia no cadro 58, onde o
31,9% expresa utilizar este procedemento “bastante” e só o 6,2% di “nada”.

Analizamos a continuación, se a valoración conxunta do alumnado sobre
a forma de avaliación que adoptan os seus profesores e profesoras, varía segun-
do a titularidade do centro.

A valoración media da forma de avaliación que empregan os docentes é
máis alta nos centros privados (20,51), acadando igual media tanto nos centros
públicos como nos privados/concertados (19,99). 

#���������"���������������,�������������������������������+
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O valor F=.931 cunha p=.394, indícanos que non existen diferencias esta-
tisticamente significativas entre os centros públicos, privados e privados concer-
tados na valoración que fan os alumnos e alumnas do derradeiro curso de edu-
cación primaria do tipo de avaliación realizada polos seus profesores e profeso-
ras.

7. A convivencia na escola

Un factor esencial para coñecer a situación actual da educación primaria
na nosa comunidade autónoma é a avaliación do ambiente de convivencia entre
as distintas persoas que conforman a institución escolar (alumnado, profesorado
e outras persoas do centro), máxime se temos en conta que a escola é unha ins-
tancia socializadora de primeira orde, fundamentalmente porque o neno ou nena
entra en contacto con dúas figuras esenciais no seu proceso de socialización, o
mestre e o grupo de iguais.

Para iso pediuse ó alumnado que valorasen nunha escala as relacións que
manteñen dentro e fóra da aula co profesorado do centro en xeral, e cos da súa
aula en particular, co titor, cos compañeiros do centro e máis especificamente
cos da clase, e, por último, con outras persoas pertencentes á institución esco-
lar. 

7.1. Relacións co profesorado

Os alumnos e alumnas consultados definen, en termos xerais, positiva-
mente as relacións que manteñen co colectivo do profesorado, pero unha análi-
se máis minuciosa permítenos atopar diferencias segundo nos esteamos a refe-
rir ós profesores e profesoras do centro en xeral, a aqueles que son os seus
docentes ou á figura do titor.
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Sobresae a estimación altamente satisfactoria que fan os rapaces e rapa-
zas das interaccións cos seus profesores e profesoras-titores que abrangue as tres
cuartas partes dos enquisados (o 39,4% cualifícanas de “boas” e o 35,2% de
“moi boas”). Por outra banda, preto do 60% do total cre que as relacións que
manteñen cos seus profesores e profesoras-docentes son “boas” (38,3%) ou
“moi boas” (19,9%). Esta consideración baixa por riba dos 10 puntos cando as
relacións se circunscriben ós outros docentes do centro (o 34,8% estima que son
“boas” e o 10,4% “moi boas”). 

Para o 49,7% do alumnado de educación primaria o entendemento cos
docentes do centro sitúase nas coordenadas da normalidade, valoración que
aglutina ó 39,7% dos profesores e profesoras que lles imparten docencia e ó
22% dos profesores e profesoras-titores.

Pola contra, son case inapreciables estatisticamente aqueles que describen
como “malas” ou “moi malas” as relacións con estes profesionais da educación.

7.2. Relacións co grupo de iguais

Seguindo este mesmo fío argumental, analizamos as relacións que se esta-
blecen cos compañeiros do centro e de forma específica cos da súa clase.
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Polo que atinxe ós primeiros as relacións explícanse principalmente en
termos de “normalidade” (43,9%) ou como “boas” (38%), sendo menos repre-
sentativas as definicións extremas de “moi boas” ou “moi malas” e “malas”.

Sen embargo, as interaccións entre o alumnado na clase son consideradas
como “moi boas” para o 45,6% dos rapaces ou simplemente “boas” para o
36,4%. Á diferencia do anterior grupo, só o 16,1% considéranas dentro dos
límites da “normalidade” e o 1% sitúanas nos gradientes de “malas” e “moi
malas”. 

En definitiva, os datos amósannos, alomenos, unha relación directamente
proporcional entre proximidade profesor-alumno e a valoración das relacións
entre eles. Deste xeito, canto máis e máis profundas interaccións teña o profe-
sor co alumnado, caso do profesor-titor, mellor serán valoradas estas por parte
do alumnado. De igual xeito, son mellor consideradas as relacións cos compa-
ñeiros e compañeiras da aula, xa que é evidente que a oportunidade de estable-
cer relacións cos outros rapaces e rapazas do centro escolar redúcese conside-
rablemente.
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7.3. Relacións con outras persoas do centro

A comunicación dos rapaces e rapazas con outros colectivos da institución
escolar, como por exemplo limpadoras, conserxes ou persoal de administración,
é maioritariamente definida como “normal” (51,4%), aínda que tamén destaca o
importante número de rapaces que a considera “boa” (32,6%) ou “moi boa”
(10,3%).

Do mesmo xeito que nos anteriores colectivos estudiados, as máis baixas
porcentaxes agrúpanse nos graos máis negativos da escala de opinión (1,9%
“malas” e o 0,5 “moi malas”).

7.4. Dereitos e deberes dos estudiantes e normas de convivencia

Outro aspecto relacionado coa convivencia nos centros é a reclamada par-
ticipación na vida escolar dos principais axentes implicados no proceso educati-
vo, e moi especialmente a do alumnado. Esta participación debe estar rexida
polos dereitos e deberes dos alumnos e alumnas e as normas de convivencia
establecidas para o centro.

Os dereitos básicos do alumnado -recoñecidos no Artigo 6º da Lei
Orgánica 8/1985, de 3 de xulio, Reguladora do Dereito á Educación (LODE)-
refírense ós seguintes aspectos:

- Formación que garanta o pleno desenvolvemento da personalidade.
- Valoración obxectiva do rendemento escolar.
- Respecto da liberdade de conciencia, conviccións relixiosas e morais (de

acordo ca Constitución) e da integridade e dignidade persoais.
- Participación no funcionamento na vida do centro.
- Recibir orientación escolar e profesional.
- Recibir axudas para compensar posibles carencias tanto de tipo familiar

como económico e/ou sociocultural e protección social nos casos de
infortunio familiar ou accidente. 

Asi mesmo, establécese como deber básico dos discentes, ademais do estu-
dio, o respecto ás normas de convivencia dentro do centro docente. Na mesma
Lei (Artigo 42º, 1. d) contémplase como unha das atribucións do consello esco-
lar do centro a de “resolver os conflictos e impoñer as sancións en materia de
disciplina do alumnado”, de acordo coas normas que regulen os seus dereitos
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e deberes. Corresponde tamén a este órgano a de “resolver os asuntos de
carácter grave formulados no centro en materia de disciplina de alumnado”
(Artigo 57. d)7.

Por outra banda, e segundo o Artigo 1º da LOXSE, un dos fins principais
que debe perseguir o sistema educativo está constituído pola “formación no res-
pecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia e
da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia”8, polo que
o réxime de convivencia establecido no centro (normas de convivencia, dereitos
e deberes do alumnado9) xunto cos contidos formativos transmitidos, deberá
contribuír a ese fin10. Se se analizan os contidos actitudinais do Deseño
Curricular Base (DCB) que fan referencia á aprendizaxe de normas en educación
primaria pódese constatar a súa escasa incidencia con respecto ó funciona-
mento democrático na aula (2%); pola contra, atópase unha alta presencia en
relación ó respecto ás persoas e á convivencia (10%). As normas vinculadas ós
materiais e espacios comúns aparecen nun 6,5%, aproximadamente a mesma
porcentaxe que as relativas á educación cidadá (6,6%). No caso da educación
para a saúde quedan reducidas á súa mínima expresión (1,5%)11.
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Para lograr a participación efectiva do alumnado na vida do centro é pre-
ciso que os nenos e nenas coñezan as súas posibilidades e limitacións na institu-
ción e ademais dominen as distintas normas que rexen a vida nas súas demar-
cacións. Ó respecto, os estudiantes están “moi” (25,4%) e “bastante” (32,7%)
informados dos seus dereitos e deberes como tales, a pesar de que un número
significativo (22,4%) valora o seu coñecemento sobre a cuestión dentro dos lími-
tes da normalidade.

Pola contra o coñecemento do regulamento de réxime interior é mais limi-
tado. No artigo 9º do R.D. 732/1995, de 5 de maio (BOE, 131/95, de 2 de
xuño, de 1995) establécese que o regulamento de réxime interior conterá tanto
as normas de convivencia do centro como outras relativas á organización e par-
ticipación na vida deste que o consello escolar considere precisas, formando
parte do proxecto educativo nos centros públicos. O 21,4% da mostra ten un
total descoñecemento deste instrumento normativo e un 11% ten unha escasa
noción del. 
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A menor familiaridade co regulamento de réxime interior pode deberse a
que o alumnado está máis informado sobre as cuestións deste regulamento por
ser aspectos máis directamente relacionados con eles, como son os dereitos e
deberes dos estudiantes, máis que do devandito regulamento, como son os órga-
nos do centro ou os seus servicios e normas.

En primeiro termo, ocupámonos de comprobar se as valoracións dos
enquisados sobre a información dos seus dereitos e deberes varían cando toma-
mos como referencia comparativa a diferente titularidade dos centros.

Nesta variable, os centros públicos fan a valoración media máis baixa da
información referida ós dereitos e deberes (3,54), mentres que os centros priva-
dos son os que observan a valoración máis elevada (3,76), seguidos dos priva-
dos/concertados (3,63). 

O feito de que o alumnado manifeste coñecer aceptablemente os seus derei-
tos e deberes non debe dispensarnos de poñer máis empeño en que coñezan
tamén o regulamento de réxime interno, no que respecta á estructura e fun-
cionamento do centro en tódolos demais aspectos da vida escolar. Este coñe-
cemento parece imprescindible se se quere lograr un maior nivel de compe-
netración coa institución e de participación na súa dinámica.
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O valor F=2.506 cunha p=.082, polo tanto non existen diferencias esta-
tisticamente significativas entre os centros na valoración que fan os alumnos e
alumnas da información que lles proporcionan os profesores e profesoras sobre
os seus dereitos e deberes como estudiantes.

En segundo termo, observamos que as valoracións sobre o coñecemento
do regulamento de réxime interior varían se comparamos centros públicos, pri-
vados e privados/concertados.

En termos xerais, constatamos que o comportamento desta variable é simi-
lar ó da precedente. Deste xeito, os centros privados e os privados concertados
fan valoracións medias do coñecemento do regulamento de réxime interior (3,35
e 3,21, respectivamente) superiores vale dos centros da rede pública (3,06).
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Pero o valor F=3.518 cunha p=.030, polo tanto non existe diferencia
significativa entre os centros públicos, privados e privados concertados na
valoración que fan os alumnos e alumnas do seu coñecemento sobre o regu-
lamento de réxime interior do centro escolar.
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8. Valoración de espacios e materiais de
consulta no fogar e uso do tempo libre

8.1. Valoración do espacio e do material de consulta no fogar

Sen dúbida, a dispoñibilidade de espacio para o estudio e de material de
consulta no fogar para realizar as tarefas escolares son factores relevantes na
vida académica dos estudiantes.

��������$�������������������������������������������������������

En xeral, debemos dicir que a consideración de ámbalas dúas variables é
moi positiva para o alumnado, ó estimar que o espacio do fogar que poden dedi-
car ó estudio é “moito” (47,9%) ou, en todo caso, “bastante” (40,9%) e que a
contía de material de apoio ás actividades discentes é valorada en termos moi
similares (49,1% e 33,2% respectivamente).

8.2. Axuda nas tarefas escolares

Nesta mesma liña, outra condición fundamental para o axeitado desenvol-
vemento educativo dos estudiantes é poder dispor dunha persoa ou persoas, ás
que recorrer para demandar axuda nos quefaceres escolares.
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Cando se indagou tal cuestión entre o amplo número de escolares par-
ticipantes no estudio, a resposta foi clara. Aínda que o 40,1% da mostra
manifestou recibir “pouca” ou “ningunha” axuda dos pais e nais, cifra que
se incrementa ata o 58,8% cando son os irmáns os destinatarios da solicitu-
de de cooperación, non é menos certo que tamén son estes mesmos mem-
bros da unidade familiar os que están máis dispostos a prestar a súa colabo-
ración. 

Esta situación no seo da familia podería explicarse desde dous vectores:

- Por unha banda, e sen ser o único factor, a incorporación da muller ó
mundo do traballo pode ser un factor explicativo do elevado contin-
xente de rapaces que non reciben axuda dos seus proxenitores. Aínda
que non debemos esquecer a especial situación da muller galega no
ámbito rural, que aínda que non consta na maior parte dos casos como
traballadora, si realiza a cotío labores que se estenden máis alá dos lin-
des do propio fogar. No referente ós irmáns, o seu número pode ser
definitivo para a valoración da axuda recibida.

- Por outra banda, non é de estrañar que sigan a ser os irmáns e os pais
e nais os maiormente solícitos a prestar a súa colaboración, xa que son
eles os que poden ter unha relación máis estreita co escolar.

"����� 	��5����������������������

No polo oposto debúxase un panorama ben distinto, no que a maior parte
dos rapaces (64,2%) afirman non ser nada apoiados por profesores e profeso-
ras particulares, quizais como consecuencia de non contar con tal opción. Nesta
liña valorativa é mester incluír os amigos que non axudan “nada” (36,3%) ou en
todo caso o fan “pouco” (25,1%).
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Esta actitude do grupo de pares enténdese polas dificultades xurdidas tanto
no mundo rural como no urbano para establecer relacións fóra da escola, cin-
xíndose tales contactos entre o grupo de pares case que en exclusividade ó hora-
rio escolar, e non ó tempo que dedica o neno ou nena a realizar as tarefas que
demanda a institución educativa no seu fogar.

8.3. O tempo libre

Os nenos e nenas precisan dispor dun tempo non ocupado por calquera
obriga para aproveitar o lecer. Un tempo que non debe ser conceptualizado
polos adultos como morto ou mesmo como un tempo que é preciso instrumen-
talizar co obxecto de acadar un mellor futuro profesional. 

Neste senso, aínda que a maior parte dos centros da xeografía galega visi-
tados polo equipo investigador teñen xornada partida de mañá e tarde, esto non
obsta para que os rapaces entendan que o traballo escolar lles permite gozar de
“bastante” (32,1%) ou de “moito” (24,7%) tempo libre para as súas aficións,
aínda que é tamén significativa a porcentaxe de alumnos e alumnas que se sitú-
an na opción media da escala (22,6%). Só o 13,7% opinan que este espacio
temporal é escaso, e mesmo o 6% afirma non contar con ningún tempo libre.

Pero ademais, non esquezamos que debemos encher de contido ese tempo
libre infantil. Neste senso, o xogo (54,8%) cede o seu papel hexemónico, nas
actividades que o neno e a nena realizan fóra da escola, ás actividades deporti-
vas (69,8%). Outra clase de actividades son practicadas por un menor número
de alumnos e alumnas. Así, a música ocupa ó 22,3% dos enquisados, seguidos
a unha certa distancia daqueles que realizan actividades relacionadas cos idiomas
(18,9%) ou coa pintura, teatro, etc. (17,5%). 

9. Valoración dos factores que facilitan vs.
dificultan o bo funcionamento do centro

A maioría das investigacións realizadas céntranse unicamente na análise do
rendemento escolar do alumnado intentando, por un lado, coñecer ata qué
punto conseguen os alumnos e alumnas as concretas aprendizaxes escolares ás
que dirixen o seu principal esforzo e, por outro, proporcionar un síntoma cer-
teiro sobre a eficacia da escolarización. Sen embargo, na presente investigación
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o alumnado responde a cuestións similares as contestadas polos outros tres
colectivos (directivos, docentes, pais e nais).

Por iso, solicitamos ó alumnado que mencione aqueles factores que, desde
o seu punto de vista, contribúen ó bo funcionamento do centro, así como aque-
les que consideran están a dificultalo. As respostas obtidas a estas dúas pregun-
tas aparecen recollidas a continuación. 

9.1. Factores que facilitan o bo funcionamento do centro

O sector estudiantil considera como factor máis relevante para o bo fun-
cionamento do centro educativo as súas instalacións, priorizando, entre elas, as
clases, o comedor, o ximnasio e a biblioteca. 

- En segundo lugar, aparece o compañeirismo entre o alumnado seguido
das súas relacións co profesorado.

- Por último, o alumnado destaca o axeitado funcionamento do trans-
porte escolar así como a realización de actividades extraescolares,
remarcando especialmente as excursións.
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O CEG celebra que o alumnado destaque o axeitado funcionamento do trans-
porte escolar, así como a realización de actividades extraescolares. Mantén,
sen embargo, a súa preocupación polo feito de que se siga considerando esca-
so o capítulo da dotación de recursos. Neste sentido ínstase á Administración
educativa e á municipal a que extremen as súas preocupacións por todo o refe-
rente á dotación, mantemento e limpeza dos centros escolares. 
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9.2. Factores que dificultan o bo funcionamento do centro

Entre os factores que están a dificultar o bo funcionamento do centro o
alumnado sinala fundamentalmente o estado deficitario dos recursos así coma a
non existencia dalgunhas instalacións (refírense en particular a ximnasios e
patios).

- Outro aspecto reiteradamente sinalado é a mala hixiene, en particular
a dos aseos e a dos centros en xeral. 

- Pódese, claramente, observar por parte dos estudiantes unha grande
homoxeneidade nas súas respostas, limitándose as súas apreciacións ós
aspectos exclusivamente materiais. 
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