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Despois de ler e analizar con calma o interesante relatorio do profesor Bieito
Silva Valdivia (BSV), direi antes de nada que concordo, de maneira global, coas
teses expostas. Comparto a análise que o profesor Silva realizou sobre o modelo
de educación bilingüe desenvolvido ata agora, polo que vou aproveitar a opor-
tunidade que se me brinda neste retruque para reflexionar e/ou puntualizar
algunha cuestión arredor do modelo de educación plurilingüe que el presenta.

Nun primeiro momento, voume parar sobre algunhas das premisas e obxec-
tivos que estableceu para este modelo de educación plurilingüe e, a continua-
ción, deixarei algunha puntualización sobre o devandito modelo partindo da
miña experiencia como profesora no ensino secundario, e desde o coñecemen-
to, menos directo, do ensino infantil e primario.

1. REFLEXIÓN SOBRE PREMISAS E OBXECTIVOS

Antes de nada quero manifestar que a clave en que lin o modelo plurilingüe pro-
posto foi a dun modelo elaborado para unha lingua minorizada como é a nosa.
Dito isto, debo sinalar que considero a premisa que no texto de BSV aparece como
f ) «A construción do plurilingüismo está condicionado polo poder das linguas»
básica e fundamental, xunto con outra que eu situaría nun chanzo diferente, por-
que é unha peza clave nun debate que nalgún momento haberá que dar. Trátase
da premisa e), que fala de «Diferenciar o papel colectivo das diferentes linguas»
partindo dun debate sen demagoxias, nin aproveitamento partidario... para acadar
unha postura común. Para min esta cuestión é clave e creo que os que buscamos
que o galego acade a súa normalidade deberiamos pensar seriamente nisto e come-
zar a buscar a forma de artellalo. Deberiamos asumir ese compromiso e logo tras-
ladarlle a mensaxe á sociedade porque, no caso contrario, é imposible que se poi-
dan desenvolver os obxectivos propostos, xa que o resto das premisas non se van
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dar. A nosa comunidade toda non está preparada para que se lle pregunte que papel
quere para as linguas neste momento. Ademais —coas representacións que existen
na sociedade sobre o galego e o castelán—, vai seguir cedendo, ante a presión dos
grupos que non queren que se asegure na escola a instalación de forma primaria
no código menos favorecido (premisa f ). Daquela, a premisa d) pode pasar a inter-
pretarse de forma moi perigosa, se se asume que para o galego abonda unha com-
petencia pasiva como a comprensión escrita, posto que a oral xa a estamos vendo
perigar nos máis novos.

Todo isto está relacionado cos obxectivos actitudinais que BSV describe para
o modelo, aqueles que buscan construír unha cidadanía identificada co país, con
compromiso co galego como lingua propia. Estes obxectivos, se non poden ser
previos, deben ser paralelos á posta en práctica dun modelo educativo, que se
encargará de asentalos. 

E isto xa o enlazo con outra reflexión en que nos debemos parar canto antes.
Trátase das denominadas por Calvet como políticas lingüísticas «in vitro», aque-
las que non teñen en conta a sociedade á que van dirixidas, correndo o perigo
de nunca converterse en políticas «in vivo». Isto é o que nos pode pasar aos
implicados coa normalización do galego se non pensamos, reflexionamos, deba-
temos... sobre:

- A realización dunha planificación lingüística global, onde estea encadrada a
planificación lingüística escolar. Certamente, como xa dixo BSV, a planificación
lingüística non é só planificación lingüística escolar, polo que, sen menoscabar
a importancia que ten a escola para a transformación social, deberiamos —os
interesados na normalización do galego— xuntar esforzos para estruturar e
desenvolver unha planificación lingüística global, sobre todo tendo en conta a
nula disposición que ten de cara a este tema a Administración, ente indicado
para levala adiante.

- A mudanza de representacións sociais cara á lingua e a elaboración dun ima-
xinario colectivo en positivo. Debemos dedicar moitos esforzos a mudar a imaxe
social do galego, porque —no caso contrario— un modelo coma este pode vol-
verse contra nós. Tal e como están as cousas, calquera modelo de educación que
pensemos no que o galego reciba o plus que necesita para saír da súa situación,
non nolo deixan saír adiante. Este é un aspecto co que teño fixación porque se
non nos concentramos na masa crítica e non centramos os esforzos en mudar as
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representacións sociais que existen entre os galegos cara á súa lingua, que son
maioritariamente negativas, malamente imos avanzar con ningún modelo de
ensino que busque protexer o galego. 

2. LEVAR A TEORÍA Á PRÁCTICA

O problema básico que eu lle vexo aos instrumentos, tanto pedagóxicos coma
de organización escolar, que presenta este modelo exposto por BSV é a súa posta
en práctica no sistema educativo galego actual.

No tocante aos instrumentos pedagóxicos, concordo, xa por simple obvieda-
de, cos 3 puntos que presenta o profesor Silva. O primeiro deles, «o enfoque
comunicativo que deben ter as aulas», é imprescindible, igual ca os outros dous:
o terceiro, «a colaboración e coordinación entre os departamentos de linguas»,
que, desde o meu punto de vista, é prioritario para conseguir o que el presenta
en segundo lugar: «o plurilingüismo non debe ser a suma de varios monolin-
güismos». Mais, no meu labor de retrucante, quería deixar constancia da difi-
cultade que existe para que isto, tal e como funciona na actualidade o noso sis-
tema educativo, se poida poñer en práctica.

1. O enfoque comunicativo non é o único cambio metodolóxico que ten que
asumir todo o profesorado, senón que o de lingua galega ten que asimilar
que está traballando desde unha lingua ameazada, non desde unha lingua nor-
malizada, e non valen nin os mesmos materiais (traducidos) nin a mesma meto-
doloxía.

Dito isto, que problemas temos para que se instale este enfoque? Pois os que
van desde a desmotivación e desinterese do propio profesorado ata a escaseza de
recursos dos centros, dado que —a nivel xeral— non están dotados de aulas
de idiomas nin sequera de medios audiovisuais suficientes.

2. A colaboración e coordinación interdepartamental é tan conveniente
como difícil de poñer en práctica, mesmo naqueles centros onde coincidan
membros do profesorado que estean a favor desta premisa. Se algúns membros
dun departamento non están interesados en coordinarse cos restantes departa-
mentos de linguas xa é difícil que funcione pois non van aceptar unha progra-
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mación que marque estas pautas. A coordinación e colaboración pasa por unha
unificación da terminoloxía —entre outras cousas— que empregar á hora de
impartir aulas. Isto choca, en moitas ocasións, coa que empregan os libros
de texto das diferentes áreas, e moito profesorado non quere prescindir do
manual, nin estalo revisando, modificando ou completando.

Ademais, a frecuente mobilidade do profesorado fai que o acordado un ano
co cadro de persoal pode non ser respectado ao ano seguinte.

A solución a esta situación é imposible que a busque e que a execute —de
forma xeral— o profesorado nos centros. Só se me ocorre que desde a Admi-
nistración se artelle unha fórmula que aposte pola coordinación pedagóxica dos
diferentes departamentos de linguas. No caso contrario, todo queda nunha teo-
ría que, estando ben como filosofía de base, choca irremediablemente coa prác-
tica real. O resultado é o mesmo ca o de moitas outras teorías destinadas a se
executaren nos centros de ensino, pero que son imposibles de desenvolver
se non se producen cambios significativos no sistema. Estou pensando, por
exemplo, na utopía de pretender atender á diversidade en aulas masificadas e sen
profesorado de apoio.

Os e as profesoras debemos dar pasos para mellorar o sistema educativo, pero
a Administración ten que, por un lado, deseñar os obxectivos tendo presente a
realidade das aulas e, polo outro, implicarse a fondo na mudanza do sistema.

En canto á organización escolar, concordo cos piares establecidos no modelo,
pero gustaríame incidir en que vexo complicado de delimitar aquel que o pro-
fesor BSV denominou «castelán como instrumento do currículo» empregado
para asentar usos que non estean garantidos pola súa presenza social. O perigo
principal que lle vexo é que esa necesidade de «máis castelán» se basee en per-
cepcións sen base —na maioría dos casos— sociolingüística, pero si prexuizosa.
Nos últimos tempos, escoitóuselle ao propio secretario xeral de Política Lin-
güística dicir que existen diferentes percepcións do que é a competencia
lingüística. Isto ten unha base certa: realmente existen estas diferentes percep-
cións porque se trata como algo subxectivo, cando a competencia hai que medi-
la de xeito obxectivo. Hai profesorado de redutos galegófonos, que coñezo á per-
fección, que afirma que o seu alumnado non sabe castelán, baseándose no único
feito de que están instalados no galego como lingua de comunicación habitual
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e non falan en castelán cos seus iguais, mesmo ás veces non converxen co pro-
fesorado que llelo fala nos corredores. É esta unha conclusión perigosa nacida
dos prexuízos cara ao galego e difundida, interesadamente, por quen non quere
dar a coñecer os resultados obxectivos da verdadeira competencia en castelán
deste alumnado. 

Xa no que respecta á planificación lingüística escolar, situada no eixe do
debate social, seguramente porque é un tema en que todo o mundo se sente con
capacidade para poder opinar e porque toca directa ou indirectamente a moití-
sima poboación (pais, profesorado, familias de todos...), vou deixar unhas notas
en relación a ambas as dúas vertentes da planificación que describe BSV, a que
lle afecta á Administración e mais a que lles afecta aos centros. 

En canto á primeira, antes de que se poña en marcha o novo decreto, par-
tindo do aínda vixente D. 124/2007, nomeado de xeito intereseiro como
«Decreto de inmersión», concordo con BSV en que existe un problema gravísi-
mo na etapa da educación infantil, sendo unha das eiras máis grandes. Con
todo, non todo o problema está centrado aí neste momento, pois penso que
cómpre ter presente dúas crúas realidades:

- Unha referida á dificultade actual para a extensión dos usos en contextos
castelanfalantes onde a escola é incapaz soa de resolver o problema. Mesmo o
alumnado de infantil que está nas chamadas «liñas de galego» (proxectos de
inmersión en galego para contextos urbanos, xa en vías de desaparición), en
moitos casos só consegue aproximarse á lingua galega, pero non desenvolverse
nela, nin sequera nas aulas, pois é enorme a presión social que existe por parte
do castelán. Vivimos a triste situación de que os nenos e nenas de Galicia sen-
ten a lingua propia tan estranxeira coma o inglés, de feito chegan a dicir nesta
lingua os números, cando se lles pide que o fagan en galego. A nota que quero
deixar é referida á importancia da escola á hora de acadar as competencias nas
linguas, pero a incapacidade por si soa de crear, ou recuperar, falantes de galego.

- Outra referida a actitudes, onde destaco os prexuízos do alumnado adoles-
cente de ámbitos galegofalantes que se avergonzan da súa lingua e —ademais de
pensaren que non saben galego— converxen cara ao castelán tan pronto teñen
ocasión... Eu teño unha fixación desde hai anos con esta materia prima que
pouco se coida e sobre a que se pode actuar desde as aulas, sempre que non se
caia no adoutrinamento. 
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No tocante á vertente da planificación que lles afecta aos centros, hai que ter
en conta que a elaboración dos Proxectos Lingüísticos de Centro (PLC), que
deberían ser os auténticos motores da normalización do galego nos colexios e
institutos. Ata o momento traducíronse, nunha maioría dos casos, nun trámite
burocrático, xa que non se tomou en serio esta planificación lingüística, debido
a que a Administración tampouco o fixo. Ata o de agora todo se resolveu desde
a desmotivación dos encargados da elaboración dos documentos e do desintere-
se do resto. 

O novo decreto converte os PLC en documentos en que temos que participar
os responsables dos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística
(ENDL) e deixar marcado que compañeiros e compañeiras deben pasar a dar as
súas aulas en castelán aínda que non queiran. Uns PLC serios e que busquen con-
tribuír á normalización da lingua propia só se poden conseguir se a Administra-
ción aposta por isto. Tristemente, non é o caso. 
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