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Nestes momentos, nos cen-
tros máis inquietos e in-

novadores, a pedagoxía por 
proxectos é unha das estratexias 
didácticas cada vez máis utiliza-
das. Esta tendencia presénta-
se tamén como unha alternativa 
en moitas escolas con metodo-
loxías transmisivas centradas no 
uso de libros de texto por ma-
terias. Dado o grao de difusión 
da aprendizaxe por proxectos 
quizais se poida considerar que 
esta tendencia só é unha moda 
máis das que periodicamen-
te xorden na escola. Pola con-
tra, a aplicación da pedagoxía 
de proxectos no ámbito da es-
cola desenvolveuna Kilpatrick a 
comezos do pasado século, e é 

A pedagoxía de 
proxectos, unha 
moda?

utilizada como unha estratexia 
didáctica fundamental, ás veces 
con nomes distintos e con varia-
cións máis ou menos substan-
ciais, por unha maioría de colec-
tivos innovadores. 

Se analizamos a evolución das 
distintas formas nas que a pe-
dagoxía de proxectos se apli-
cou, veremos que o denomina-
dor común consiste nun proceso 
de actividades de aprendizaxe 
articuladas en función da ela-
boración dun “produto” (unha 
monografía, un terrario, unha 
exposición, unha revista, un ser-
vizo á comunidade...) a partir 
dunha situación real de interese 
para o alumnado. Será no pro-
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ceso de elaboración deste pro-
duto como o alumno utilizará, e 
aprenderá, distintos instrumen-
tos conceptuais ou metodolóxi-
cos procedentes de distintas 
disciplinas e, sempre, desde un 
enfoque globalizador.

A introdución destas estratexias 
foi o resultado da aplicación, 
máis ou menos consciente ou 
intuitiva, de distintos argumen-
tos que basicamente podemos 
reducir a dous. O primeiro ar-
gumento está relacionado con 
aquilo que ten que ser obxec-
to de aprendizaxe, cuestionan-
do así un ensino limitado aos 
coñecementos dunhas mate-
rias tradicionais. O segundo ar-
gumento provén da concepción 
de como se producen os pro-
cesos de aprendizaxe e, conse-
cuentemente, o cambio dun en-
sino centrado no docente e na 
materia a unha baseada na per-
soa e no seu singular proceso 
de aprendizaxe. 

QUE ENSINAR?: A 
REALIDADE, A VIDA, COMO 
OBXECTO DE ESTUDO

Hoxe en día, en relación a estes 
argumentos, parece indiscutible 
que a función de escola debe 
consistir na formación integral 
da persoa para o desenvolve-
mento daqueles coñecemen-
tos, habilidades e actitudes que 
lle permitan enfrontarse eficaz-
mente ao problema que lle ex-
pón, e que lle vai expor, a vida 
en todos os seus ámbitos: o per-
soal, o interpersoal, o social e o 
profesional. O que actualmente 
conceptualizamos como com-
petencias para a vida. Tendo en 
conta os cambios constantes da 
sociedade actual, e os que se 
prevén para o futuro, aquelas 
competencias que sen dúbida 
ningunha deber posuír as novas 
xeracións son as relacionadas 
co “aprender a aprender” (ar-
gumentar, analizar, identificar...) 
coa autonomía e iniciativa per-
soal, coa capacidade creativa e 
de resolución de problemas, co 
compromiso social, coas habili-
dades sociais e emocionais, etc. 

Formarse para dar resposta aos 
problemas para a vida compor-
ta que o obxecto de estudo na 
escola sexa “a vida”, “a realida-
de”, onde as disciplinas acadé-
micas son fundamentais, pero 
non en si mesmas senón como o 
medio que facilita os instrumen-
tos conceptuais e metodolóxi-
cos que poden dar resposta aos 
problemas que a “realidade” 
expón e, dado que esta sempre 
é complexa e na que interveñen 
múltiples factores interrelacio-
nados, é necesario desenvolver 
no alumno un pensamento para 
a complexidade. Os problemas 
que nos expón a vida, nunca 
son estritamente de matemáti-
cas, ou de linguas ou de cien-
cias etc., nin tan só da suma de 
todas elas. Dispoñer dun pen-
samento para a complexidade 
esixe un ensino no que o obxec-
to de estudo sexan situacións 
reais e verosímiles que lle faci-
liten ao alumnado estratexias 
para a análise de situacións 
complexas e para a procura e o 
uso de recursos integrados de 
distinta natureza. 

APRENDIZAXE 
PERSONALIZADA E 
FUNCIONAL 

Os coñecementos científicos so-
bre os procesos de aprendizaxe 
confirman que estes son singu-
lares, que cada mozo e moza 
aprende en itinerarios persoais 
que dependen dos seus distin-
tos ritmos, estilos, capacidades, 
intereses e contextos sociais 
e familiares. Ao mesmo tem-
po sabemos que para que toda 
aprendizaxe poida ser compe-
tencial, debe ser adquirida des-
de a súa funcionalidade. Con-
secuentemente para que esta 
aprendizaxe se produza, entre 
outras condicións (actividade 
mental, adecuación madurati-
va, xestión das emocións, me-
tacognición…), é necesario pro-
mover a actitude favorable cara 
á aprendizaxe, é dicir, a motiva-
ción intrínseca cara ao contido 
da aprendizaxe. Funcionalida-

de e motivación son dous prin-
cipios inescusables para que 
se produza a aprendizaxe, polo 
que se deduce que todos os 
contidos dunha unidade didácti-
ca deben incluír actividades mo-
tivadoras e funcionais.

A PEDAGOXÍA DE 
PROXECTOS COMO 
RESPOSTA 

A partir destes dous requisitos, 
a realidade como obxecto de 
estudo e unha aprendizaxe fun-
cional e motivadora, é como se 
xustifica o conxunto de estra-
texias didácticas que podemos 
situar no marco da pedagoxía 
de proxectos. Os centros de in-
terese, os proxectos de Kilpa-
trick, a investigación do medio, 
a análise de casos, os proxec-
tos de traballo, as simulacións, 
a aprendizaxe-servizo... son to-
das elas estratexias didácticas 
nas que o obxecto de estudo é 
unha situación máis ou menos 
próxima á realidade do alumna-
do que, tal como se presenta e 
na súa temática, é motivadora, e 
que o proceso de resolución do 
centro de interese, do caso, do 
proxecto ou da investigación…, 
o alumno debe de utilizalo e 
aprender distintos contidos de 
aprendizaxe procedentes de 
distintas materias, pero sempre 
desde as súas funcionalidades. 
O alumno sabe por que e para 
que daquilo que debe aprender. 

En todo o proceso de aprendi-
zaxe do traballo por proxectos, 
ao mesmo tempo que a apren-
dizaxe dos contidos das mate-
rias tradicionais, apréndense 
unha serie de contidos de ca-
rácter transversal esenciais para 
o desenvolvemento das com-
petencias para a vida: anali-
zar situacións complexas, iden-
tificar os problemas relevantes, 
establecer hipóteses, escoller 
as fontes de información, reco-
ller e seleccionar os datos co-
rrectos, establecer conclusións 
e avaliar resultados e procesos, 
ao mesmo tempo que todas as 
habilidades comunicativas e de 
traballo cooperativo, e as con-
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secuentes actitudes de colabo-
ración, tolerancia, respecto...

DOUS TEMPOS: PARA OS 
PROXECTOS E PARA OS 
OBRADOIROS

As distintas estratexias didácti-
cas encadradas na pedagoxía 
de proxectos permiten que to-
dos os contidos de aprendizaxe, 
previstos nas competencias 
que o alumnado debe desen-
volver ao longo da escolariza-
ción, sexan aprendidos desde a 
súa funcionalidade e como ins-
trumentos para a resolución de 
situacións novas e complexas. 
Agora ben, se pretendemos 
ofrecer a cada un dos alumnos e 
das alumnas as axudas que cada 
un necesita para asegurar a súa 
aprendizaxe, en función das 
súas características persoais, 
podemos apreciar que o tempo 
dedicado aos proxectos é insu-
ficiente. Neste tempo é posible 
atender en gran medida a diver-
sidade do alumnado, a dinámi-
ca do proceso de resolución do 
proxecto e a aprendizaxe entre 
iguais ao traballar maioritaria-
mente en equipos cooperativos. 
O alumnado, en maior ou menor 
grao, estará motivado e atribui-
ría a funcionalidade das apren-
dizaxes, pero cada un deles e 
delas, unha vez comprendida a 

utilidade da nova aprendizaxe e 
segundo as súas características 
particulares, deberá realizar as 
actividades de aprendizaxe ne-
cesarias para que poida ser utili-
zado competencialmente.

Dadas as diferenzas de cada un 
dos alumnos en relación á súa 
diversa capacidade de memo-
rizar, comprender, practicar e 
interiorizar, o número e as ca-
racterísticas das actividades se-
rán notablemente distintas para 
cada un dos alumnos e alum-
nas: actividades para reforzar a 
comprensión, para axudar ao re-
cordo, para exercitar, para re-
flexionar etc. Estas actividades 
específicas para cada alumno 
non poden romper coa diná-
mica de desenvolvemento do 
proxecto, así pois, será nece-
sario dedicar un tempo para a 
sistematización do proceso de 
aprendizaxe en función das ca-
racterísticas das aprendizaxes 
para realizar e das necesida-
des de cada un dos alumnos e 
alumnas. Con este fin, dispoñe-
remos de dous tempos, o tem-
po de traballo global mediante 
o uso de estratexias didácticas 
baixo a pedagoxía de proxectos 
e o tempo de traballo específi-
co, para a distribución de tare-
fas secuenciadas e progresivas e 

para o seguimento personaliza-
do do alumnado, por medio de 
fórmulas distintas, como os am-
bientes, os recunchos ou os ta-
lleres.... É neste tempo cando 
cada un dos mozos e mozas irá 
construíndo o seu itinerario de 
aprendizaxe personalizada me-
diante os contratos didácticos 
e a autorregulación do propio 
proceso formativo. 

Podemos concluír que a peda-
goxía de proxectos, en calque-
ra das súas formas didácticas, 
recolle a experiencia de moitos 
mestres e mestras ao longo das 
últimas décadas. Na actualida-
de existe unha aceptación no-
tablemente xeneralizada de que 
a educación escolar debe es-
tar dirixida ao desenvolvemen-
to de competencias para a vida, 
e o coñecemento cada vez máis 
contrastado sobre os procesos 
de aprendizaxe permítenos con-
siderar o traballo por proxectos, 
complementado cos talleres e 
ambientes, como unha das fór-
mulas máis apropiadas para a 
súa xeneralización e desenvol-
vemento nas nosas aulas.


