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Se se produce o cambio edu-
cativo anunciado urbi et 

orbi, será moi posiblemente de 
abaixo arriba, da man dos tem-
pos e a unha velocidade lenta 
pero constante. O protagonis-
mo compartímolo profesorado 
e alumnado, pero ambos de-
beriamos botar man do que, de 
xeito ás veces paradoxal e pou-
co consistente, ofrecen outros 
actores como as administracións 
educativas nos seus intentos bu-
rocráticos de deixar unha pega-
da de momento pouco fonda e 
significativa. Refírome, en par-
ticular, ás dúas leis en vigor, a 
LOE (2006) e a LOMCE (2013). É 
posible traballar dun xeito alter-

Como podemos 
traballar por 
proxectos 
apoiándonos na 
lexislación vixente?

nativo e por proxectos apoián-
donos na lexislación vixente?

Estou convencido de que si, 
practícoo todos os días e, de 
momento, non me teñen aplica-
do ningún artigo acarunchado 
da Constitución. Máis en parti-
cular, no ámbito lingüístico e li-
terario de secundaria no que 
traballo, pero tamén de 1º de 
primaria a 2º de bacharelato, as 
consignas son claras e comúns: 

“A lingua apréndese, non 
para falar, ler ou escribir so-
bre a lingua, senón para fa-
lar, ler e escribir sobre emo-
cións, afectos, aventuras, 
sobre o mundo.”1 

1 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/
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“Transmisora de cultura e 
tamén liberadora, a Literatu-
ra incita á fantasía, á evoca-
ción de mundos posibles, á 
creación e á reflexión crítica. 
[...] Así, a aprendizaxe da li-
teratura debe constituír tan-
to un instrumento de apren-
dizaxe como unha fonte de 
gozo e de creatividade.”2

Con todo, a maioría das dinámi-
cas seguidas habitualmente nas 
aulas de linguas, pero tamén 
en case todas as materias, bo-
tan man dunha ferramenta que 
estableceu o seu poder omní-
modo a partir de mediados dos 
anos 70 coa Lei xeral de edu-
cación: o libro de texto. Un cla-
ro atranco para cumprir as con-
signas legais, se temos en conta 
que pouco teñen cambiado des-
de os últimos anos do franquis-
mo: a maioría dos manuais de 
linguas seguen facéndonos a to-
dos, alumnado e profesorado, 
“falar, ler ou escribir sobre a lin-
gua” diariamente. Son manuais 
de gramática e teoría lingüística 
e literaria disfrazados con “acti-
vidades” complementarias para 
cubrir a papeleta legal das en-

web/files/lcao_lgl_2bac.docx Currículo oficial 
da materia de Lingua Galega e Literatura de 
2º de Bacharelato. Introdución. Páxina 2.
2 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/
web/files/lcl_1.docx Currículo oficial da ma-
teria de Lingua Castelá e Literatura de 1º de 
Educación Primaria. Introdución. Páxina 2.

sinanzas “por competencias”. 
“Actividades” para un alumna-
do habitualmente pasivo, recep-
tor de contidos memorizables, 
con pouca relación cos seus in-
tereses reais, coas súas motiva-
cións máis queridas e lonxe de 
facerlles “falar, ler e escribir so-
bre emocións, afectos, aventu-
ras, sobre o mundo” que os ro-
dea. 

Por iso é este un momento moi 
axeitado para a xente que le-
vamos xa moito tempo traba-
llando dunha maneira que pon 
o alumnado ao mando da súa 
aprendizaxe, colaborando cos 
demais dentro e fóra das aulas, 
centrando as súas enerxías en 
proxectos e investigacións que 
o motivan e que o fan apren-
der de xeito multidisciplinario e 
competencial con ferramentas e 
dinámicas propias da segunda 
década do século XXI.

Así e todo, non foi ata este ano 
que teño a posibilidade de tra-

ballar así o 100% do meu tempo 
en todos os meus grupos, en 1º 
e 2º de ESO. E foi da man dun 
proxecto europeo Erasmus+, o 
ATS2020, no que participamos 
unha trintena de centros gale-
gos xunto con decenas de esco-
las de 11 países da Unión Euro-
pea. Un programa centrado no 
desenvolvemento das compe-
tencias transversais, coinciden-
tes coas competencias clave, 
que fomenta o uso do portafo-
lio e doutras ferramentas dixitais 
que fan posible tanto a acción e 
a interacción individual e colec-
tiva do grupo como unha avalia-
ción do proceso e dos produtos 
do traballo e o esforzo do alum-
nado. Un xeito de independizar-
se das dinámicas organizativas 
físicas e mentais do libro de tex-
to e que pon o foco no desen-
volvemento das seguintes com-
petencias ou habilidades:

ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL

       Apoio de fórmulas de 
pensamento eficaz

COMUNICACIÓN, 
COLABORACIÓN

       Apoio de aprendizaxes e 
traballos compartidos

CREATIVIDADE, 
INNOVACIÓN

       Fomento de 
aprendizaxes compartidas

• Pensamento crítico
• Resolución de problemas
• Toma de decisións
• Exploración de diferentes 
opcións e asuntos complexos

• Escoita e expresión de opinións 
e ideas
• Interacción e colaboración
• Desenvolvemento do 
entendemento social e cultural

• Posta en marcha das ideas 
e das accións

• Pensamento creativo e 
crítico

• Creación de textos dixitais

ALFABETIZACIÓN DIXITAL

Para aprender e traballar en contornos de aprendizaxe innovadores

Desenvolvemento de competencias dixitais • Uso responsable, seguro e ético das TIC

A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

 A
U

TÓ
N

O
M

A
   

   
 F

o
m

en
to

 d
a 

ap
re

nd
iz

ax
e 

in
d

ep
en

d
en

te
E

st
ab

le
ce

m
en

to
 d

e 
o

b
xe

ct
iv

o
s 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ac

tiv
a

A
ut

o
-a

va
lia

ci
ó

n 
Va

lo
ra

ci
ó

n 
fo

rm
at

iv
a



O TEMA / O traballo por proxectos

26 REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 70 • MARZO 2018

METODOLOXÍA

Se de xeito complementario ao 
desenvolvemento de compe-
tencias transversais ou clave uti-
lizamos como referencia os ca-
tro bloques de contidos activos 
e prácticos do currículo (comu-
nicación oral: escoitar e falar, co-
municación escrita: ler e escribir, 
coñecemento da lingua e edu-
cación literaria) e un enfoque 
“heurístico” que ve as linguas 
como “instrumentos de comu-
nicación e de interacción social, 
de conservación e transmisión 
de coñecemento, de participa-
ción cidadá na vida social, de 
investigación, creación, experi-
mentación e descuberta”, xa te-
mos os ingredientes para unha 
receita didáctica alternativa ás 
dinámicas habituais en moitas 
das nosas aulas. 

Unha receita que atopa tamén 
na letra da lei un xeito priorita-
rio de mesturar os ingredientes, 
unha metodoloxía didáctica que 
na ESO e no bacharelato “será 
nomeadamente activa e parti-
cipativa, favorecendo o traba-
llo individual e o cooperativo 
do alumnado, así como o logro 
dos obxectivos e das compe-
tencias correspondentes”3. Algo 
que estende a toda a educación 
obrigatoria e postobrigatoria os 
principios metodolóxicos xerais 
da educación primaria:

“A metodoloxía didáctica 
será fundamentalmente co-
municativa, inclusiva, activa 
e participativa, e dirixida ao 
logro dos obxectivos e das 
competencias clave. Neste 
sentido prestarase atención 
ao desenvolvemento de 
metodoloxías que permitan 
integrar os elementos do 
currículo mediante o desen-
volvemento de tarefas e ac-
tividades relacionadas coa 
resolución de problemas en 
contextos da vida real.

3 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/
web/files/00_decreto_completo.pdf. Decreto 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se estable-
ce o currículo da educación secundaria obri-
gatoria e do bacharelato na Comunidade Au-
tónoma de Galicia. Artigo 11.2.

A acción educativa procura-
rá a integración das distintas 
experiencias e aprendizaxes 
do alumnado e terá en con-
ta os seus diferentes ritmos 
e estilos de aprendizaxe, fa-
vorecendo a capacidade de 
aprender por si mesmo e 
promovendo o traballo co-
laborativo e en equipo.”4

En suma, unha fórmula que por 
primeira vez de xeito explíci-
to na lexislación educativa re-
comenda as metodoloxías de 
proxectos:

 “Para unha adquisición efi-
caz das competencias e a 
súa integración efectiva no 
currículo, deberán deseñar-
se actividades de aprendi-
zaxe integradas que lle per-
mitan ao alumnado avanzar 
cara aos resultados de 
aprendizaxe de máis dun-
ha competencia ao mesmo 
tempo. Para isto, aproveita-
ranse as posibilidades que 
ofrecen as metodoloxías de 
proxectos, entre outras, así 
como os recursos e as acti-
vidades da biblioteca esco-
lar.”5

4 h t t p : / / w w w . x u n t a . g a l / d o g / P u -
b l i c a d o s / 2 0 1 4 / 2 0 1 4 0 9 0 9 / A n u n -
cioG0164-050914-0005_gl.pdf. Decreto 
105/2014, do 4 de setembro, polo que se es-
tablece o currículo da educación primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Artigo 
15.2 e 3.
5 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/
web/files/00_decreto_completo.pdf. Decreto 
86/2015, do 25 de xuño, polo que se estable-
ce o currículo da educación secundaria obri-
gatoria e do bacharelato na Comunidade Au-
tónoma de Galicia. Artigo 11.9.

RETOS NA SÚA 
APLICACIÓN NAS AULAS

Con todo, este é un modo de 
traballar que ten os seus atran-
cos e desafíos dentro dun siste-
ma no que sería necesaria unha 
reorganización de espazos, tem-
pos e fórmulas de ordenamento 
dos recursos humanos que per-
mitan unha cooperación moito 
máis estreita entre o profesora-
do. Pero tamén é fundamental 
unha flexibilidade mal irmanda-
da cos recortes, a masificación e 
a falta de recursos tanto huma-
nos como materiais.

Aínda así, é posible intentar a 
súa aplicación incluso en aulas 
ateigadas de estudantes, cun 
espazo completamente insufi-
ciente para actividades grupais, 
en períodos de 45 minutos há-
biles, marcados a modo de fac-
toría por timbres anacrónicos e 
cun currículo moi mellorable, di-
vidido por materias moitas ve-
ces impermeables a directri-
ces legais cooperativas como o 
“tratamento integrado das lin-
guas”6.

No noso caso particular faise 
optando pola aprendizaxe por 
proxectos multidisciplinarios ac-
tivos e cooperativos que buscan 
complicidades e alianzas nou-
tras materias, como ocorre na 
miña aula de 2º de ESO. 11 dos 
16 docentes do grupo inicia-
mos este curso con tres proxec-
tos comúns arredor do patrimo-
nio cultural da nosa cidade e 
dos camiños que aquí rematan. 
E facémolo ao abeiro de 3 dos 
45 programas do Plan Proxecta: 
“Aprendo programando”, “Ra-
pazas emprendedoras nas TIC” 
e “Educación patrimonial”7. 

6 A introdución dos currículos das diferentes 
linguas incide na necesidade de desenvolver 
un tratamento integrado, de xeito que se teña 
en conta que “na posta en práctica destes cu-
rrículos integrados e o logro dos obxectivos 
plurilingües e interculturais que se perseguen, 
o profesorado é un elemento determinante, xa 
que deberá potenciar unha metodoloxía ade-
cuada para levar a cabo enfoques comunicati-
vos e proxectos plurais e transversais”. Unha 
responsabilidade dificilmente asumible nun 
contorno no que desapareceron as horas de-
dicadas á coordinación e no que tamén man-
dan as planificacións das editoriais que case 
nunca fan posibles e doadas estratexias e pro-
postas similares ás indicadas pola lei.
7 h t tp : / /www.edu .xunta .ga l /por ta l /
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Entre outras iniciativas, o alum-
nado introducirase por primei-
ra vez nunha linguaxe de pro-
gramación, o Scratch, para crear 
apps que faciliten a descuberta 
do patrimonio da cidade e infor-
men aos visitantes sobre lugares 
que investigarán en profundida-
de en xeografía e historia. Nas 
linguas desenvolveremos un es-
pazo web que conterá en gale-
go, castelán, inglés, francés e 
alemán as pezas informativas e 
as apps patrimoniais desenvol-
vidas en cooperación multidisci-
plinaria en grupos TIC liderados 
por rapazas. Pola súa parte, des-
de as clases de ciencias e tec-
noloxías, farase un estudo de 
mellora enerxética do propio 
centro, edificio histórico do sé-
culo XVII.

Á parte deste esforzo a varias 
bandas, os 31 alumnos e alum-
nas desta aula realizarán tamén 
proxectos propios de lingua e 
literatura que tocarán de xeito 
práctico, colaborativo e creativo 
os 4 bloques de contidos do cu-
rrículo e todas as competencias 
e estándares de aprendizaxe. 
Este curso desenvolveremos ca-
tro con produtos de pequeno 
formato:

1. Seis curtametraxes a modo 
de microdocumental ou micro-
película de ficción ou anima-
ción.

2. Seis obras de microteatro mo-
dular arredor do mesmo tema, 
escritas e representadas polo 
alumnado, que poderán ser 
postas en escena de xeito con-
secutivo ou simultáneo nun ou 
en varios espazos do centro, in-
cluído un escenario teatral.

3. Creación de booktrailers para 
as obras de lectura dos diferen-
tes trimestres e publicación nun 
canal de YouTube do proxecto.

4. Taller de creación de micro-
rrelatos e micropoemas que se 
publicarán ao final de curso no 
blog do proxecto.

planproxecta/programas

Este mesmo grupo leva xa máis 
dun ano traballando sen libro de 
texto e desenvolvendo o currí-
culo mediante proxectos dentro 
do programa europeo ATS2020. 
Algo que este curso están fa-
cendo as aulas de 1º da ESO 
nas que seguimos a mesma di-
námica de traballo, aproveitan-
do o impulso inicial e os bos re-
sultados do ano pasado. Un dos 
proxectos centrais é a creación 
dun xornal, SCQInfo8, tanto en 
versión dixital9 como en papel10, 

8 https://estudiantes.elpais.com/EPE2017/
periodicos-publicados/AC/6849/
9 https://estudiantes.elpais.com/EPE2017/
periodico-digital/ver/equipo/975
10 https://estudiantes.elpais.com/EPE2017/
periodico-papel/equipo/975

dentro da aplicación do concur-
so de xornalismo escolar El País 
de los Estudiantes:

Ademais, SCQInfo complemén-
tase cunha canle de YouTube11 
que inclúe a edición en vídeo 
de todas as entrevistas realiza-
das, 30 o curso pasado, unha 
por participante:

Para entender plenamente e 
avaliar con precisión o proceso 
e os resultados deste proxecto 
o mellor é escoitar a valoración 
do alumnado, que falou aberta-
mente con xornalistas da Cade-

11 https://goo.gl/JcCZGx 
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na SER12, da TVG13 e do Huffing- 
ton Post14.

Apenas un feixe de reflexións 
mostran o significado que pode 
chegar a ter para o alumnado 
desenvolver un proxecto como 
este:

“Ao principio, cando Alber-
to nos dixo que non iamos 
facer exames nin ter libro 
de texto, pensaba que era 
unha broma porque non cría 
que un profesor puidera fa-
cer iso, pero gustoume moi-
to a idea. [...] Despois deste 
proxecto entráronme máis 
ganas de investigar e a ver-
dade é que se me esperta-

12 https://youtu.be/BvLwJBTqmcI
13 https://youtu.be/2QRHTUQTs3g
14 https://youtu.be/2QRHTUQTs3g

ron as ganas de ser xornalis-
ta.”15 (Horacio)

“Á hora de non ter libro [de 
texto] nin exames motívaste 
máis á hora de facer o traba-
llo. O feito de que teñas que 
buscar as cousas polo teu 
lado, sen ter que pregun-
tarlle ao profesor que temas 
hai que estudar, que mate-
ria vai entrar, senón que te-
ñas que entrar no  buscador 
e mirar os datos que ti cres 
que son interesantes, creo 
que é mellor. [Que] sem-
pre é mellor facer traballos 

15 Declaración do alumno Horacio Ro-
dil ao xornal dixital Huffington Post. Publica-
do o día 29 de xuño de 2017. http://www.
huffingtonpost.es/2017/06/27/este-profe-
sor-ensena-lengua-y-literatura-convirtien-
do-a-sus-alum_a_22492261/?utm_hp_re-
f=es-educacion

dun tema que a ti che inte-
rese máis que do tema que 
di o profesor, porque sem-
pre o traballo vai saír mellor, 
eu creo.”16 (Antía)

“Despois deste proxecto, 
somos unha especie de fa-
milia, estamos todos bas-
tante unidos, levámonos 
moi ben e non nos molesta 
que nos corrixa un compa-
ñeiro porque sabemos que 
nunca vai con mala inten-
ción. De non estar tan uni-
dos sería diferente. Non nos 
axudariamos tanto.”17 (An-
tía)

DE PIRATA A CORSARIO

Cando en 2016 me convidaron 
a contar o meu xeito de traballar 
nunha charla TED18, ocorréuse-
me que a sensación de franco-
tirador ou de pirata non tiña xa 
máis sentido, cando menos des-
de un punto de vista legal. De-
cidín que, desde ese momento 
ata que este xeito de traballar 
chegara a expandirse, botaría 
man da patente de corso que a 
lei nos ofrece para seguir adian-
te, contra vento e marea, cunha 
fórmula didáctica de pasado na 
súa formulación, de presente e, 
sobre todo, de futuro.

16 Declaración da alumna Antía Tato no pro-
grama A Revista da Televisión de Galicia o día 
23 de xuño de 2017. http://www.crtvg.es/in-
formativos/alumnos-do-ies-rosalia-de-castro-
ganan-o-premio-el-pais-de-los-estudiantes-
en-galicia
17 Declaración da alumna Antía Tato 
ao xornal Huffington Post. Publicado o 
día 29 de xuño de 2017. http://www.hu-
ffingtonpost.es/2017/06/27/este-profe-
sor-ensena-lengua-y-literatura-convirtien-
do-a-sus-alum_a_22492261/?utm_hp_re-
f=es-educacion
18 http://www.tedxgalicia.com/2017/01/09/
por-que-son-un-profe-pirata-alberto-sacido/


