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O TEU VECIÑO DO QUINTO 
PASA AS TARDES DO 
SÁBADO EMPREGANDO 
A METODOLOXÍA DE 
KILPATRICK

Como é ben sabido, todas as 
persoas, na nosa vida diaria, real 
e prosaica, seguimos a metodo-
loxía de traballo por proxectos 
de William Kilpatrick1. O teu ve-
ciño tamén.

En efecto, na nosa vida real pro-
poñémonos un obxectivo, pre-
paramos un plan para conse-
guilo e empregamos os nosos 

1 William H. Kilpatrick, The Project Method, 
New York, Teachers College, Columbia Uni-
versity, 1918.

Un achegamento 
inxenuo ao traballo 
por proxectos

coñecementos e habilidades (os 
que xa tiñamos e os que necesi-
tamos adquirir) para ir resolven-
do as dificultades previstas e im-
previstas que vaian aparecendo. 
É dicir, queremos algo, ou nece-
sitamos algo, e deseñamos un 
plan ou un proxecto para con-
seguilo.

Así é que para cociñar unha so-
bremesa que impresione os no-
sos convidados, asistir á mostra 
de teatro que organiza a asocia-
ción veciñal, arranxar a pinguei-
ra desa billa da cociña que nos 
amarga a existencia ou aprender 
a entender a factura da luz, se-
guimos punto por punto o dis-
posto por Kilpatrick hai 99 anos. 
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De feito, as catro situacións que 
acabamos de enumerar coinci-
den razoablemente cos catro ti-
pos de proxectos descritos por 
Kilpatrick (bautizados cuns no-
mes tan diáfanos que aforran as 
definicións: proxectos de crea-
ción ou produción, proxectos 
de apreciación ou consumo, 
proxectos de solución de pro-
blemas e proxectos para a ad-
quisición dunha aprendizaxe). E 
o teu veciño do quinto empre-
ga os catro tipos de proxectos 
cando pasa os sábados pola tar-
de furando paredes e montando 
mobles.

Os proxectos supoñen sempre 
un desafío: necesitaremos acti-
var a nosa capacidade de inicia-
tiva (hai que dar un valente paso 
á fronte para emprender a tare-
fa) e a nosa resiliencia (pois nun-
ca temos a certeza de conseguir 
o obxectivo, e o fracaso, a pe-
sar de todos os esforzos, pode 
abalanzarse sobre nós). Si, non 
te equivocas: ao escribir estas li-
ñas pensabamos na billa da co-
ciña que segue a pingar.  

Ademais, os proxectos pro-
moven a nosa autonomía: te-
mos que artellar as nosas pro-
pias solucións aos problemas, 
comprobando que coñecemen-
tos podemos poñer en acción e 
detectando que novos coñece-
mentos debemos adquirir para 
conseguir o éxito. Desa manei-
ra, dotamos de sentido a apren-
dizaxe, pois comprendemos 
que todo o aprendido está ao 
servizo dunha finalidade concre-
ta, específica e, incluso, pracen-
teira.

Visto o visto, podemos pregun-
tarnos inxenuamente o seguin-
te: será que todo ser humano 
leu a obra de Kilpatrick, ou será 
que Kilpatrick se baseou nos pa-
tróns comúns da aprendizaxe 
humana para elaborar a súa pro-
posta?

O TRABALLO POR 
PROXECTOS: DEFINICIÓN 
GRÁFICA

O traballo por proxectos consis-
te en levar á escola o que face-
mos na vida. O pedagogo fran-
cés Philippe Meirieu describe 
moi graficamente en que con-
siste a metodoloxía de traballo 
por proxectos:

“Imaginemos que propongo a 
alumnos de doce o trece años 
realizar un proyecto que consis-
te en construir una maqueta de 
una ciudad romana. Nos encon-
traremos con un cierto número 
de problemas: hay que ir a ver 
el plano de una ciudad roma-
na, encontrar textos que la des-
criban, trabajar en la proporcio-
nalidad, trabajar los materiales 
y decidir con qué la haremos y 
cómo la haremos… van apare-
ciendo una multitud de proble-
mas. Y el papel del enseñante es 
encontrar el proyecto que hará 
emerger problemas que permi-
tirán construir conocimiento”2.

Isto non é innovación educativa. 
É simplemente aplicar á escola 
o que todos e cada un de nós 
facemos na nosa vida cotiá. É a 
maneira natural de facer cousas, 
de conseguir obxectivos, de re-
solver problemas, de solventar 
necesidades. É a maneira natu-
ral de aprender.

E, probablemente, trátase da 
maneira de aprender que máis 
se achega ao tipo de ensino que 
precisamos no século XXI. Qui-
zais por iso a lexislación educa-
tiva vixente recomenda de ma-
neira explícita a metodoloxía de 
traballo por proxectos3.

2 Casals, J: (2007): ”Es responsabilidad del 
educador provocar el deseo de aprender”, 
entrevista a Philippe Meirieu, Cuadernos de 
Pedagogía, nº 373, pp. 42-47.
3 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 
pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de 
avaliación da educación primaria, a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. Anexo 
II: “O traballo por proxectos, especialmente 
relevante para a aprendizaxe por competen-
cias, baséase na proposta dun plan de acción 
co que se busca conseguir un determinado re-
sultado práctico. Esta metodoloxía pretende 
axudar o alumnado a organizar o seu pensa-
mento favorecendo neles a reflexión, a críti-

Por que será que cando se fala 
de traballo por proxectos a 
maioría da xente pensa que fala-
mos de “innovación educativa”, 
esa expresión que tanto pavor 
provoca? En 1918, ano da pu-
blicación do libro de Kilpatrick, 
aínda faltaba case unha década 
para a estrea de The Jazz Sin-
ger, o filme co que se iniciou a 
asombrosa innovación do cine 
sonoro. A ninguén se lle ocorre 
dicir que unha película estrea-
da no 2017 é innovadora por-
que podemos escoitar as voces 
dos intérpretes. Porén, aínda 
nos parece que é innovador em-
pregar na escola unha proposta 
de hai case cen anos e que, ade-
mais, empregamos nas nosas vi-
das diarias con tanta naturalida-
de. Este feito, ao mellor, di algo 
sobre como están as cousas na 
nosa profesión.

SETE ORIENTACIÓNS PARA 
DESEÑAR UN PROXECTO 
DE TRABALLO

Tendo en conta as anteriores 
apreciacións e o que se leva es-
crito sobre a cuestión podemos 
tomar en conta algunhas caute-
las. Aquí van sete sinxelas orien-
tacións que nos poden axudar a 
crear un proxecto de traballo na 
aula:

1. Un proxecto de traballo debe 
ter unha formulación sinxela e 
concreta (aínda que a súa exe-
cución sexa complexa) que con-
duza cara a un produto final

Debemos ser capaces de expli-
carlle ao alumnado o proxecto 
nunha única frase, incluso nunha 
única palabra. Por exemplo: 
crear unha maqueta dunha ci-
dade romana, crear un libro de 
poesía (ou escribir un poema), 
publicar un xornal (ou escribir 
un artigo), organizar un recital 

ca, a elaboración de hipóteses e a tarefa in-
vestigadora a través dun proceso en que cada 
un asume a responsabilidade da súa aprendi-
zaxe, aplicando os seus coñecementos e habi-
lidades a proxectos reais. Favorécese, por tan-
to, unha aprendizaxe orientada á acción na cal 
se integran varias áreas ou materias: os estu-
dantes poñen en xogo un conxunto amplo de 
coñecementos, habilidades ou destrezas e ac-
titudes persoais, é dicir, os elementos que in-
tegran as distintas competencias”.
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de poesía (ou preparar un bo re-
citado dun bo poema), organi-
zar un concurso de debate…

Se diriximos o proxecto cara á 
consecución ou creación dun 
produto concreto e facilmente 
imaxinable, o alumnado funcio-
nará sempre na dirección dese 
produto final. Será difícil que se 
perdan.

Un bo exemplo pode ser a 
proposta que o profesor Na-
cho Gallardo lle realizou ao seu 
alumnado: a creación dun can-
cioneiro petrarquista. Podemos 
ver o proceso seguido e o resul-
tado do proxecto nas dúas se-
guintes ligazóns:

http://nachogallardo.blogspot.
com.es/2013/06/un-cancione-
ro-petrarquista.html

https://sites.google.com/site/
cancioneropetrarquista/home

2. Un proxecto debe ser inespe-
rado e debe estar aberto ao ines-                                                                
perado

Debemos captar a atención do 
alumnado con propostas que 
non agarden. Se queremos che-

gar ao alumnado non podemos 
contarlle o mesmo que lle conta 
todo o mundo.

Debemos fomentar a súa curio-
sidade facéndolles saber que 
hai algo extraordinariamente in-
teresante que son capaces de 
descubrir pola súa conta. Debe-
mos fomentar a súa capacidade 
de iniciativa retándoos a facer 
cousas que non pensaban que 
fosen capaces de facer.

Non pretendamos planifica-
lo todo, porque é imposible a 
planificación perfecta: ese mito 
do que alardean os docentes 
que en setembro xa lle poñen 
ao alumnado as datas de todos 
os exames do curso, pretenden-
do dar así a impresión (tan falsa 
que chega ao autoengano) de 
que o teñen todo perfectamen-
te planificado e de que todo 
está baixo o seu control). A vida 
sempre ofrece cousas inespe-
radas. E as aulas, obviamente, 
tamén. Así que aproveitémonos 
diso. Os mellores proxectos, as 
mellores ideas, saen de manei-
ra inesperada en calquera mo-
mento, en calquera lugar, con 

calquera persoa. Sería un crime 
desperdiciar tan rico caudal de 
propostas. A calidade dun bo 
docente percíbese na súa capa-
cidade para detectar e aprovei-
tar as oportunidades (e non na 
extraordinariamente simplona 
tarefa de coller un almanaque 
e marcar datas de exames para 
todo un curso).

3. Un proxecto debe ser narra-
tivo: debe presentar conflitos 
cognitivos e intrigantes baleiros 
de coñecemento

O desexo de aprender avívase 
cando advertimos que temos un 
baleiro de coñecemento, cando 
descubrimos que hai algo moi 
interesante que aínda non coñe-
cemos. Por iso debemos colocar 
o alumnado na situación de que 
saiban que hai algo fascinan-
te que aínda non coñecen. Nun 
proxecto, como en toda narra-
ción de misterio, camiñamos 
cara ao descoñecido. A nosa na-
tureza obríganos a ser curiosos.

Os proxectos deben estar cheos 
de problemas previstos e impre-
vistos. Como en toda boa narra-
ción, as persoas que a protago-
nizan deben superar numerosos 
obstáculos para chegar a un final 
satisfactorio. E eses problemas 
serán resoltos traballando os 
elementos curriculares da mate-
ria, que acaban converténdose 
en ferramentas útiles para resol-
ver problemas. Por exemplo, se 
o proxecto consiste en organizar 
unha conferencia, pronto apare-
cerá o problema de conseguir 
un local adecuado. O proble-
ma será resolto escribindo unha 
solicitude ao Concello para que 
nos permita empregar o audito-
rio municipal. Así, o alumnado 
organizador debe escribir unha 
solicitude real, cunha petición 
real a un destinatario real (o que 
é ben distinto a ler un exemplo 
ficticio de solicitude nun libro de 
texto e, a continuación, facer a 
actividade número tres dese li-
bro na que se nos pide que es-
cribamos unha solicitude ficticia 
seguindo o exemplo dado).
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4. Un proxecto debe ser emo-
tivo: debe conectar cos intere-
ses, coas emocións e cos senti-
mentos do noso alumnado

Que son, sempre, moito máis 
profundos do que nos parecen. 
Ao noso alumnado interésalle e 
emociónao por riba de todo isto 
a vida e as persoas. Pero ás ve-
ces non o saben. Ás veces é ne-
cesario liberalos da fascinación 
polo “envoltorio” da tecnoloxía 
e do consumo.

Para conectar o proxecto coa 
vida e coas persoas hai dúas 
cousas que adoitan funcionar. 
A primeira: traballar en equipos 
de tres ou catro membros para 
fomentar a aprendizaxe coope-
rativa e a aprendizaxe dialóxica. 
A segunda: vincular o traballo 
cos problemas e coas oportu-
nidades da contorna do alum-
nado. Por exemplo, se a loca-
lidade na que radica o centro 
ten unha poboación avellenta-
da, podemos crear co alumna-
do un manual para facilitarlles 
aos avós e ás avoas a compren-
sión dos prospectos dos medi-
camentos; e se na nosa locali-
dade hai unha ONG ou algunha 
asociación cultural podemos 
aproveitar para crear un xornal 
solidario ou unha revista cultural 
coa súa axuda.

5. Un proxecto debe fomentar a 
autonomía do alumnado

O alumnado debe crear as súas 
propias solucións aos seus pro-
pios problemas, debe formu-
lar preguntas e debe atopar as 
respostas. Meirieu, na entrevista 
xa citada, denuncia que “muy a 
menudo la escuela da respues-
tas sin ayudar a formularse pre-
guntas, da respuestas sin pre-
guntas, mientras que el niño 
aprende buscando respuestas 
a las preguntas que se formula. 
Y creo que es necesario restituir 
esto a la escuela, un saber vivo, 
es decir, un saber que no está 
osificado, fosilizado, sino un sa-
ber dinámico, que aporta algo, 
que es emancipador. No es un 
objeto del que el alumno se tie-

ne que apropiar para devolver-
lo el día del examen. Es un sa-
ber que rige el deseo de saber 
todavía más. El aprendizaje ge-
nera nuevas preguntas. Y el ob-
jetivo de la escuela es hacer 
emerger preguntas”.

A nosa tarefa como docentes 
non é guiar minuciosamente o 
alumnado paso a paso. A nosa 
tarefa é conseguir que as alum-
nas e os alumnos se autorregu-
len para seguir o seu propio ca-
miño cara á consecución dun 
obxectivo.

6. Un proxecto debe integrar 
contidos dos distintos bloques 
e competencias clave de diver-
so tipo

Se deseñamos un bo proxecto 
iso vai suceder de maneira inevi-
table. Por exemplo, en materias 
lingüísticas necesitaremos da 
escritura, da oralidade, da gra-
mática e da literatura. Mobiliza-
remos a competencia lingüísti-
ca, a de aprender a aprender, a 
dixital, as sociais e cívicas…

7. A avaliación dun proxecto 
debe centrarse en primaria e 
secundaria na avaliación forma-
tiva mediante rúbricas

Fronte á identificación simplista 
entre a avaliación e o exame, os 
proxectos de traballo, eminen-
temente competenciais, deben 
apostar por unha avaliación cen-
trada no proceso que garanta a 
observación de todas as com-
petencias clave mobilizadas e a 
posibilidade de intervir de ma-
neira anticipada para poder in-
fluír favorablemente no proceso 
de aprendizaxe do alumnado.

O instrumento de avaliación 
adecuado é o da rúbrica. Me-
diante unha rúbrica podemos 
determinar cada unha das fa-
ses do proceso de desenvolve-
mento do proxecto e describir 
os distintos niveis de desem-
peño que pode acadar o alum-
nado. Se esa rúbrica é explica-
da na primeira fase de creación 
do proxecto, servirá de organi-
zador previo para que o alum-

nado teña máis clara a vocación, 
o sentido e a organización do 
proxecto.

CONCLUSIÓN: É HORA 
DE DARLLE SENTIDO 
AO TRABALLO DO 
PROFESORADO E DO 
ALUMNADO

Facer unha tortilla é, dalgunha 
maneira, levar a cabo un proxec-
to: supón realizar unha serie de 
accións organizadas para con-
seguir un obxectivo concreto (e 
hai xente para a que facer unha 
tortilla é todo un desafío). Neste 
contexto, bater ovos ten sentido 
porque é unha das fases nece-
sarias para conseguir o produto 
final, a tortilla. Mais se nos po-
ñemos a bater cinco ovos, e ao 
rematar batemos outros cinco, 
e despois outros cinco máis, e 
despois outros cinco… sen facer 
nunca unha tortilla, dirían de nós 
que estamos tolos.

Nalgunhas aulas aínda temos 
a alumnado ao que poñemos 
a analizar oracións durante seis 
meses: analizan cinco, e cando 
rematan pedímoslles que anali-
cen outras cinco, e despois ou-
tras cinco… e nunca, nunca, os 
poñemos a escribir un conto, ou 
un artigo de prensa, ou un poe-
ma… Bater ovos unha e outra 
vez. Sen sentido. Sen ningún fin.

Non estamos para desperdiciar 
o talento. E temos moito talen-
to, moita creatividade e moita 
intelixencia dentro nas nosas au-
las. O noso deber é sacalo á luz, 
potencialo, facelo brillar. A me-
todoloxía da que falamos hoxe 
pode axudarnos a conseguilo.


