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Resumo 

Este Traballo de Fin de Grao versa sobre o funcionamento e a progresiva implantación 
dos programas AICLE: aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras.  

No documento descríbese someramente a situación en España e no conxunto da 
Unión Europea respecto á extensión deste tipo de programas. Acto seguido preséntanse 
algunhas das normativas básicas de referencia relativas á aprendizaxe de linguas estranxeiras 
nos ámbitos europeo, español e galego.  

Na segunda parte do traballo exponse unha posible intervención práctica consonte cos 
principios metodolóxicos dos programas AICLE; en concreto preséntase unha unidade 
didáctica (“A painter called Picasso”), elaborada para a área de coñecemento de Educación 
Artística, que foi implementada cun grupo de alumnos e alumnas do 1º curso de Educación 
Primaria no CEIP “O Graxal” (O Temple, Cambre). 

Nesta proposta didáctica, toda a actividade escolar foi vehiculizada en lingua inglesa: 
os nenos e nenas experimentaron en primeira persoa os períodos que viviu unha das figuras 
máis importantes do panorama artístico do S.XX, expresando a través da pintura as emocións 
e sentimentos que Pablo Ruiz Picasso reflectiu nos cadros de cada unha desas etapas.  

O informe remata cunha avaliación desta proposta e coas preceptivas conclusións 
finais extraídas da indagación realizada, que se acompañan de dous anexos nos que, entre 
outros, se expoñen as fotografías correspondentes á implementación da unidade didáctica 
desenvolvida. 

 

 

Abstract 

The aim of this End-of-Degree Project is to analyse the operation and the progressive 
implantation of the CLIL programmes: integrated learning of contents and foreign languages. 

This paper describes the situation of Spain and the European Union regarding the 
extension of these types of programmes. Thereupon, it presents some of the basic regulations 
of reference related to the learning of foreign languages within Europe, Spain and Galicia. 

In the second part of the paper, what is exposed is a possible practical intervention 
following the methodological principles of CLIL programmes; in particular, a didactic proposal 
(‘A painter called Picasso’), developed for the area of Artistic Education, which was 
implemented in a group of students in their 1st year of Primary Education, in the Education 
Centre ‘O Graxal’ (O Temple, Cambre, Spain). 

English was the working language used in all school activities involved in this didactic 
proposal. Pupils got to experiment firsthand the different stages carried out by one of the most 
important figures of the artistic panorama of the 20th century, expressing through paintwork the 
emotions and feelings that Pablo Ruiz Picasso reflected in his paintings in each of his artistic 
stages. 

This report concludes with an evaluation of the proposal and the corresponding final 
conclusions drawn from the completed research, which are supplemented with two annexes, in 
which among others, the photographs corresponding to the implementation of the didactic 
proposal are attached. 
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1. INTRODUCIÓN 
O presente informe representa o produto final da materia “Traballo Fin 

de Grao”, que o estudantado da Facultade de Formación do Profesorado 

(Campus de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela) ten a obriga de 

elaborar e superar como última condición para a obtención do seu título de 

grao.  

Neste traballo presentamos e defendemos o funcionamento e a eficacia 

dos programas de Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras 

(en adiante AICLE, CLIL en inglés) a nivel nacional e internacional, que a 

posteriori exemplificamos co deseño, desenvolvemento e avaliación dunha 

proposta didáctica para a área de Educación Artística do 1º curso de Educación 

Primaria no CEIP “O Graxal” (O Temple, Cambre).  

O documento divídese en dous grandes bloques. O primeiro refírese aos 

aspectos máis teóricos: iníciase cunha xustificación na que se especifican os 

motivos relativos á elección deste tema, obxecto de indagación, e a 

continuación enuméranse os obxectivos do traballo. No apartado “Metodoloxía 

e temporalización” expóñense as estratexias adoptadas nas diferentes partes 

do estudo, e un cronograma no que se detalla cada fase da súa elaboración. 

Acto seguido atópase o “Marco teórico e o estado da cuestión”, sección onde 

se analizan as principais achegas bibliográficas relevantes ao tema, e a 

situación dos programas de aprendizaxe de idiomas no noso país e noutros 

estados da Unión Europea. No seguinte apartado (“Marco normativo”), 

intimamente relacionado co anterior, concrétanse as diferentes leis que 

regulamentan e avalan a aprendizaxe de linguas estranxeiras en Europa, 

España e Galicia.  

No segundo bloque ofrécese a proposta que desenvolvemos no CEIP “O 

Graxal”, que leva por título “Intervención práctica: deseño, desenvolvemento e 

avaliación dunha unidade didáctica para o 1º curso de Educación Primaria 

baseada no AICLE (“A painter called Picasso”)”, centrada na vida e obra de 

Pablo Ruiz Picasso, clasificada e organizada nos apartados habituais dunha 

proposta didáctica, desde a xustificación ata a avaliación do proceso e dos 

resultados obtidos. 

Finalmente, ofrécense as conclusións extraídas tras a realización de 

todo o traballo. Para rematar, amósanse as fontes documentais consultadas, 
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así como dous anexos que complementan o informe, no que se expoñen as 

fotografías do proxecto implementado e as linguas obxecto do AICLE en 

Europa. 

Antes de concluír este apartado, queremos resaltar o apoio e a 

colaboración que, dunha maneira directa ou indirecta, nos ofreceron todos os 

membros que conforman a comunidade educativa do CEIP “O Graxal”, onde se 

levou a cabo a realización da parte práctica deste estudo. Ademais, no tocante 

á elaboración da unidade didáctica, é de xustiza eloxiar o traballo dos alumnos 

e alumnas que a practicaron e que acabaron orientando significativamente a 

realización deste proxecto de principio a fin. 

 

2. XUSTIFICACIÓN 

En primeiro lugar, o motivo principal que xustifica a elección da temática 

deste traballo foi a estancia de prácticas (correspondente á materia Practicum 

III de 4º curso) no centro educativo CEIP “O Graxal” (parroquia do Temple, 

Concello de Cambre). Este centro escolar conta con seccións bilingües nas 

áreas de Educación Física en 3º e 4º cursos de Educación Primaria, e en 

Educación Artística no 3º curso.  

O profesorado adscrito a estes programas emprega un enfoque 

educativo baseado no AICLE, a través do que o alumnado se familiariza co 

lingua estranxeira de maneira semellante á aprendizaxe da súa lingua materna, 

empregándoa na adquisición de contidos, á par que progresa gradualmente no 

emprego do idioma como vehículo de comunicación.  

O lema que definiría este tipo de ensino na Educación Primaria sería o 

clásico “learning by doing”, mediante o cal os alumnos e alumnas van 

aumentando os seus coñecementos relativos á materia ao tempo que melloran 

a súa competencia lingüística en ambas linguas. Como xa mencionara David 

Marsh, un dos principais impulsores deste método educativo, en CLIL for the 

Knowledge Society (Eurydice, 2006), “no AICLE predomina a construción da 

aprendizaxe máis que a aprendizaxe por instrución”; de xeito que o proceso de 

ensino dunha lingua allea á propia resulta máis interactivo e ameno, o que 

explica unha resposta sorprendentemente positiva por parte do alumnado e ao 

mesmo tempo unha grande efectividade na aprendizaxe. 
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Existiron reticencias iniciais ante este novo tipo de ensino, tanto por 

parte dos alumnos e alumnas, que receaban ante o temor de non entender os 

contidos, coma do profesorado, que temía non contar cos coñecementos 

lingüísticos esenciais para poder levar a cabo este enfoque metodolóxico. 

Porén, os satisfactorios resultados obtidos acabaron despexando todas as 

dúbidas acerca do grao de efectividade do AICLE. 

Unha das finalidades deste tipo de programas é a ruptura cos 

estereotipos vixentes na nosa sociedade á hora de aprender calquera lingua, 

sexa estranxeira, rexional ou minoritaria, como se cita no estudo da Comisión 

Europea (2006), El aprendizaje integrado de contenidos y lenguas en el 

contexto escolar europeo; aínda que este informe está principalmente enfocado 

cara á aprendizaxe de contidos en linguas estranxeiras, non ás rexionais. 

A proposta didáctica elaborada para a área de Educación Artística, na 

que se trata a vida e obra de Pablo Ruiz Picasso, con alumnado do 1º curso de 

Educación Primaria, permitiunos relacionar a dimensión teórica deste tipo de 

programas coa práctica in situ, comprobando de primeira man se a asimilación 

do idioma estranxeiro continúa ou non a ser un obstáculo a través da 

aprendizaxe de contidos. 

Por último, a materia Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas 

Estranxeiras, incluída na mención Lingua estranxeira: inglés do Grao en 

Mestre/Mestra de Educación Primaria (Facultade de Formación do 

Profesorado, Campus Universitario de Lugo, Universidade de Santiago de 

Compostela), posibilitounos ampliar os coñecementos sobre este enfoque, 

como proxecto educativo que aposta por unha metodoloxía alternativa na 

aprendizaxe de idiomas, dotando de novas oportunidades aos nenos e nenas 

para que removan progresivamente os seus temores cara novas formas de 

aprender linguas estranxeiras.  

Os elementos fundamentais neste tipo de programas son a autonomía e 

o protagonismo do alumnado no ensino, xunto co rol do profesorado que 

exerce de orientador e coordinador nas situacións de aprendizaxe das e dos 

discentes. É dicir, a escola convértese no espazo institucional onde teñen lugar 

experiencias pedagóxicas activas e participativas para conseguir unha 

educación integral que teña en consideración toda a comunidade educativa, 
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pois o labor do docente “non é tarefa para un xinete solitario” (Marsh, 2010; en 

Cambridge University Press, 2010). 

O anterior vese referendado polo baixo nivel acadado pola poboación 

española no tocante ao dominio de linguas estranxeiras, tal e como nos indica, 

informe tras informe, o Special Eurobarometer relacionado coa competencia 

lingüística dos países europeos1. 

 

3. OBXECTIVOS 
A seguir indicaremos os obxectivos que pretende satisfacer este 

Traballo de Fin de Grao: 

− Poñer en valor os programas AICLE no ensino de linguas estranxeiras, 

rexionais ou minoritarias, e contribuír así, aínda que sexa 

testemuñalmente, a mellorar os resultados de España nos informes 

europeos sobre o dominio de idiomas estranxeiros por parte da 

poboación.  

− Amosar as bases teóricas fundamentais dos programas AICLE, e a súa 

extensión en España e na Unión Europea. 

− Presentar unha metodoloxía diferente no ensino-aprendizaxe de 

idiomas, co obxectivo de garantir unha aprendizaxe significativa, 

centrada na autonomía e no protagonismo do alumnado, e na que o 

profesorado actúe como guía do proceso. 

− Potenciar a cooperación e o esforzo de todos os membros da 

comunidade educativa, para levar a cabo experiencias innovadoras no 

ámbito da educación, a través dunha proposta didáctica baseada no 

AICLE. 

− Comprobar o nivel de dominio na adquisición dunha lingua estranxeira a 

través da posta en práctica da unidade didáctica (“A painter called 

Picasso”) consonte cos principios metodolóxicos do AICLE, así como 

valorar e apreciar a diversidade lingüística e cultural presente na nosa 

sociedade. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 European Comission (2006). Special Eurobarometer 243. Europeans and their languages. 
Recuperado de  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf. 
European Comission (2012). Special Eurobarometer 386. Europeans and their languages. 
Recuperado de  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf. 
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4. METODOLOXÍA E TEMPORALIZACIÓN  
Unha vez decidida e concretada a temática definitiva sobre a que 

versaría este Traballo de Fin de Grao, a nivel metodolóxico, apostamos por 

buscar, seleccionar e revisar información relevante sobre os temas principais, 

acudindo a diferentes fontes bibliográficas, tanto en formato físico como dixital 

ou visual, as cales nos axudaron a elaborar a fundamentación teórica básica do 

informe.  

Entre as normativas e referencias documentais que nos resultaron máis 

significativas e útiles para o traballo atópanse: o estudo da Comisión Europea 

(2006), El aprendizaje integrado de contenidos y lenguas en el contexto escolar 

europeo; o capítulo Spanish CLIL: research and official actions de Almudena 

Fernández Fontecha (en Ruiz de Zarobe e Jiménez Catalán, 2009, pp. 3-21); 

Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 

assessment, elaborado polo Consello de Europa e presentado na celebración 

do Ano Europeo das linguas no 2001; o Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febreiro polo cal se establece o currículo básico de Educación Primaria; a Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa; e a 

Orde de 12 de maio de 2011 pola cal se regulamentan as seccións bilingües na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Dentro do apartado de traballo de campo, realizamos visitas ao CEIP “O 

Graxal”, nas que tivemos oportunidade de contactar co seu profesorado a fin 

de intercambiar información que nos resultou ser da máxima relevancia para a 

elaboración deste informe. 

A área de coñecemento na que implementamos a unidade didáctica (“A 

painter called Picasso”) foi a de Educación Artística. Dita proposta foi deseñada 

conforme as características propias da metodoloxía AICLE, a través da cal o 

alumnado do 1º curso de Educación Primaria familiarizouse coa lingua inglesa 

á vez que contemplou e experimentou as etapas máis significativas do artista 

malagueño Pablo Ruiz Picasso.  

As fontes documentais empregadas principalmente para o deseño da 

unidade didáctica foron as seguintes: Picasso for children de Marina García 

Gurevich (2004), Picasso de Valeriano Bozal (1999), Picasso, unha biografía 

Vol. I, 1881-1906 de John Richardson (1995), e Pablo Picasso: su vida, su obra 

de Giorgio Cortenova (2005). 
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En último lugar, cabe mencionar a importancia que tivo para o deseño 

da intervención práctica a visita que realizamos á exposición O primeiro 

Picasso no Museo de Belas Artes da Coruña, que supuxo unha gran fonte de 

datos significativos acerca da estancia do pintor malagueño na cidade 

herculina por mor do traballo do seu pai.  

Na intención de amosar de maneira gráfica e resumida o conxunto de 

accións realizadas para a elaboración deste Traballo de Fin de Grao, 

ofrecemos a continuación o cronograma que sintetiza o labor desenvolvido 

desde o pasado mes de novembro de 2014.  

	  

	  

5. MARCO TEÓRICO E ESTADO DA CUESTIÓN 
Comezaremos este apartado facendo unha breve análise da situación 

lingüística dos habitantes de España e da Unión Europea, antes de reflexionar 

sobre a implementación dos programas de aprendizaxe de linguas estranxeiras 

en ambos contextos.  

O plurilingüismo ocupa un papel de vital importancia nas escolas, debido 

á importancia que na actualidade se lle concede á aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros. A Comisión Europea no ano 2012 publicou o Eurobarometer 386. 

Europeans and their languages, para obter información sobre o coñecemento 

das linguas estranxeiras que posuía a cidadanía da Unión Europea. A táboa 

indica que no caso de España, a porcentaxe de cidadáns e cidadás que 

                 Meses 
Accións N D X F M A M X 

Busca, selección 
e revisión 

documental 
X X X X X X X  

Xuntanzas co 
titor do TFG  X X X  X X X 

Visitas ao CEIP 
“O Graxal” e 
recollida de 

información do 
seu profesorado  

X X X X X X X X 

Visita ao museo 
de Belas Artes      X   

Implementación 
da unidade 
didáctica  

     X   

Redacción do 
informe final     X X X X 
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coñece unha lingua estranxeira é dun 46%, un 18% pode falar dous idiomas, 

un 5% é capaz de comunicarse en tres linguas e un 54% da poboación non 

pode manter unha conversación en ningún idioma estranxeiro. Realidade moi 

dispar á de Luxemburgo, na que só o 2% dos habitantes recoñece que non 

podería comunicarse en ningunha lingua estranxeira, fronte a un 98% dos 

cales argumenta poder desenvolverse polo menos nun idioma, un 84% en dous 

e un 61%, mesmo en tres linguas. 

De todas maneiras, a media europea reflicte que tan só o 54% da 

poboación é capaz de empregar un idioma alleo á materna, o 25% dous, o 10% 

tres e o 46% ningún. 

Ante estes resultados, segundo David Lasagabaster da Universidade do 

País Vasco (en San Isidro, 2009, pp. 11-13), o punto do que se debe partir é un 

cambio no sistema educativo, afirmación que de inmediato pode ir 

acompañada da reflexión que o propio Lasagabaster con Sierra realizan (en 

San Isidro, 2009, pp. 14-15) ao indicar que: os programas AICLE potencian o 

plurilingüismo que se pretende impulsar desde as instancias europeas e desde 

as administracións autónomas, fomentando unha actitude máis predisposta 

respecto a todas as linguas presentes no currículo; de maneira que as 

limitacións existentes nun primeiro momento cara á aprendizaxe de linguas 

estranxeiras son substituídas por unha visión máis optimista, reflectida na 

crecente formación lingüística dos individuos.  

 

5.1 A incorporación dos programas de aprendizaxe de linguas 
estranxeiras ás aulas de Educación Primaria: situación en España 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira é tradicionalmente recoñecido 

como un dos puntos máis febles do sistema educativo español, dado que como 

reflicte a Comisión Europea no Special Eurobarometer 386. Europeans and 

their languages (2012), nin sequera a metade da poboación española se 

podería comunicar noutro idioma que non sexa a súa lingua materna ou a outra 

lingua oficial. De feito, lamentablemente non se produciron diferenzas 

significativas nos seis anos transcorridos entre o Eurobarómetro 243 (2006) e o 

mencionado de 2012. 
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Como nos indica Fernández Fontecha (2009, pp. 3-4)2, nos últimos anos 

o apoio do sistema educativo español respecto á Aprendizaxe Integrada de 

Contidos e Linguas Estranxeiras (AICLE) incrementou progresivamente, debido 

as demandas dunha sociedade cada vez máis plural e diversa co obxectivo de 

mellorar a súa competencia lingüística. Son numerosos os documentos, as 

conferencias e os obradoiros celebrados con expertos na materia en boa parte 

de Europa para acadar a implementación correcta destes modelos, en función 

dos contextos nos que se desenvolva. 

Seguindo a Fernández Fontecha, entre as referencias bibliográficas 

existentes sobre este enfoque educativo destacan as seguintes: en Estados 

Unidos de América e Canadá cabe mencionar os traballos de Brinton et al. 

(2004), Cantoni-Harvey (1987), Celce-Murcia (1991) e Mohan (1986); na U.E., 

Dalton-Puffer e Smit (2007), Fruhauf et al. (1996), Marsh (2002), Marsh et al. 

(2001) e o estudio Eurydice (Eurydice, 2006); en último lugar, Mohan et al. 

(2001) narran a situación do AICLE en países anglófonos como Canadá, 

Inglaterra e Australia. 

O territorio español está dividido en 17 comunidades autónomas, que 

integran un total de 50 provincias, e a maiores, as cidades autónomas de 

Ceuta e Melilla. Algunhas desas comunidades posúen a súa lingua oficial 

ademais do español, dando lugar a situacións de contacto entre linguas que 

posibilitan unha cultura de bilingüismo que, segundo Turell (2001; en 

Fernández Fontecha, 2009, p. 4) afecta ao 34 % da poboación española, como 

por exemplo o galego en Galicia, o catalán en Cataluña e o éuscaro no País 

Vasco. Como segue dicindo Fernández Fontecha (2009, p. 4), a denominada 

“cultura de bilingüismo” non é posible no resto de comunidades monolingües 

nas que o español é a única lingua oficial, aínda que se conservan falantes e 

literatura de linguas ou idiomas antigos como o asturiano e o aragonés, entre 

outros. 

O complexo mapa lingüístico do Estado Español queda reflectido nas 

bases da política lingüística, que se fixan no artigo 3 da Constitución Española 

(1978): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 O documento foi orixinalmente publicado en inglés. Todas as citas literais que a el se refiren 
neste apartado, son traducións nosas. 
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1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber 

de coñecela e o dereito de usala. 

2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades 

autónomas de acordo cos seus estatutos. 

3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural 

que será obxecto de especial respecto e protección. 

Porén, segundo Burgueño (2002; en Fernández Fontecha, 2009, p. 4), 

desde un enfoque sociolingüístico, “o mapa lingüístico español pode ser aínda 

máis complexo se incluímos aspectos como a oficialidade da lingua, a súa 

presenza nos medios de comunicación, no ensino e o seu prestixio social entre 

outros”. Continúa dicindo Fernández Fontecha (2009, p. 5) que, se a maiores 

engadimos o feito de que España é un dos principais destinos de emigración, a 

situación complícase aínda máis, xa que os emigrantes empregan outras 

linguas diferentes ás existentes. De maneira que como mencionan Huguet 

(2004), Huguet et al. (2008), Pérez-Vidal et al. (2007) (citados en Fernández 

Fontecha, 2009, p. 5): 
“A situación lingüística española é o escenario habitual de investigación sobre o 

bilingüismo, o multilingüismo e a educación bilingüe ou multilingüe, dado que a 

educación bilingüe española é unha cuestión polifacética, debido aos diferentes 

modelos de ensino bilingüe, produto das particularidades de cada área”. 
Facendo alusión ao parágrafo anterior, Fernández Fontecha (2009, pp. 

5-6), indica que respecto aos distintos modelos de ensino existentes, a razón 

radica na descentralización da educación española que da lugar a unha ampla 

variedade de plans educativos ideados por cada comunidade, debido á 

delegación dos poderes educativos ás comunidades autónomas.  

Para contextualizar a introdución na educación oficial do ensino de 

linguas estranxeiras, imos inicialmente recordar a estrutura básica recollida na 

Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE, 2013), segundo a 

cal, a organización do sistema educativo español é a seguinte: 

− Educación Infantil: 1º ciclo (0-3 anos) e 2º ciclo (3-6 anos). 

− Educación Primaria: 6-12 anos. 

− Educación Secundaria Obrigatoria: 1º ciclo (13-15 anos) e 2º ciclo (15-

16 anos). 

− Educación Secundaria Post-Obrigatoria: Bacharelato, 1º e 2º curso (16-

18 anos); e Formación Profesional Básica (grao medio). 
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− Educación superior: Formación Profesional Básica (grao superior); e 

estudos universitarios. 

Respecto á introdución do inglés nas aulas españolas, esta adoita 

comezar desde a Educación Infantil, continuando no resto de etapas que 

conforman a estrutura do sistema educativo español actual. De feito, na Lei 

Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa, no 

artigo 12 recóllese a importancia que recibe a aprendizaxe de linguas 

estranxeiras, mencionando textualmente o seguinte:  
“O dominio dunha segunda ou terceira lingua estranxeira é unha prioridade na 

educación como consecuencia do proceso de globalización no que estamos inmersos, 

xa que é unha das carencias principais no noso sistema educativo”. 

Non obstante, esta lei apoia o plurilingüismo, incorporando ao currículo a 

aprendizaxe dunha e mesmo de dous idiomas estranxeiros.  

Abundando en Fernández Fontecha (2009, p. 6), o País Vasco e 

Cataluña son os principais expoñentes do multilingüismo en España. Na 

mesma liña, en Navés e Muñoz (1999) descríbese a experiencia pedagóxica 

que levou a cabo o Departamento de Educación (1988-1990) en 24 escolas 

catalás de Educación Primaria, desenvolvida na área de Educación Artística 

dúas veces á semana, a cargo de profesorado (non nativo) titulado na área de 

coñecemento a impartir e cun alto dominio na lingua estranxeira a desenvolver, 

neste caso, inglés ou francés. Os resultados foron satisfactorios, a pesar de 

que algúns docentes dubidaran da calidade do ensino de dita materia, polo 

feito de empregar unha lingua estranxeira como medio de instrución. No País 

Vasco tamén apostaron por este enfoque metodolóxico, neste caso co 

obxectivo de potenciar o trilingüismo en español, éuscaro e inglés. 

Entre os proxectos e os programas destinados á innovación no ensino 

de idiomas que se desenvolveron en España, segundo Fernández Fontecha 

(2009, pp. 10-14), destacan os que sinalamos a continuación: 

− O Ministerio de Educación Español e o proxecto do Consello Británico. 

No curso académico 1996-1997, o MEC (Ministerio de Educación e 

Ciencia) e o Consello Británico iniciaron un proxecto bilingüe e bicultural 

a través da integración dos currículos españois e ingleses, priorizando 

aqueles centros educativos situados en zonas deprimidas 

economicamente.  
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Neste proxecto, o órgano responsable para organizar o currículo foi o 

Ministerio de Educación e Ciencia, mentres que o Consello Británico foi 

o encargado de proporcionar apoio na formación do profesorado, no 

currículo e na avaliación.  

Os mestres/as candidatos/as que eran entrevistados/as polo Consello 

Español e Británico, tiñan que cumprir as seguintes condicións: ser 

cidadáns e cidadás da U.E. ou posuír o permiso de residencia español, 

ter un dominio do inglés a nivel escrito e oral, así como un título na 

materia, o certificado a nivel europeo de profesor de Educación 

Secundaria e experiencia na aula con alumnos e alumnas entre os 12 e 

os 16 anos. O alumnado adscrito a este proxecto podería elixir a súa 

educación en español ou ben en inglés ata os 18 anos. 

As comunidades autónomas que se involucraron neste proxecto foron as 

seguintes: Aragón, Asturias, as Illas Baleares, Cantabria, Castela A 

Mancha, Ceuta, Estremadura, Madrid, Melilla, Murcia e Navarra. Pero só 

as Illas Baleares e Navarra participaron no proxecto.  

− Programas de inmersión lingüística. A política lingüística española inclúe 

unha serie de cursos no verán para os estudantes, ofrecidos polo 

Ministerio de Educación e Ciencia. 

Esta iniciativa está dirixida ao último ciclo de Educación Primaria e ao 1º 

curso de Educación Secundaria. O programa ofrece dous tipos de 

subvencións ao alumnado seleccionado: dúas semanas en 

campamentos de verán, cuxas actividades se desenvolverán en inglés; e 

o apoio económico para asistir a centros de inmersión como unha 

actividade complementaria ao labor realizado na aula.  

− PALE (Programa de Apoio ao Ensino e Aprendizaxe de Linguas 

Estranxeiras). Este programa ten como obxectivo axudar aos mestres e 

mestras do AICLE na mellora da súa competencia lingüística no idioma 

estranxeiro. Os/as docentes que desexen participar no PALE deberán 

cumprir os seguintes requisitos: ser profesores/as de Educación Primaria 

de linguas estranxeiras, que obtiveron os seus títulos antes de 1997 e 

que non participaron nunha formación específica superior a 100 horas 

nos últimos 5 anos; ser mestres/as de Educación Infantil non 

especialistas en idiomas estranxeiros, que se involucraron recentemente 
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no ensino dun idioma estranxeiro (requisito: nivel B2); ou ben ser 

profesorado de Educación Primaria e de Educación Secundaria non 

especialistas en linguas estranxeiras, que participaron en programas de 

innovación sobre idiomas (requisito: nivel C1). 

Este programa comprende un total de 200 horas de formación en 

linguas estranxeiras. Como parte integral do programa, os mestres e 

mestras implicados poderán realizar unha visita ao estranxeiro durante  

dúas semanas.  

O número de comunidades que se involucraron neste proxecto foron 

trece, catro delas bilingües: Andalucía, Aragón, as Illas Canarias, 

Castela A Mancha, Estremadura, Murcia, Comunidad Autónoma de la 

Rioja, Galicia, Cataluña, Castela e León, Madrid, Asturias e Valencia. 

− PILC (Proxectos de Innovación Lingüística en Centros). Este proxecto 

comezou na Comunidad Autónoma de la Rioja no curso académico 

2004-2005, e engloba a profesorado non universitario de calquera 

materia que estea disposto a implementar o AICLE na súa aula. Un 

requisito imprescindible para os mestres e mestras que estean 

vinculados co proxecto é posuír o certificado que acredite o nivel B1 na 

lingua estranxeira. 

Os/as docentes adheridos ao PILC poderán ter un auxiliar de idiomas a 

súa disposición, inscribirse en cursos de verán nun país estranxeiro, 

apuntarse en anos alternos a cursos a tempo parcial durante 15 días na 

Escola Oficial de Idiomas ou rexistrarse nalgúns cursos dos Centros de 

Profesores e Recursos.  

Existen 2 modalidades no PILC: A e B. No tipo A, o/a profesor/a só 

emprega a lingua estranxeira para os saúdos e as instrucións á hora de 

comunicarse cos estudantes; e no tipo B, o/a mestre/a ensina gran parte 

dos contidos curriculares a través da lingua estranxeira, que ben pode 

ser o inglés ou o francés. 

− Aulas europeas. É un programa de inmersión lingüística e cultural que 

data a súa orixe en Francia e no Reino Unido. Este proxecto, que 

comezou en 1999, estendeuse progresivamente por todo o territorio 

español.  
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As aulas europeas están baseadas nun convenio entre o Ministerio de 

Educación e Ciencia (MEC) e a embaixada de Francia, en colaboración 

co instituto francés de Madrid.  

Os destinatarios deste programa son os mestres e mestras de 

Educación Infantil, Primaria e Secundaria de calquera materia que non 

sexa o francés nin o inglés, e que non posúan un certificado superior ao 

nivel A2. 

− Inglés a través do contidos (ETC). ETC é un enfoque do AICLE 

empregado para aprender un idioma, organizado arredor dunha serie de 

unidades temáticas propias de Educación Primaria e de Educación 

Infantil, integrando as áreas que conforman o currículo nun tema global.  

Os/as docentes que participen neste programa deben asistir a unha 

serie de sesións de formación, onde se lles ofrecen as bases lingüísticas 

e metodolóxicas para desenvolver e entregar os materiais.  

Este proxecto localízase en Navarra, unha comunidade na que se 

diferencian tres zonas, aproximadamente de norte a sur: un sector onde 

a lingua oficial é o éuscaro, un sector mixto onde conviven o español e o 

éuscaro, e outro sector no que o español é a lingua oficial. 

A educación lingüística está organizada en 4 modelos diferentes: 

modelo A, a educación en éuscaro e o español como materia; modelo B, 

educación bilingüe, onde algunhas materias son ensinadas en éuscaro e 

outras en español; modelo C, educación en éuscaro e o español e a 

literatura como materias; e o modelo D, educación en español, sen 

contar co éuscaro como materia troncal nin como lingua vehicular  

noutras disciplinas.  

− As seccións bilingües. Este tipo de programas caracterízanse por 

promover o ensino dunha lingua estranxeira, adoptando o enfoque 

AICLE, o cal permite aumentar as horas de instrución do idioma 

estranxeiro no horario lectivo do centro educativo. 

As seccións bilingües inclúense en centros de Educación Primaria e 

Educación Secundaria en diferentes comunidades monolingües como 

Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castela A Mancha, 

Estremadura ou Madrid entre outras; e en comunidades bilingües como 

Galicia e as Illas Baleares. 
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En Castela A Mancha, o programa consiste en 36 seccións europeas 

localizadas en 16 escolas, nas que as linguas estranxeiras involucradas 

son principalmente o inglés e o francés. No caso de Estremadura, lévase 

a cabo unha sección español-portugués, na cal os/as docentes 

implicados de Educación Primaria deben superar o nivel B1, ter un 

diploma de estudos na lingua francesa (DELF) ou o diploma elemental 

no portugués como lingua estranxeira (DEPLE). 

− Proxecto bilingüe. “Este proxecto consiste no emprego de dúas linguas 

como medio de instrución nunha parte do currículo escolar ou en todas” 

(Cohen, 1975; en Arnau, 1981, p. 157).  

O programa de formación específica do profesorado está composto por 

dúas etapas. Na primeira fase, os/as mestres/as inscríbense durante 

dous meses nun curso intensivo de 240 h con docentes nativos. Ao final 

desta fase, o profesorado obtén o nivel B2 tras a avaliación das súas 

destrezas na lectura, na escrita, na escoita, na gramática e no 

vocabulario. Na segunda fase avalíase a competencia comunicativa oral 

dos/as profesores/as a través dunha entrevista. Na última fase, os/as  

profesores/as poderán acceder a un curso de verán durante un mes no 

Reino Unido. 

Algúns docentes están exentos de pasar a primeira fase, especialmente 

aqueles que teñen un grao de estudos en inglés, francés e alemán, ou 

que posúen estudos de tradución. Igualmente, aqueles que aprobaron o 

programa específico de formación docente tamén están exentos de 

pasar a primeira fase. 

O proxecto bilingüe levado a cabo en Madrid, estableceuse por primeira 

vez en 26 escolas públicas de Educación Infantil e Educación Primaria 

no ano 2003-2004. En concreto, este proxecto bilingüe basease no 

modelo AICLE, ensinando calquera materia do currículo a través do 

inglés, francés ou alemán, exceptuando as matemáticas e a lingua 

española.  

− Plan de fomento do plurilingüismo. O plan de fomento do plurilingüismo 

segundo o Boletín Oficial da Xunta de Andalucía (BOJA) do ano 2005, 

basease nos seguintes piares: a Escola Oficial de Idiomas, profesorado 
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e plurilingüismo, plurilingüismo e sociedade, o programa de escolas 

bilingües, e plurilingüismo e interculturalidade. 

O seu obxectivo era propoñer unha política lingüística europea, 

implementando outros programas bilingües na comunidade, como por 

exemplo o desenvolvemento de novas accións para fomentar unha 

educación plurilingüe. 

 

5.2 Implantación dos programas AICLE noutros países da Unión Europea3 
Antes dos anos 70, segundo o estudo publicado pola Comisión Europea 

(2006), o número de alumnos e alumnas que podían acceder a este tipo de 

ensino era escaso, porque era desenvolvido en urbes ou en zonas suxeitas a 

algunha singularidade lingüística. 

No curso académico da década dos 70 e 80 promoveuse unha iniciativa 

na provincia canadense de Quebec, impulsada polos proxenitores dos nenos e 

nenas de fala inglesa, por mor da súa preocupación sobre as posibles 

desvantaxes que supoñería o descoñecemento da lingua francesa no futuro 

dos seus fillos e fillas. Os familiares loitaron para que as autoridades locais 

estableceran un programa de inmersión lingüística, que lles posibilitara aos 

seus descendentes poder estudar todas as materias do currículo en francés 

para mellorar así a súa competencia lingüística.  

De feito, os proxectos de inmersión desenvolvidos en Canadá 

proporcionaron datos relevantes aplicables na investigación e na posta en 

práctica desta cuestión. As modalidades deste tipo de proxectos poden ser: 

total ou parcial se a instrución na lingua estranxeira se estende ou non a todas 

as materias, e tardía ou temperá en función da idade do alumnado. 

A mediados dos anos 90, a globalización levou consigo un gran número 

de demandas lingüísticas na educación, como consecuencia do desexo de 

Europa de mellorar as oportunidades de ensino-aprendizaxe nas linguas para a 

mocidade, e no incremento da cohesión e competitividade dos cidadáns e 

cidadás europeos/as. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Para a elaboración deste apartado inspirámonos no estudo da Comisión Europea (2006). 
Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo. 
Bruxelas: Eurydice, pp. 7-31. 
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Isto motivou o desenvolvemento de programas relativos ao ensino das 

linguas como o AICLE, termo acuñado en Europa no ano 1994 coa finalidade 

de potenciar a diversidade lingüística e a aprendizaxe de idiomas, para 

favorecer a mellora da competencia lingüística na lingua materna e no idioma 

estranxeiro. Este enfoque metodolóxico tradúcese na Aprendizaxe Integrada de 

Contidos e Linguas Estranxeiras, no cal os contidos e o idioma, obxecto de 

ensino, posúen o mesmo grao de importancia dado que ambos se 

complementan.   

Abundando no estudo da Comisión Europea, entre as diversas 

iniciativas vinculadas co AICLE que promoveu a U.E., destacan as seguintes: 

− Na Resolución do Consello de Europa, de 31 de marzo de 1995, relativa 

á mellora da calidade e á diversificación da aprendizaxe e ensino das 

linguas nos sistemas educativos da Unión Europa, poténcianse medidas 

orientadas ao ensino e aprendizaxe da diversidade lingüística presente 

en Europa. 

− En Libro Blanco sobre la educación y la formación, enseñar y aprender: 

hasta la sociedad cognitiva, publicado pola Comisión Europea (1995), 

menciónanse as iniciativas máis innovadoras que contribúen a que os 

cidadáns e as cidadás da U.E. sexan competentes en tres linguas 

europeas. No capítulo catro da segunda parte, Construír a sociedade do 

coñecemento (en Comisión Europea, 1995, pp. 44-45) fai alusión á 

necesidade de introducir a aprendizaxe dun idioma estranxeiro desde o 

nivel preescolar, continuando na Educación Primaria e proseguindo ata 

a Educación Secundaria, na que a primeira lingua estranxeira sexa 

empregada nalgunhas materias e se promova a posta en marcha do 

ensino do segundo idioma estranxeiro comunitario. 

No ámbito educativo, os programas europeos contribuíron 

favorablemente ao desenvolvemento de varios métodos no ensino de linguas: 

− A decisión 253/2000/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 

de xaneiro de 2000, pola cal se establece a segunda fase do programa 

de acción comunitario no ámbito de educación Sócrates, que promove a 

difusión do AICLE. 
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− A acción Comenius de Sócrates que destina axudas económicas para  

posibilitar a realización de actividades de mobilidade, dirixidas a aqueles 

mestres/as que teñan ou desexen impartir clase nun idioma estranxeiro. 

− A acción Erasmus que tamén inclúe subvencións de axudas económicas 

ao igual que a acción Comenius de Sócrates, co obxectivo de 

desenvolver actividades educativas nas que se inclúan tarefas 

relacionadas coa aprendizaxe de linguas.  

− O Ano Europeo das Linguas (2001), no que se citaron unha gran 

variedade de métodos relativos á aprendizaxe de idiomas, facendo 

mención ao enfoque AICLE, a través dos cales se potencia a 

aprendizaxe de linguas, produto da diversidade lingüística actual. 

− O Consello Europeo de Barcelona que no mes de marzo do ano 2002, 

co obxectivo de promover a aprendizaxe de idiomas, solicitou aos 

estados da U.E. unha actitude de constancia e responsabilidade para 

garantir o ensino desde idades temperás de dous idiomas estranxeiros 

como mínimo. 

− No ano 2003, a Comisión Europea publicou o Comunicado de la 

Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social, y al Comité de las Regiones. Promover el aprendizaje de idiomas 

y la diversidad lingüística: Plan de Acción 2004-2006, no cal se potencia 

a aprendizaxe integrada de contidos e linguas, que contribúe 

considerablemente a acadar os obxectivos de aprendizaxe da U.E.. 

− No Consello de Educación celebrado en maio do ano 2005, a 

presidencia de Luxemburgo comunicou as conclusións da reunión “O 

cambio na aula europea: o potencial da educación plurilingüe”, onde se 

destaca a necesidade de animar aos alumnos/as e ao profesorado á súa 

adscrición aos programas AICLE. 

Outros proxectos que avalan o enfoque educativo AICLE son: a Rede 

EuroCLIC constituída por persoal que está a favor da implantación do 

AICLE, e o Selo Europeo que apoia a innovación no ensino e aprendizaxe 

de idiomas. 

En canto ao status do ensino AICLE nos países que forman parte da 

Unión Europea, Luxemburgo e Malta son os únicos países nos que se 
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xeneralizou este enfoque metodolóxico en todos os seus centros; mentres 

que no resto, o número de alumnado é reducido debido aos escasos 

centros docentes adscritos a este modelo educativo. 

Os primeiros proxectos AICLE están relacionados coas 

características políticas, administrativas, xeográficas e demográficas de 

cada lugar. Os países con varias linguas oficiais, rexionais e minoritarias 

como Bélxica, Malta e Luxemburgo foron pioneiros na implantación deste 

tipo de ensino nesas linguas no S.XIX. Alemaña, Hungría, os Países 

Baixos, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia e o Reino Unido ofreceron este 

enfoque educativo en linguas rexionais a finais dos anos 40 e a principios 

dos anos 50 aproximadamente.  

O ensino do AICLE en varios idiomas estranxeiros non se levou a 

cabo ata os anos 80 e 90; porén Estonia, Polonia e Bulgaria na década dos 

50 e 60 xa puxeran en práctica experiencias relacionadas con este modelo. 

Nos anos 90, gran parte dos países elaboraron un marco lexislativo para a 

implantación deste tipo de ensino.  

No tocante ao status das linguas, son numerosos os modelos 

lingüísticos do AICLE presentes no contexto europeo, produto das variadas 

combinacións resultantes entre as linguas oficiais do Estado, os idiomas 

estranxeiros e as linguas rexionais, que contan cunha presenza minoritaria 

fronte ás estranxeiras. O inglés, o francés e o alemán gozan de maior 

popularidade no ensino de idiomas, segundo se desprende dos datos 

amosados no Anexo 2.  

En España, Estonia, Letonia, Luxemburgo, os Países Baixos, Austria 

e Suecia promóvese un ensino AICLE trilingüe. No caso de España e 

Letonia emprégase a lingua nacional e dous idiomas estranxeiros; e nos 

Países Baixos, Estonia, Letonia, Austria e Suecia combinan a lingua 

nacional, o idioma estranxeiro e o rexional ou minoritario. 

Na República Checa, no Reino Unido e en Bulgaria predomina o 

ensino de linguas estranxeiras, mentres que en Eslovenia e no Reino Unido 

(concretamente en Gales, Irlanda do Norte e Escocia) focalizan o AICLE 

nunha ou varias linguas rexionais. En Bélxica (comunidade francesa e 

xermano falante), Irlanda, Luxemburgo, Malta e Finlandia mesturan o 

emprego de dúas linguas oficiais neste enfoque metodolóxico.  
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Continuando no estudo da Comisión Europea, entre os múltiples 

obxectivos de carácter sociolingüístico, sociocultural e socioeconómico, 

destacan: a potenciación de valores de tolerancia e respecto cara outras 

culturas, e a formación dos nenos e nenas para afrontar a realidade na que 

viven.  

Os obxectivos na Educación Primaria e na Educación Secundaria 

non adoitan sufrir variacións, excepto en Bélxica e Suecia, os cales orientan 

o seu currículo cara obxectivos sociolingüísticos. En canto ao status dos 

idiomas, cabe mencionar a súa influenza nos obxectivos do AICLE, agás en 

Estonia, Polonia, Eslovaquia e Romanía. 

O AICLE desenvólvese nos niveis educativos de Educación Primaria 

e Educación Secundaria (Inferior e Superior). En Bélxica (comunidade 

francesa e xermano falante), Italia, España, Finlandia, Letonia, Reino Unido 

(Gales, Irlanda do Norte e Escocia), Romanía e Polonia, deséñanse 

actividades baixo este modelo educativo a partir de Educación Infantil. Na 

República Checa, Estonia e Bulgaria promóvese este enfoque metodolóxico 

na Educación Secundaria. No caso de Polonia e Romanía, o AICLE en 

linguas estranxeiras non se pode levar a cabo ata a Educación Secundaria; 

mentres que na Educación Primaria e na Educación Secundaria, este 

ensino desenvólvese en linguas rexionais. 

A duración desta proposta educativa é variable, podendo 

desenvolverse durante toda a Educación Primaria ou durante un pequeno 

período de tempo, en función dos centros educativos involucrados neste 

proxecto. 

No que cómpre ao horario lectivo oficial, na gran parte dos países o 

tempo mínimo é variable, xa que como mencionamos anteriormente, son os 

centros escolares os que fixan a súa temporalización e o número de 

materias baseadas no AICLE. O período de tempo adicado ao ensino nunha 

lingua rexional ou estranxeira tamén varía, dado que a primeira recibe unha 

menor atención con respecto ao idioma estranxeiro. 

Os casos de Luxemburgo e Malta son pouco habituais. O primeiro 

ano de Educación Primaria en Luxemburgo impártese en alemán e despois 

no segundo idioma, francés. En Malta, a metade do currículo de todos os 

cursos desenvólvese na lingua inglesa. 
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As materias acollidas a este tipo de ensino son diferentes na 

Educación Primaria e na Educación Secundaria, en función dos centros e 

lugares nos que se desenvolva. Seguindo as recomendacións nacionais, na 

Educación Primaria e na Educación Secundaria dáselles a posibilidade de 

escoller unha ou varias materias do currículo, impartidas a través do AICLE.  

No Reino Unido (Inglaterra), este enfoque metodolóxico lévase a 

cabo en escasas escolas, e a materia desenvolvida no AICLE é elixida polo 

centro educativo. En Malta, todos os colexios potencian unha educación 

bilingüe a partir da Educación Primaria mediante a área das ciencias. No 

caso de Bélxica e Estonia desenvólvense actividades creativas, deportivas 

e medioambientais a través deste modelo educativo. 

En canto aos criterios de admisión, todos os alumnos e alumnas 

poden acceder a este ensino, agás nos Países Baixos, na República Checa, 

Eslovaquia, Bulgaria, Francia, Romanía, Hungría e Polonia. Nestes países, 

o alumnado ten que cumprir unha serie de requisitos para optar ao AICLE 

nunha lingua estranxeira.  

A selección do alumnado lévase a cabo a través de probas que 

poden ser entrevistas ou exames para avaliar a destreza lectora e escrita 

entre outras, co obxectivo de comprobar os seus coñecementos no idioma a 

desenvolver neste tipo de programas e nas materias que integran o 

currículo.  

Nos Países Baixos, en Hungría e Polonia valoran o seu rendemento 

académico e o seu nivel de motivación durante a Educación Primaria, así 

como os coñecementos xerais e aqueles relativos á lingua, obxecto do 

AICLE. 

En Francia e Romanía, as probas están centradas no coñecemento 

dos estudantes acerca da lingua na que se vai impartir este enfoque 

metodolóxico. No caso de Francia, os/as discentes que desexen optar ás 

seccións internacionais deben achegar un historial no que se recolla 

información favorable no idioma a desenvolver neste tipo de ensino, un 

exame oral na Educación Primaria e un exame oral e escrito na Educación 

Secundaria. 

Na República Checa, Eslovaquia e Bulgaria avalíanse os seus 

coñecementos a nivel xeral en todas as materias nun exame, especialmente 
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nas matemáticas e na lingua materna. Nos dous últimos países, Eslovaquia 

e Bulgaria tamén valoran as cualificacións da escola.  

Finalmente, imos deternos na dimensión avaliativa dos programas 

AICLE. De partida indicaremos que a avaliación do alumnado, profesorado 

e centros aínda non é unha práctica habitual en todos os países, debido ao 

carácter novidoso deste modelo educativo.  

Nalgúns países lévase a cabo dunha forma diferente á ordinaria, 

valorando os novos coñecementos que aprendeu o/a estudante a través do 

AICLE; mentres que en aqueles lugares, onde non realizan unha avaliación 

específica do impacto deste modelo efectúan unha proba dos contidos do 

currículo na lingua materna. 

En Hungría, Irlanda e Austria os alumnos e alumnas teñen a 

liberdade de elixir en que idioma se examinan, no do currículo ordinario ou 

ben no do AICLE. Nos Países Baixos, varios centros ofrecen aos nenos e 

nenas unha proba en inglés para amosar os seus coñecementos na lingua.  

Os/ as discentes adscritos ao AICLE recibe un certificado como 

recoñecemento de todos os saberes aprendidos; grazas aos acordos 

bilaterais entre algúns países, estes documentos posibilitan que os/as 

estudantes continúen os seus estudos superiores en países asociados a 

estes acordos. Algúns deses países son a República Checa, Alemaña, 

Hungría, Polonia e Bulgaria, nos cales o alumnado de centros bilingües de 

Educación Secundaria Superior pode inscribirse en universidades 

estranxeiras, sen a obrigatoriedade de superar as probas de idioma.  

 

6. MARCO NORMATIVO 
Neste apartado presentamos a normativa sobre a que se asenta a 

aprendizaxe de idiomas en Europa, España e Galicia, respectivamente. 

O Common European Framework of Reference for Languages: learning, 

teaching, assessment, elaborado polo Consello de Europa e presentado na 

celebración do Ano Europeo das Linguas no 2001, foi publicado á súa vez pola 

Consellería de Educación, Cultura e Deporte no ano 2002. Este documento é 

unha parte imprescindible do proxecto xeral da política lingüística do Consello 

de Europa, no cal se recollen unha serie de directrices, tales como obxectivos e 

metodoloxías relacionados co ensino de linguas estranxeiras. 
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Así mesmo, a nivel nacional, o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro 

polo cal se establece o currículo básico de Educación Primaria, na páxina 

19.394 deste Real Decreto fai referencia á importancia da formación do 

alumnado en idiomas estranxeiros, consonte coas demandas europeas de 

formar cidadáns/ás competentes nun medio multicultural e plurilingüe. 
“A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra unha especial relevancia neste plano, xa 

que a capacidade de comunicación é o primeiro requisito que ten que cumprir o 

individuo para desenvolverse nun contexto crecentemente pluricultural e plurilingüe. Así 

o recoñeceron todos os gobernos da Unión Europea, que ao longo dos últimos anos 

programaron diversas actuacións comunitarias na materia de educación, co obxectivo 

último de facer posible que cada cidadán posúa un coñecemento práctico de polo 

menos dous idiomas, ademais da súa lingua materna. Así o reflectiron tamén na 

normativa española, a cal, consonte con isto, outorga a capacitación para a 

comunicación nunha ou mais linguas estranxeiras nun lugar destacado entre os fins, a 

cuxa consecución está orientado o noso actual sistema educativo” (a tradución é nosa). 
A Orde nº 97, de 12 de maio de 2011, regulamenta as seccións bilingües 

en centros públicos de ensino non universitario na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e responde ao interese da Comisión Europea na aprendizaxe de 

linguas, a través do ensino das materias que conforman o currículo mediante 

un idioma estranxeiro.  

Unha sección bilingüe, segundo a Orde nº 97, de 12 de maio de 2011 é 

definida como: 
“A organización do ensino dunha área ou materia non lingüística de Educación 

Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria ou Bacharelato, ou dun módulo de 

Formación Profesional Específico, que se cursa nun nivel por un grupo de alumnos e 

alumnas dunha maneira bilingüe, dentro do enfoque AICLE/CLIL (Aprendizaxe 

Integrada de Contidos e Linguas): na lingua cooficial que corresponda, segundo a 

normativa vixente, e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea, que é 

impartida como área ou materia a dito grupo de alumnos e alumnas”. 
De acordo coas disposicións xerais, as achegas das seccións bilingües 

coinciden co obxectivo da política educativa da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, que fai fincapé na promoción da diversidade 

lingüística e cultural. Esta meta é afín ao establecido no Decreto 79/2010, de 

20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

O artigo 4 especifica os receptores destas seccións: “o alumnado poderá 

matricularse nas seccións bilingües dos cursos para as cales o centro sexa 
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autorizado, sempre e cando se cumpra o número mínimo de nenos e nenas 

para desenvolvela”. Para iso, os pais, nais e titores legais dos alumnos e 

alumnas deberán autorizar a incorporación dos seus fillos e fillas a este 

programa, o cal unha vez inscritos non poderán abandonar ata final de curso, 

agás por razóns xustificadas que deberán presentar ao equipo directivo do 

centro educativo cunha autorización. Na mesma liña, as escolas tamén 

deberán seguir as indicacións que aparecen recollidas no primeiro punto do 

artigo 11: 
“Os centros autorizados para o desenvolvemento de seccións bilingües que desexen 

rematar a súa participación, ou que non poidan continuar por deixar de cumprir algúns 

dos requisitos da autorización, deberán comunicalo á xefatura territorial antes do 30 de 

xuño do ano escolar correspondente”. 

No artigo 5, faise alusión ás características do profesorado das seccións 

bilingües, que son as seguintes: “os docentes especialistas da área, materia ou 

módulo que inicien o proxecto, deberán ter destino definitivo no centro e 

acreditar a súa competencia na lingua estranxeira (nivel B2) do Common 

European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, 

assessment”. “Ademais da súa participación nas actividades para a formación 

inicial e continua, deseñadas para o ensino CLIL/AICLE”, segundo o artigo 6, 

primeiro punto. Polo tanto, en caso de que se produzan vacantes, a Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria seleccionará a docentes interinos 

cunha boa competencia lingüística no idioma estranxeiro a impartir. 

Seguindo as liñas pautadas no artigo 5, concretamente no punto 7, “as 

funcións dos mestres e mestras do AICLE serán: a elaboración dunha 

programación específica ao comezar cada curso escolar, e a produción dunha 

memoria final”.  

Por outra banda, o seminario da lingua estranxeira, obxecto das 

seccións bilingües, involucrarase na coordinación co mestre ou mestra da área 

vinculada. Desta maneira, cada sección bilingüe contará coa supervisión dun 

coordinador ou coordinadora, quen segundo as indicacións dos equipos 

directivos, se reunirá periodicamente todas as semanas co/a docente da área. 

Todo o profesorado implicado na sección bilingüe verá reducido o seu horario 

de clases, co obxectivo de facilitar a celebración das reunións correspondentes 

ao desenvolvemento do programa.  
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Pola contra, aqueles centros escolares que desexen acceder a este 

programa deberán presentar a súa solicitude xunto coa documentación 

correspondente segundo o artigo 13, tendo como data límite para entregar dita 

solicitude o 31 de maio de cada ano. Anualmente, publícase a resolución para 

a convocatoria relativa á incorporación de novas seccións bilingües en centros 

públicos galegos de ensino non universitario. De facto, xa se publicou a 

convocatoria para o curso 2015/20164. 

En canto aos programas que apoian a aprendizaxe de idiomas, ofrecidos 

pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, destacan: o 

programa CUALE 5 , CALC 6 , PIALE 7 , inmersión lingüística de outono 8  e 

AXUDASLE9. 

O programa CUALE (Programa de formación complementaria en linguas 

estranxeiras) consiste na formación do alumnado de Educación Secundaria, 

Bacharelato e centros integrados de Formación Profesional en idiomas 

estranxeiros (A1, A2, B1 e B2), coa finalidade de superar as probas que 

acreditan os niveis do ensino especializado en linguas estranxeiras. 

O programa CALC (Cursos de Actualización Lingüística e Comunicativa) 

está constituído por cursos de 120 horas en Centros de Formación e Recursos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Resolución de 21 de abril de 2015, pola que se fai pública a convocatoria para a 
incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de 
ensino non universitario para o curso 2015/16. Diario Oficial de Galicia. Santiago de 
Compostela, 29 de abril de 2015, núm. 80, pp. 16.351-16.356. 
5 Resolución de 22 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros 
públicos integrados, institutos de Educación Secundaria e centros integrados de Formación 
Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos 
para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Diario Oficial 
de Galicia. Santiago de Compostela, 4 de maio de 2015, núm. 82, pp. 17.196-17.201. 
6 Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (2012). 
Cursos de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en inglés e francés para o curso 
2012-2013. Recuperado de http://www.edu.xunta.es/web/node/5574. 
7 Orde de 8 de abril de 2015, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a 
realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e 
comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE), 
para o ano 2015. Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, 15 de abril de 2015, núm. 
70, pp. 14.419-14.437. 
8 Resolución de 10 de xuño de 2014, pola que se regulamenta a convocatoria e selección de 
centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas a 
alumnado de sexto curso de Educación Primaria e de Educación Secundaria Obrigatoria. Diario 
Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2014, núm. 115, pp. 27.559-27.571. 
9 Orde de 2 de marzo de 2015, pola que se convocan axudas para a realización de actividades 
de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros 
docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. Diario Oficial de 
Galicia. Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2015, núm. 51, pp. 10.603-10.626. 
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dirixidos á instrución do profesorado nas probas dos niveis A2, B1 e B2 do 

ensino especializado en idiomas.  

O programa PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas 

Estranxeiras) está constituído por uns itinerarios de formación para aqueles/as 

docentes que desexen mellorar a súa competencia lingüística e comunicativa 

en idiomas estranxeiros. 

Os programas de inmersión lingüística de outono son actividades de 

inmersión lingüística, como o seu propio nome indica, en inglés para os nenos 

e nenas de 6º curso de Educación Primaria e os alumnos e alumnas de 2º 

curso de Educación Secundaria Obrigatoria. Neste tipo de programas, 

xúntanse a dous grupos procedentes de dúas comunidades autónomas 

diferentes en varias localidades de España, durante unha semana en outubro 

ou novembro. 

AXUDASLE (Actividades de formación en linguas estranxeiras para o 

alumnado), son axudas para que o alumnado de centros públicos de Galicia, 

correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato poidan 

acceder a actividades formativas en idiomas estranxeiros durante o verán. 

Todas estas medidas perseguen o mesmo obxectivo: a formación dun 

cidadán ou cidadá cunha formación ao alcance das demandas do contexto 

plural e diverso no que vive. En definitiva, trátase de impulsar unha educación 

consonte coas demandas do medio no que se socializa o alumnado. 

 

7. INTERVENCIÓN PRÁCTICA: DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E 
AVALIACIÓN DUNHA UNIDADE DIDÁCTICA BASEADA NO AICLE (“A 
PAINTER CALLED PICASSO”) 
 
7.1 Deseño 
 
7.1.1 Xustificación 

A temática elixida para desenvolver esta proposta didáctica foi o pintor 

malagueño, Pablo Ruiz Picasso. Unha das razóns principais que sosteñen esta 

elección está vinculada co 120º aniversario da súa primeira exposición na 

cidade galega da Coruña, onde amosou as súas obras iniciais. Por outra 

banda, preténdese que o alumnado de idades temperás observe, analice, 



 26 

comprenda e valore os movementos artísticos nos que estiveron inmersos 

figuras tan destacables como Picasso. 

Desde o punto de vista didáctico, Pablo Ruiz Picasso abarca unha 

ampla variedade de técnicas que contribuirán ao desenvolvemento da 

autonomía e da creatividade nos nosos alumnos e alumnas. Unha das 

máximas máis salientables deste autor é a seguinte: “aprender a debuxar como 

os nenos levoume toda a vida” (Llanos, 2004), cita que recolle a importancia da 

imaxinación e da liberdade que caracteriza a infancia, e que este artista 

reflectiu en todas as súas obras.  

Para concluír esta presentación, queremos poñer de manifesto que a 

área didáctica de Educación Artística, a que nós escollemos para a 

intervención práctica que exemplifica o enfoque AICLE, presenta unha 

característica importante, como é a accesibilidade para o alumnado, ao ser 

unha materia que atende a diversidade e que facilita en gran medida a 

comprensión da realidade circundante. Desta forma, os estudantes 

empregarán a arte como medio para amosar unha parte de si mesmos, 

expresando as súas emocións e a súa maneira de observar o mundo a través 

dos seus debuxos, co obxectivo de enriquecer o máximo posible a súa 

aprendizaxe. 

 

7.1.2 Competencias clave 

O carácter dual, globalizador e integrador do AICLE promove o 

desenvolvemento das competencias clave, o cal queda claramente expresado 

no seu nome, Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras. 

 Na nosa proposta didáctica englóbanse as sete competencias clave que 

se recollen no Real Decreto 126/2014 de 28 de febreiro, polo cal se establece o 

currículo básico de Educación Primaria:   

− A competencia lingüística permítenos comprender e interpretar a 

realidade na que vivimos, á par que nos posibilita expresar os nosos 

sentimentos, emocións e pensamentos en contextos comunicativos e, ao 

mesmo tempo regulamentar a nosa conduta mediante o emprego da 

lingua oral. 

− A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía fan alusión á capacidade para resolver problemas da vida 
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diaria a través do manexo de elementos matemáticos básicos e da posta 

en práctica de procesos de razoamento matemático. Tamén está 

relacionada coa aptitude para interpretar e comprender o mundo físico 

adxacente ao ser humano. 

− A competencia dixital comprende destrezas de selección, análise, 

comprensión, procesamento e comunicación da información para 

despois transformala en coñecemento, a través do emprego das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

− Aprender a aprender permítenos desenvolver habilidades relacionadas 

co traballo individual e en equipo, a iniciativa persoal, a curiosidade e a 

confianza en si mesmos na resolución das tarefas propostas, 

seleccionando, organizando e reflexionando sobre a información obtida 

para construír novos coñecementos a partir das súas ideas previas. 

− As competencias sociais e cívicas posibilítannos comprender a realidade 

social, intercambiar puntos de vista, contrastar opinións e participar na 

toma de decisións da nosa sociedade, adoptando actitudes 

responsables e respectuosas na nosa tarefa como cidadáns/as e 

asumindo as consecuencias da nosa actuación.  

− O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supón afrontar proxectos, 

resolvendo os posibles problemas que poidan ter lugar durante a súa 

execución, tomar decisións sobre o procedemento a seguir, reflexionar e 

autoavaliar o traballo realizado co obxectivo de expoñer os nosos 

criterios e puntos de vista ante os nosos compañeiros e compañeiras. 

− Conciencia e expresións culturais implican coñecer, valorar e respectar 

as diversas manifestacións culturais presentes no noso día a día, 

mostrando actitudes respectuosas cara os medios, culturas e 

patrimonios propios e alleos, á par que contribúen a súa conservación. 

 

7.1.3 Obxectivos 

Os obxectivos que se pretenden acadar coa implementación de dita 

proposta están suxeitos ao modelo dos “4 C” (Coyle, 1999; en Coyle, Hood e 

Marsh, 2010, pp. 41-42) composto polos seguintes elementos: contidos, 

comunicación, coñecementos e cultura. O compoñente cognitivo está baseado 
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na taxonomía de Bloom (Bloom, 1956; en Coyle, Hood e Marsh, 2010, pp. 30-

31), que explica o proceso polo cal os individuos constrúen os seus 

coñecementos en situacións de aprendizaxe. 

− Compoñente relativo aos contidos 

• Coñecer a vida e obra de Pablo Ruiz Picasso. 

• Recoñecer as distintas etapas do pintor malagueño. 

• Traballar diferentes técnicas artísticas con diversos materiais (collage, 

témperas, ceras de cores, rotuladores...). 

− Compoñente comunicativo 

• Promover o uso da lingua estranxeira como vehículo de comunicación e 

o desenvolvemento de destrezas na lingua materna. 

• Introducir as TIC como un recurso complementario para a comunicación 

da información. 

− Compoñente cognitivo 

• Crear un ambiente acolledor na aula para propiciar situacións de 

aprendizaxe, nas que o alumnado indague, observe, analice e 

reflexione. 

• Impulsar o desenvolvemento da creatividade dos nenos e nenas. 

− Compoñente cultural 

• Valorar e comprender o patrimonio artístico presente na nosa cultura.   

• Compartir as nosas experiencias individuais e contemplar outros puntos 

de vista. 

 

7.1.4 Contidos 

Este apartado foi elaborado segundo os bloques de contidos da área 

Primeira Lingua Estranxeira, establecidos no Real Decreto 126/2014 de 28 de 

febreiro, polo cal se establece o currículo básico de Educación Primaria.   

− Comprensión de textos orais 

• Comprender as mensaxes do/da docente, dos/as compañeiros/as e dos 

recursos empregados para asimilar os novos coñecementos. 

• Aprender novo vocabulario relacionado coa área e coa temática 

traballada (materiais empregados nas actividades, vida, obra e etapas 

de Picasso, etc). 
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− Produción de textos orais  

• Empregar estruturas gramaticais básicas para comunicarse.  

• Uso do vocabulario aprendido para identificar e emitir mensaxes. 

− Comprensión de textos escritos 

• Identificar estruturas gramaticais básicas propias da lingua inglesa na 

lectura dun texto. 

• Comprender a historia narrada na presentación Power Point. 

− Produción de textos escritos 

• Empregar os coñecementos lingüísticos desenvolvidos noutras linguas 

para comprender e producir mensaxes na lingua inglesa. 

• Elaborar pequenos textos, poñendo en práctica o vocabulario e os 

contidos aprendidos. 

− Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

• Actitude participativa, reflexiva e respectuosa nos debates que poden ter 

lugar na aula, cumprindo as normas que rexen a interacción. 

• Curiosidade á hora de aprender. 

• Emprego da lingua inglesa como un instrumento enriquecedor no 

proceso de aprendizaxe do alumnado, a través do cal os nenos e nenas 

poderán acceder á información e a novos saberes non meramente 

lingüísticos. 

• Coñecer, valorar e apreciar os movementos artísticos propios da nosa 

cultura, así como idiomas alleos á propia. 

 

7.1.5 Contextualización 

O destinatario de dita proposta didáctica foi o alumnado do 1º curso de 

Educación Primaria do CEIP “O Graxal” (O Temple, Cambre). A xornada 

escolar do centro é única, dando comezo as clases ás nove da mañá e 

rematando ás dúas do mediodía.  

O incremento progresivo de alumnado provocou que a principios do ano 

2010, o centro escolar fose ampliado, construíndo outro edificio comunicado co 

anterior por un corredor. Ambos edificios constan de dúas plantas, onde se 

atopan as aulas, a biblioteca, o comedor e o resto de dependencias. 
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Actualmente, o centro educativo acolle a 450 alumnos, dos cales un  

50% corresponde a nenos/as estranxeiros/as de nacionalidade 

latinoamericana, rusa, chinesa e africana entre outros. Como consecuencia 

diso e engadido á localización da escola nun entorno urbano, a lingua vehicular 

maioritaria é o castelán fronte ao galego, empregado en menor medida. 

No ano 2013 autorizouse a nova resolución de seccións bilingües nas 

seguintes áreas: 

• Educación Física en 3° e 4° cursos de Educación Primaria. 

• Educación Artística no 3° curso de Educación Primaria. 
O obxectivo principal da súa implantación está centrada no emprego do 

inglés como instrumento de comunicación e motivación cara á aprendizaxe da 

lingua inglesa, e como medio de potenciación da interdisciplinariedade entre as 

distintas áreas que forman parte do currículo escolar. 

Por último, cabe mencionar que esta unidade didáctica non sería posible 

sen a axuda e o apoio recibido por parte da titora da clase na que 

desenvolvemos esta intervención práctica, xa que os seus consellos e 

indicacións, produto da súa longa experiencia sobre a cuestión, orientaron 

significativamente a súa realización. 

 

7.1.6 Metodoloxía 

Nesta unidade didáctica partimos dunha metodoloxía construtivista, 

onde cada alumno/a é o principal protagonista na modelaxe do seu proceso de 

ensino-aprendizaxe. O/a docente debe coñecer as ideas previas das e dos 

discentes para orientalos eficazmente nas súas indagacións, resolvendo as 

posibles dúbidas que poidan xurdir na construción de novos coñecementos. 

Por outra banda, a atracción que exercen a área e a temática 

desenvolvida nesta proposta verase reflectida no incremento progresivo do 

interese e da curiosidade no noso alumnado ao longo das sesións. Os nenos e 

nenas observarán, indagarán, descubrirán e modificarán os seus esquemas de 

coñecemento a medida que vaian asimilando os novos conceptos.  

En síntese, o/a mestre/a pretenderá que os/as estudantes traballen nun 

ambiente educativo agradable, onde a motivación, a participación, a 
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flexibilidade e a aprendizaxe significativa estean presentes en todas as 

actividades a desenvolver. 

 
7.1.7 Temporalización 

A continuación ofrecemos o cronograma que resume o labor 

desenvolvido na unidade didáctica “A painter called Picasso”, co obxectivo de 

amosar, de forma gráfica e sintética, as sesións realizadas para a elaboración 

da proposta didáctica deste Traballo de Fin de Grao. 

 
 

7.1.8 Recursos 

Os materiais que se empregaron ao longo destas sesións foron os 

seguintes: ordenador, presentación Power Point, internet, material escolar 

(cartolinas, rotuladores, ceras de cores, tesoiras, pegamento, témperas…), 

unha cámara de fotos e 26 camisetas brancas. 

 

7.1.9 Actividades 

As actividades que se desenvolveron ao longo do mes de abril quedan 

reflectidas sinteticamente nos seguintes cadros. 

 

Nº da sesión 1ª 

Título Presentación do artista Pablo Ruiz Picasso 

Data 10/04/2015 

Alumnado asistente 25 alumnos/as 

Fase de preparación 
Para dar inicio á primeira sesión, o/a mestre/a 

intentará indagar sobre os coñecementos dos 
estudantes, comezando a unidade didáctica cunha 
pregunta relativa á identidade do pintor. Desta 

               Día e mes  
Sesións 10 abril 13 abril 17 abril 20 abril 21abril 22 abril 24 abril 

Primeira sesión X       
Segunda sesión  X      
Terceira sesión   X     
Cuarta sesión    X    
Quinta sesión     X   
Sexta sesión      X  

Sétima sesión       X 
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maneira, coñeceremos as ideas previas do alumnado 
acerca do artista sobre o que van a traballar ao longo 
das seguintes sesións.  

Unha vez rematada a “chuvia de ideas”, o/a 
profesor/a amosaralles unha presentación Power 
Point, baseada no libro Picasso for children de Marina 
García Gurevich (2004), para facer un breve 
percorrido por cada unha das etapas que marcaron a 
vida e obra de Pablo Ruiz Picasso.  

Fase de execución 

O/a docente presentará o autor, 
proporcionando datos relacionados co seu lugar de 
orixe, coas cidades nas que estudou e cos 
personaxes característicos dos seus primeiros 
debuxos (La corrida (1901) e Niño con paloma (1901) 
10), mencionando a continuación o anecdótico feito de 
que Picasso comezara a pintar El picador amarillo 
(1889)11 con tan só oito anos de idade.    

Acto seguido, o/a mestre/a xerará un debate, 
facéndolles preguntas sobre o que acaban de 
observar, co obxectivo de que todos e todas se sintan 
artistas no seu proceso de aprendizaxe. 

 
Fase de peche 

A actividade destinada para esta sesión 
consistiu na realización do seu propio retrato xunto 
coa firma propia dun artista. Os resultados serán 
expostos na aula, co fin de que poidan observar e 
contemplar diferentes puntos de vista, expoñendo 
ante os seus compañeiros e compañeiras os 
materiais que empregaron e a diversidade de trazos 
propios de cada un deles. 

Ao rematar a clase, coa finalidade de 
involucrar aos pais, nais e titores legais neste 
proxecto, os nenos e nenas levarán unha nota á súa 
casa para levar á aula unha camiseta branca que non 
vaian a empregar máis, coa cal na sesión 4 
elaborarán conxuntamente co grupo B a camiseta de 
raias azuis e brancas característica deste pintor, para 
levala á exposición do Museo de Belas Artes da 
Coruña. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  National Gallery of Art, Washington, DC. La corrida. Recuperado de 
https://www.nga.gov/feature/picasso/examine3.shtm. 
Cortenova, Giorgio (2005). Pablo Picasso: su vida, su obra. Barcelona: Carroggio. (“Niño con 
paloma”). 
11  Fundación Picasso Málaga, Museo Casa Natal. El picador amarillo. Recuperado de 
http://fundacionpicasso.malaga.eu/export/sites/default/cultura/fpicasso/portal/menu/seccion_00
08/documentos/INFANCIA_DE_PICASSO_EN_MxLAGA.pdf. 
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Nº da sesión 2ª 

Título Traballando sobre a etapa azul de Picasso 

Data 13/04/2015 

Alumnado asistente 25 alumnos/as 

Fase de preparación 

O/a docente fará un breve repaso para 
comprobar se a información desenvolvida na sesión 
anterior foi comprendida e asimilada correctamente.   

Acto seguido, o/a mestre presentaralles algúns 
dos cadros máis representativos da etapa azul do 
pintor (El viejo guitarrista (1903)  e Tragedia (1903)  

12), onde as cores frías, especialmente a cor azul, son 
un dos trazos distintivos das obras desta época.  

Fase de execución 

O/a profesor/a explicaralles as razóns que 
sumiron a Pablo Ruiz Picasso na tristura e no 
desacougo, asociando ditas emocións coa morte da 
súa irmá Conchita e do seu amigo, Carlos 
Casagemas.  

A actividade a desenvolver nesta etapa 
consistirá na elaboración do seu propio cadro da 
etapa azul, plasmando aquelas cousas ou recordos 
que lles transmiten melancolía coas cores que 
simbolizan ese estado anímico. 

Fase de peche 

Despois, o alumnado pegará as súas 
producións nunhas cartolinas, escribindo na marxe 
palabras que representen as súas creacións. Ao final 
da sesión, os nenos e nenas explicarán o proceso e o 
significado dos seus debuxos. 

 

Nº da sesión 3ª 

Título Traballando sobre a etapa rosa de Picasso  

Data 17/04/2015 

Alumnado asistente 24 alumnos/as 

Fase de preparación O/a mestre/a presentará aos alumnos e 
alumnas a denominada “etapa rosa”, relatándolles 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 The Art Institute of Chicago. El viejo guitarrista. Recuperado de  
http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/Modern/Guitarist. 
National Gallery of Art, Washington, DC. Tragedia. Recuperado de 
https://www.nga.gov/feature/picasso/technique.shtm. 
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aos estudantes cales foron os motivos que induciron 
a que Picasso substituíse as tonalidades tristes por 
unhas cores máis cálidas nos seus cadros.  

Acto seguido, o/a docente presentará algunhas 
das obras máis destacables deste período (Familia 
de Saltimbanquis (1905) e Familia de acróbatas con 
un mono (1905)13) para que os/as discentes observen 
as tonalidades cálidas descritas anteriormente. 

Fase de execución 
Os/as alumnos/as construirán o seu cadro do 

período rosa, debuxando e coloreando aquelas 
persoas, animais ou obxectos coas cores que os 
transporten a un estado de felicidade e ledicia.  

Fase de peche 

Ao finalizar as súas obras, os estudantes 
pegaranas en varias cartolinas e escribirán palabras 
que reflictan as emocións que recollen as súas 
creacións. Seguidamente, explicarán o significado 
dos seus cadros, os cales compararán cos anteriores 
da etapa azul, analizando as diferenzas entre ambos. 
Deste xeito, darase lugar a un debate onde 
reflexionarán sobre o traballo realizado. 

No caso de que dispoñamos de tempo 
material, nos últimos minutos os nenos e nenas 
confeccionarán as súas camisetas con ceras brandas 
ou témperas secas azuis.  

 

Nº da sesión 4ª 

Título Traballando sobre a etapa cubista de Picasso  

Data 20/04/2015 

Alumnado asistente 25 alumnos/as 

Fase de preparación 
O/a profesor/a empregará os cadros Los tres 

músicos (1921) e Mandolina y guitarra (1924)14, para 
ilustrar o papel das figuras xeométricas como eixe 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 National Gallery of Art, Washington, DC. Familia de Saltimbanquis. Recuperado de 
http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.46665.html.   
Göteborgs Konstmuseum. Familia de acróbatas con un mono. Recuperado de 
http://ir.gl/2e0789. 
14 Philadelphia Museum of Art. Los tres músicos. Recuperado de 
http://www.philamuseum.org/collections/permanent/53963.html. 
Museu Picasso de Barcelona. Mandolina y guitarra. Recuperado de 
http://www.bcn.cat/museupicasso/es/exposiciones/temporals/objectes-
vius/galeria.html#images/f8.jpg. 



 35 

vertebrador das obras deste período. 

Fase de execución 

Nesta actividade o/a docente entregaralles un 
tangram15 a cada alumno/a, xunto coa cartolina na cal 
deseñarán a súa obra cubista. A continuación, 
daranlle cor á súa creación coas tonalidades que 
consideren necesarias para crear a súa composición. 

Fase de peche 

Continuando coa dinámica das sesións 
previas, conforme vaian rematando os seus cadros, 
os/as discentes pegaranas nas cartolinas para 
despois expoñelas ante o resto de compañeiros e 
compañeiras, explicando o proceso que seguiron ata 
acadar o resultado final. 

 

Nº da sesión 5ª 

Título Traballando sobre a etapa surrealista de Picasso 

Data 20/04/2015 

Alumnado asistente 25 alumnos/as 

Fase de preparación 

Na segunda parte da cuarta sesión, os nenos e 
nenas traballarán a penúltima etapa do artista 
malagueño, o surrealismo. O/a mestre/a ilustraralles 
os trazos propios das obras surrealistas, facendo 
fincapé nas distorsións realizadas en El sueño (1932) 
e Gran desnudo en el sillón rojo (1929)16. 

 
Fase de execución 

O/a docente encargarase de proporcionar 
algúns materiais aos alumnos/as, para que a través 
deles poidan comprender facilmente o concepto de 
distorsión. Os estudantes moldearán figuras de 
plastilina, e observarán figuras a través dun vaso de 
cristal, contemplando a deformación que sofren. 

Fase de peche 

Os/as discentes crearán o seu cadro 
surrealista en parellas, e a medida que vaian 
rematando, pegarán as súas obras co seu título á 
marxe nas cartolinas para finalmente expoñer os 
resultados do seu traballo ante os seus compañeiros 
e compañeiras da clase. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 O tangram é un recurso didáctico semellante a un crebacabezas, que adoita empregarse na 
área das matemáticas, concretamente no ensino da xeometría. 
16 Cortenova, Giorgio (2005). Pablo Picasso: su vida, su obra. Barcelona: Carroggio. (“El 
sueño” e “Gran desnudo en el sillón rojo”). 
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Nº da sesión 6ª 

Título Visita ao museo de Belas Artes da Coruña 

Data 21/04/2015 

Alumnado asistente 25 alumnos/as 

Fase de preparación 
O/a docente falaralles brevemente sobre as 

obras que observarán na exposición do Museo de 
Belas Artes, que estarán centradas na estancia de 
Pablo Ruiz Picasso na Coruña.  

Fase de execución 
Ás dez da mañá, o alumnado de 1º e 4º cursos 

de Educación Primaria fará un breve percorrido, 
desde a chegada do artista a esta cidade en outubro 
de 1891 ata a súa marcha en abril de 1895. 

Fase de peche 
Tras regresar ao centro escolar, os nenos e 

nenas contarán as súas impresións sobre todo o que 
contemplaron, destacando aquelas obras e feitos que 
consideren de especial mención. 

 

Nº da sesión 7ª 

Título Traballando sobre a etapa expresionista de Picasso 

Data 22/04/2015 

Alumnado asistente 25 alumnos/as 

 
Fase de preparación 

O/a mestre/a ilustrará a derradeira etapa de 
Picasso a través dunha das súas obras principais, o 
Guernica (1937)17. Esta obra simboliza á perfección 
os sentimentos de medo e indignación nos que 
estaba inmerso o artista durante este período, 
produto da Guerra Civil Española de 1936. 

Antes de comezar a actividade, o alumnado 
definirá en varias palabras o que significa a guerra 
para eles, servindo de soporte para fundamentar a 
súa práctica na tarefa a desenvolver. 

Fase de execución En grupos de tres e catro persoas, os/as 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Museo Reina Sofía de Madrid. Guernica. Recuperado de 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica.  
	  



 37 

discentes levarán a cabo o seu propio Guernica, 
reflectindo a súa rabia e angustia ante este tipo de 
situacións en varias cartolinas (DIN A3). 

Fase de peche 

Unha vez finalizada a súa creación, o/a 
profesor/a unirá as cartolinas de cada grupo e os 
nenos e nenas decidirán o nome da súa composición, 
xuntando as primeiras sílabas que conforman as 
palabras que dirá cada agrupamento de alumnos e 
alumnas. 

 

Nº da sesión 8ª 

Título Creamos o Museum Pablo Picasso, 1ºA 

Data 24/04/2015 

Alumnado asistente 23 alumnos/as 

Fase de preparación 

O/a mestre/a colocará as cartolinas que 
recollen todas as producións dos nenos e nenas nas 
paredes da aula de cristal, co obxectivo de que 
poidan observar a súa evolución desde o inicio ata o 
final deste proxecto. 

Fase de execución 

Os estudantes da clase de primeiro “A” 
organizaranse en pequenos grupos para narrarlles 
aos seus compañeiros do grupo “B” a historia dunha 
das figuras máis importantes do panorama artístico 
do S.XX. 

Fase de peche 

Para concluír a unidade didáctica, o/a docente 
entrevistará aos destinatarios co obxectivo de recadar 
información acerca do que supuxo a posta en 
práctica deste proxecto, así como do papel da área 
de Primeira Lingua Estranxeira e de Educación 
Artística no seu proceso de ensino-aprendizaxe. 

As preguntas a desenvolver polo alumnado 
serían as seguintes: que significou para vós este 
proxecto? como vos definiriades despois de observar 
os vosos cadros? que elementos foron 
indispensables para a realización desas obras? que 
simboliza esta área de coñecemento para vós? 
mudou a vosa actitude respecto á lingua inglesa 
como vehículo de comunicación? 
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7.1.10 Avaliación 

A avaliación é unha parte indispensable no proceso de ensino-

aprendizaxe, xa que supón unha fonte de información que nos achega datos 

relevantes acerca da evolución do alumnado, así como da adecuación da nosa 

intervención educativa. Este proceso responde a preguntas básicas como: 

como, que, cando, con que, por que e para que avaliar? 

En canto á avaliación do docente, o/a profesor/a non só terá en conta a 

aprendizaxe do alumnado, senón que tamén valorará os procesos de ensino e 

a súa práctica como docente. Deste xeito, o/a mestre/a terá unha percepción 

clara na toma de decisións, co obxectivo de que todos os nenos e nenas 

progresen adecuadamente na súa aprendizaxe.  

A avaliación do alumnado consta de catro partes: unha avaliación inicial 

para coñecer as ideas e os coñecementos previos dos destinatarios da unidade 

didáctica, así como unha avaliación do proceso e unha avaliación final ou 

sumativa, na que como o seu propio nome indica, farase unha valoración 

produto da suma de todos os elementos valorados anteriormente, tales como a 

súa evolución, a consecución dos obxectivos propostos, os resultados, etc. 

Finalmente realizarase unha auto-avaliación, onde se analizará o grao de 

idoneidade do noso labor pedagóxico. 

Os criterios que se empregarán para levar a cabo o proceso de 

valoración e análise da proposta foron elaborados en torno ao Decreto 

105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de Educación 

Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

− Coñecer a vida e obra de Pablo Ruiz Picasso, unha das figuras artísticas 

máis importantes do S.XX.  

− Valorar e apreciar as contribucións do pintor malagueño ao panorama 

artístico. 

− Empregar a lingua estranxeira como vehículo de comunicación, 

deixando atrás os medos e os prexuízos iniciais. 

− Fomentar o desenvolvemento da empatía, potenciando a expresión das 

súas emocións en cada unha das etapas máis salientables de Picasso.  
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− Cooperar cos compañeiros e compañeiras, mantendo unha actitude 

respectuosa e tolerante que favoreza a creación dun clima de aula 

cálido e acolledor.  

− Participar activamente nas dinámicas de aula propostas polo/a docente, 

reflexionando sobre o desenvolvemento da unidade didáctica. 

− Manter unha predisposición positiva cara á aprendizaxe, empregando 

ditas inquedanzas para afondar nos coñecementos.  

En definitiva, a avaliación a desenvolver nesta unidade didáctica será 

continua, global e criterial. 

 

7.2 Desenvolvemento 
 Neste apartado describiremos a implementación da proposta didáctica 

“A painter called Picasso”, desenvolvida cos nenos e nenas do grupo “A” de 1º 

curso de Educación Primaria no centro educativo, CEIP “O Graxal”. 

− Primeira sesión: presentación do artista Pablo Ruiz Picasso. 

Ao comezo da clase, a gran maioría do alumnado coñecía a identidade 

deste artista, dado que moitos deles recibiran información a través dos medios 

de comunicación como a prensa escrita ou a televisión, e tamén na escola 

debido ao 120º aniversario da súa primeira exposición na Coruña. 

Os alumnos e alumnas chamoulles a atención, o feito de que o pintor 

malagueño estudara na mesma provincia que eles, así como que os seus 

primeiros debuxos xiraran en torno aos animais. Estas similitudes foron 

comentadas no debate posterior, e contribuíron á identificación do alumnado co 

papel de artistas, rol que desempeñaron mediante a creación do seu propio 

retrato e das obras restantes nas actividades que conforman a unidade 

didáctica. 

Aqueles estudantes que ían rematando antes que os demais escribiron e 

debuxaron nunha cartolina unha pequena síntese de cada etapa, onde os 

nenos e nenas, coa axuda da mestra, poñían en práctica todos os seus 

coñecementos lingüísticos sobre o inglés. 

− Segunda sesión: traballando sobre a etapa azul de Picasso. 

A etapa azul do artista malagueño foi unha das máis complicadas para 

eles, dado que ningún neno/a era capaz de recordar ou imaxinar momentos, 
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persoas ou cousas que lles fixeran sentir tristes como Picasso durante este 

período. 

Nun primeiro momento, a resposta dos alumnos/as impactounos: esta 

claro que durante a infancia os problemas son vividos desde unha perspectiva 

diferente. Por iso comezamos a dar exemplos do que nos facía sentir tristes 

cando eramos pequenos, facendo uso da empatía para lograr que eles 

reflectisen nas cartolinas esas situacións que viviron e que non eran capaces 

de transmitir verbalmente aos seus compañeiros e compañeiras. 

A temática predominante dos seus debuxos xirou en torno á familia: 

os/as alumnos/as expresaban os seus temores ante a marcha dun dos seus 

proxenitores ao estranxeiro por motivos laborais, a ausencia de seres queridos, 

divorcios, pelexas cos irmáns e irmás, e outros motivos de desacougo para 

eles como perder unha partida nun videoxogo, comer comidas que non lles 

gustaban, ir á misa, etc. 

− Terceira sesión: traballando sobre a etapa rosa de Picasso. 

O período rosa foi unha das etapas que máis lles gustou aos discentes, 

os cales deixaron á marxe aquelas emocións de angustia, substituíndoas polas 

de dita e alegría. Nas súas producións describían a emoción que sentían cando 

compartían momentos coa súa familia, a diversión que lles producía xogar, a 

ledicia daquel momento no que chegaron ao seu fogar as súas primeiras 

mascotas, etc. 

No tocante ao emprego da lingua inglesa como vehículo de 

comunicación, o interese que suscitou a temática nos alumnos e alumnas foi o 

que deu lugar a que se amosaran menos reticentes e temerosos no seu uso á 

hora de expoñer o significado das súas obras en comparación coa etapa 

previa, na cal lles resultaba practicamente imposible atopar un elemento que os 

sumira no desacougo. 

Para concluír esta actividade, os estudantes fixeron unha exposición na 

que compararon os sentimentos que reflectían nun debuxo da etapa rosa e 

noutro da etapa azul. Desta forma, os/as nenos/as puideron comprobar por si 

mesmos a súa evolución en termos lingüísticos e sobre todo a nivel persoal, 

esquecendo os seus medos a ser rexeitados polos seus compañeiros e 

compañeiras ou a non ser capaces de empregar outra lingua que non sexa a 

materna. 
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− Cuarta sesión: traballando sobre a etapa cubista e surrealista de 

Picasso. 

O cubismo e o surrealismo espertaron a curiosidade dos/as discentes 

debido aos retos que tiñan que afrontar: construír coas sete pezas do tangram 

a súa obra cubista e pensar en como deformarían o que tiñan que plasmar 

seguidamente no surrealismo. Nun primeiro momento, custáballes atopar 

aquilo que podían facer coas sete pezas do tangram, nuns casos estas eran 

escasas e noutros excesivas. Por iso, os estudantes decidiron negociar sobre o 

préstamo das figuras xeométricas, cambiándoas por ceras de cores, 

rotuladores, cartolinas, etc. 

En cambio, cando comezaron a deseñar en parellas a súa obra 

surrealista, o alumnado tivo algunhas dificultades para chegar a acordos, xa 

que todos querían impoñer as súas ideas sobre as dos demais. Por esa razón 

decidimos levar a cabo unha posta en común para amosar diferentes puntos de 

vista sen renunciar ao potencial creativo de cada un, dado que todos eles 

comparten un trazo fundamental na súa nenez, a súa ilimitada imaxinación.  

Estas actividades rompían os esquemas dos nenos e nenas, porque 

normalmente carecen de liberdade para elixir que métodos ou estratexias 

deben empregar para afrontar un determinado labor. Nun primeiro instante 

preguntaban continuamente a miña opinión acerca do que ían a debuxar ou 

dos pasos que debían seguir, pero pouco a pouco foron entendendo que non 

se trataba de facer cousas perfectas, senón que cada un deles exteriorizara a 

súa identidade a través das súas producións. 

Ao final da sesión, o alumnado de 1ºA e 1ºB adicou os últimos minutos 

ao deseño das súas camisetas “picassianas”, como motivo da visita á 

exposición O primeiro Picasso no museo de Belas Artes da Coruña. 

− Quinta sesión: visita ao museo de Belas Artes da Coruña. 

O día 21 de abril, o alumnado de 1º e 4º cursos realizou unha visita ao 

Museo de Belas Artes da Coruña para gozar da exposición O primeiro Picasso, 

na cal a autora deste Traballo de Fin de Grao non puido estar presente por 

motivos académicos. Porén, a titora da clase ofreceuse voluntaria para 

continuar coa dinámica que tiñamos deseñada para ese día. 

A mestra explicou brevemente a temática da exposición antes das dez 

da mañá, que era a hora sinalada para chegar ao museo de Belas Artes, 
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facendo fincapé a que o que observarían no museo estaría centrado na 

estancia de Picasso nesa cidade durante os cinco anos que alí residiu, dado 

que moitos deles pensarían que atoparían os cadros que lles amosamos na 

presentación Power Point.  

Unha vez que chegaron ao seu destino, un guía encargouse de dirixir a 

súa visita para explicarlles con detalle a influencia que tivo A Coruña na súa 

formación como artista.  

Ao regresar á escola, a docente organizou as mesas da clase en forma 

de “U”, de maneira que todos os/as nenos/as puidesen verse as caras os uns 

aos outros para compartir as súas primeiras impresións sobre todo o que 

contemplaran na exposición. Algunhas das cousas que máis lles impactaron foi 

o feito de que Picasso creara tantos cadros sen aborrecer a pintura. Tamén lles 

chamou a atención que este artista se refuxiara no debuxo para comunicar o 

que pensaba, dado que segundo a súas opinións, o artista malagueño debería 

ter deixado á marxe a súa vergoña e falar máis coa súa familia e amigos. 

− Sexta sesión: traballando sobre a etapa expresionista de Picasso. 

No expresionismo, os alumnos e alumnas a través dunha “chuvia de 

ideas” puxeron de manifesto a súa opinión sobre o que acontece nas guerras, 

relacionándoas coas inxustizas que observan no seu día a día ou nos medios 

de comunicación. A gran maioría coincidía en que posuían a mesma lóxica que 

o seu horario escolar, o cal reserva máis horas de clase e menos tempo de 

lecer, e ao igual que o que acontece nas guerras, afectan a todos e a todas por 

igual.  

En grupos de tres e catro persoas comezaron a debater sobre as cousas 

que poderían representar o seu malestar e a oposición ante este tipo de 

situacións. O resultado final sorprendeunos a todos e a todas, dado que ao 

xuntar as súas composicións e as sílabas que conformarían o título da súa 

última creación, obtívose unha obra cun nome moi peculiar: “Maltrismuinju”. 

− Sétima sesión: creamos o Museum Pablo Picasso, 1ºA. 

Na derradeira sesión, o alumnado puido observar a súa evolución ao 

longo da unidade didáctica a través da exposición de todos os seus traballos 

no Museum Pablo Picasso, 1ºA. Acto seguido sentámonos no chan, en coro, 

para facer balance de todo o que aprenderan, así como dos medos e prexuízos 

que deixaran atrás.  
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Todos coincidían en que o feito de que a lingua vehicular fose o inglés 

supuxo un obstáculo nun primeiro momento, porque era algo novo e 

inquietante para eles. Porén, a medida que ían traballando, estes medos 

servíronlles para apoiarse os uns nos outros, superando ese temor tanto á hora 

de falar nunha lingua estranxeira como ao amosar o que senten ou pensan aos 

demais. 

Por outra banda, tamén foron obxecto de reflexión o papel que tiveron a 

área de Primeira Lingua Estranxeira e de Educación Artística, esta última das 

menos valoradas no currículo escolar de Educación Primaria, no relativo a súa 

aprendizaxe. 

 

7.3 Avaliación 
Neste apartado faremos unha valoración global sobre a implementación 

desta proposta didáctica. Comezaremos mencionando que tanto para os 

destinatarios como para a autora deste Traballo Fin de Grao, este proxecto 

supuxo un gran reto, dado que a lingua a empregar non era a materna e os 

contidos eran extensos e complicados. Porén, adaptando a temática e a 

linguaxe a desenvolver, a caracterización deste proxecto mudou, 

converténdose nunha experiencia enriquecedora para todos e todas. 

As emocións, a creatividade, a imaxinación e a solidariedade exerceron 

unha influencia destacable tanto a nivel persoal como académico nesta 

unidade didáctica, dado que non podemos esquecer que estamos a traballar 

con persoas, non con máquinas.  

A esencia deste traballo aparece reflectida en cada unha das diferentes 

achegas que os nenos e nenas fixeron ao longo da proposta, dado que estas 

actividades non só estiveron destinadas ao estudo da vida e obra de Pablo 

Ruiz Picasso, senón tamén á vivencia e experimentación das emocións e 

sentimentos, expresados a través do debuxo e da lingua inglesa. Deste xeito, o 

emprego do idioma estranxeiro para comunicarse foi aumentando 

progresivamente, ao igual que a confianza dos e das discentes, os cales 

amosaron unha actitude moi afastada do temor que experimentaran nun 

primeiro instante.  

Desde a nosa opinión, o método tradicional baseado na memorización 

sistemática de datos non é a forma adecuada para que os/as nenos/as 
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aprendan, xa que para recordar e comprender o que é un fenómeno ou 

concepto, o alumnado debería experimentalo in situ e nós; como guías neste 

proceso de ensino deberiamos orientar e adaptar os contidos segundo as 

características e intereses dos nosos estudantes.  

A curiosidade, a imaxinación, a creatividade, a solidariedade... todos os 

elementos que mencionamos anteriormente só se conseguirán se todos e 

todas traballamos conxuntamente coas familias, coa finalidade de acadar unha 

aprendizaxe significativa, evitando así que os nenos e nenas desconecten do 

ensino. Polo tanto, como futuros e futuras docentes deberemos loitar para 

lograr a extensión destas iniciativas no ámbito escolar, proporcionando un 

cambio acorde coas demandas da sociedade, en pro dunha educación que 

aposta pola persoa e por unha dimensión artística máis pronunciada. 

 

8. CONCLUSIÓNS  
A aposta por unha educación integral consonte coas demandas do noso 

contorno e dos tempos nos que vivimos, levounos a escoller para o ensino das 

linguas estranxeiras na escola o modelo metodolóxico AICLE. Os centros 

escolares de Educación Primaria na actualidade deben estar á altura dunha 

sociedade plurilingüe e multicultural, condicións que han de ser recoñecidas e 

postas en valor desde os centros coa colaboración de todos os membros da 

comunidade educativa. 

Segundo Mehisto, Marsh e Frigols (2008, p. 9), “o AICLE é un enfoque 

metodolóxico cun dobre obxectivo, onde un idioma é empregado para o ensino-

aprendizaxe simultáneo de contidos e dunha lingua estranxeira” (a tradución é 

nosa). Nace en 1994 como consecuencia do desexo das institucións europeas 

de formar unha cidadanía continental cunha boa competencia lingüística. As 

normativas principais que empregamos neste Traballo de Fin de Grao para a 

análise da aprendizaxe de idiomas a nivel europeo, estatal e autonómico foron 

as seguintes: Common European Framework of Reference for Languages: 

learning, teaching, assessment; o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro 

polo cal se establece o currículo básico de Educación Primaria; e a Orde nº 97, 

de 12 de maio de 2011, que regulamenta as seccións bilingües en Galicia. 

Na Unión Europea, os modelos lingüísticos do AICLE son moi variados, 

debido á gran diversidade de combinacións entre os idiomas oficiais do Estado, 
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as linguas estranxeiras, e as minoritarias ou rexionais. Na mesma liña, o 

deseño, desenvolvemento e avaliación deste tipo de programas varía en 

función do país. 

Os países pioneiros na aprendizaxe de idiomas rexionais foron Bélxica, 

Malta e Luxemburgo no século S.XIX, mentres que Alemaña, Hungría, Polonia, 

os Países Baixos, Eslovenia, Eslovaquia e o Reino Unido promoveron este 

enfoque metodolóxico en linguas rexionais a finais da década dos 40 e 

principios dos 50. Porén, a aprendizaxe do AICLE en linguas estranxeiras non 

tivo lugar ata os anos 80 e 90 aproximadamente, segundo o estudo da 

Comisión Europea (2006). 

Os datos actuais que amosa o Special Eurobarometer 386. Europeans 

and their languages permítenos inferir que a poboación española lle concede 

unha escasa importancia na súa vida individual e mesmo a nivel comunitario ao 

dominio comunicativo dunha lingua estranxeira, tanto na actualidade como 

para o seu futuro inmediato. 

En efecto, unha das eivas que padece o noso sistema educativo resulta 

ser a dos febles resultados que o alumnado das nosas escolas segue a obter 

nas avaliacións de aprendizaxe de linguas estranxeiras, a pesar da riqueza 

lingüística presente nunha sociedade bilingüe como é a galega. Neste sentido, 

cobran un protagonismo especial todas aquelas propostas metodolóxicas 

destinadas ao ensino dos idiomas estranxeiros na escola, cando veñen 

adxectivadas por un enfoque comunicativo e unha orientación de dominio da 

competencia. 

O mapa lingüístico de España, xunto coa descentralización da política 

educativa, xera un amplo abanico de modelos AICLE. Este tipo de ensino 

lévase a cabo a través das seccións bilingües, combinando a lingua oficial coa 

estranxeira. En canto aos principais expoñentes do multilingüismo neste 

contexto, destacan Cataluña e o País Vasco.  

Como enfoque metodolóxico, o AICLE tivo unha gran acollida en 

sistemas educativos de varios países europeos, a pesar das reticencias iniciais 

que amosaron a maioría dos seus mestres e mestras, que desconfiaban do seu 

grao de efectividade. De feito, na intervención práctica que desenvolvemos co 

alumnado do 1º curso do CEIP “O Graxal” (O Temple, Cambre), nun primeiro 

momento experimentaron en primeira persoa temor debido á temática a tratar e 



 46 

á lingua estranxeira a empregar. Pese ás nosas reservas, a resposta do 

alumnado foi a motivación definitiva que guiou o noso labor: en efecto, as 

características, as necesidades e o interese dos nenos e nenas condicionarían 

dunha forma decisiva a nosa actuación na aula. 

A implementación da unidade didáctica “A painter called Picasso” 

repercutiu favorablemente na familiarización do alumnado co idioma 

estranxeiro empregado ao longo da proposta, á par que lles posibilitou afondar 

nos seus coñecementos sobre un artista tan emblemático como Pablo Ruiz 

Picasso. Ademais, queremos resaltar a importancia que se lle concede á 

educación emocional neste proxecto, un elemento clave na formación dos 

nosos estudantes. En liñas xerais, o desenvolvemento desta unidade didáctica 

repercutiu favorablemente na formación dos e das discentes, que comprobaron 

con satisfacción a súa evolución ao longo das sesións.  

Esta exemplificación non se ten porque ver limitada unicamente á área 

de Educación Artística, senón que é aplicable noutras áreas de coñecemento, 

integrando a habilidade comunicativa dunha lingua allea á materna, a través 

dos contidos empregados no ensino-aprendizaxe de saberes relacionados coa 

materia a impartir.  

Os programas AICLE son unha oportunidade de re-contextualizar 

obxectivos e contidos, concedendo unha maior importancia á aprendizaxe 

significativa do substancial fronte a un ensino das materias baseado na 

memorización cuantitativa de coñecementos. En definitiva, trátase de apostar 

por un cambio que achegue resultados efectivos, superando algúns dos 

problemas que obstaculizan o avance desexable na aprendizaxe de linguas 

estranxeiras no sistema educativo actual. 
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intervención práctica “A painter called Picasso” no CEIP “O Graxal”. 
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10. ANEXOS 
ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DO DESENVOLVEMENTO DA UNIDADE 
DIDÁCTICA “A PAINTER CALLED PICASSO” NO CEIP “O GRAXAL” (O 
TEMPLE, CAMBRE) 
 
Primeira sesión: presentación do artista Pablo Ruiz Picasso (imaxes do 
proceso) 
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Primeira sesión: presentación do artista Pablo Ruiz Picasso (imaxes dos 
resultados) 
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Segunda sesión: traballando sobre a etapa azul de Picasso (imaxes do 
proceso) 
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Segunda sesión: traballando sobre a etapa azul de Picasso (imaxes dos 
resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira sesión: traballando sobre a etapa rosa de Picasso (imaxes do 
proceso) 
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Terceira sesión: traballando sobra a etapa rosa de Picasso (imaxes dos 
resultados) 
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Cuarta sesión: traballando sobre a etapa cubista de Picasso (imaxes do 
proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta sesión: traballando sobre a etapa cubista de Picasso (imaxes dos 
resultados) 
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Cuarta sesión: traballando sobre a etapa surrealista de Picasso (imaxes 
do proceso) 
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Cuarta sesión: traballando sobre a etapa surrealista de Picasso (imaxes 
dos resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta sesión: decoración de camisetas para levar vestidas o día da visita 
á exposición O primeiro Picasso, no Museo de Belas Artes da Coruña 
(imaxes do proceso) 
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Cuarta sesión: decoración de camisetas para levar vestidas o día da visita 
á exposición O primeiro Picasso, no Museo de Belas Artes da Coruña 
(imaxes dos resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta sesión: visita ao museo de Belas Artes da Coruña 
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Sexta sesión: traballando sobre a etapa expresionista de Picasso (imaxes 
do proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Sexta sesión: traballando sobre a etapa expresionista de Picasso (imaxes 
dos resultados) 
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Sétima sesión: creamos o Museum Pablo Picasso, 1ºA (exposición do 
alumnado no CEIP “O Graxal”) 
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Sétima sesión: o alumnado de 1ºB do CEIP “O Graxal” visita o Museum 
Pablo Picasso 1ºA  
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ANEXO 2: LINGUAS OBXECTO DO AICLE EN EUROPA 
 

Gráfico nº 1: Linguas obxecto de ensino de tipo AICLE na Educación 
Primaria (CINE 1) e Educación Secundaria Xeral (CINE 2 e 3), 2004/05. 
Fonte: Comisión Europea (2006). Aprendizaje integrado de contenidos y 
lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo. Bruselas: Eurydice, pp. 18-19. 
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