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I. INTRODUCIÓN XERAL: DESCRICIÓN DA ÁREA DE TRABALLO

Lingua, educación e sociedade constitúen, no noso 
país, os tres vértices dun triángulo extremadamente fértil 
tanto na xeración de debate social como na de activida-
de investigadora. No anterior informe sobre investigación 
educativa en Galicia, centrado na produción científi ca do 
período 1989-2001, Bieito Silva e Modesto Rodríguez Nei-
ra (2004) facían unha extensa contextualización sociohis-
tórica e legal como punto de partida para comprender-
mos mellor a verdadeira natureza e a auténtica dimensión 
da investigación neste eido. Efectivamente, os cambios 
lexislativos e sociais nas décadas transcorridas desde o fi -
nal do franquismo que afectaron aos conceptos que aquí 
nos ocupan xogaron un importante papel na promoción 
do pensamento e a investigación. A Lei 14/1970, do 4 de 
agosto, Xeral de Educación e Financiamento da Reforma 
Educativa (BOE, 06/08/1970), a Constitución española 
de 1978 (BOE, 29/12/1978), o Real decreto 1981/1979, 
do 20 de xullo, polo que se regula a incorporación da 
Lingua Galega ao sistema educativo en Galicia (BOE, 
21/08/1979), a Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do 
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creto 124/2007 supuxo unha aposta decidida polo traballo a 
prol da normalización.

Mais os vaivéns políticos e a falta de vontade do novo go-
berno para manter o consenso nun terreo tan delicado como 
o da lingua levaron á súa derrogación, substituído polo polé-
mico Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo 
no ensino non universitario de Galicia (DOG, 25/05/2010). 
As reaccións a esta radical mudanza na regulación do papel 
da lingua na escola implicaron a toda a sociedade e levaron 
a unha polarización de posturas entre colectivos de recente 
aparición, tales como Galicia Bilingüe, e os sectores tradicio-
nalmente promotores da normalización lingüística. Entre as 
abundantes contestacións ao Decreto atópanse, a modo de 
exemplo, o pronunciamento do 12 de xaneiro de 2010 
da Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística; o co-
municado da Real Academia Galega do 18 de xuño de 2014, 
no que se urxía á Xunta de Galicia a avaliar a situación do 
galego no ensino, ou o informe da Mesa pola Normalización 
Lingüística, de outubro de 2014, no que se analizaba a apli-
cación en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais 
ou Minoritarias, que fora ratifi cada polo goberno español 
nun acordo internacional en 2001 e que, no seu preámbulo, 
instaba á protección das linguas “rexionais ou minoritarias 
históricas de Europa”.

Un dos cambios organizativos do período que nos ocu-
pa e que subliña a complexidade do momento vivido é a 
perda de funcións e relevancia dos Departamentos de Nor-
malización Lingüística dos centros escolares, que pasaron, 
a partir de 2010, a seren concibidos como dinamizadores e a 
perderen o papel orixinal para o que xurdiran. Esta mudanza 
ocorreu en paralelo a un cambio de rango na Secretaría Xeral 
de Política Lingüística. Signifi cativamente, a situación contra-
ria atopámola no ano 2007, cando comezaron a funcionar ca-
tro coordinacións territoriais dos Equipos de Normalización 
Lingüística, coa función de coordinalos e asesoralos.

Estatuto de Autonomía para Galicia (BOE, 28/04/1981) 
e a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüís-
tica (DOG, 14/07/1983) marcaron un evidente punto de 
infl exión e condicionaron os procesos históricos e sociais 
que trazan a conexión entre lingua galega, educación e 
sociedade.

Mais os debates sociais e as mudanzas lexislativas non 
entraron, nos últimos anos (2002-2014), na fase de estabi-
lización que cabería agardar logo das profundas mudanzas 
da transición política, senón que, en certa medida, pode di-
cirse que se radicalizaron as posicións sociais e ideolóxicas, 
ao tempo que se constatou, a través de estudos empíricos, 
o pouco éxito das políticas normalizadoras, todo o cal ac-
tivou máis, se cabe, a presenza social do debate e, parale-
lamente, a produción científi ca nese triángulo conformado 
pola lingua, a educación e a sociedade.

Cómpre destacar, a este respecto, o Plan xeral de nor-
malización da lingua galega de 2004, que abría a vía para a 
análise dos distintos sectores sociais e que sinalaba, para 
o escolar, unha serie de problemas tales como a defi ciente 
competencia oral en galego do alumnado ou un preocupan-
te nivel de competencia comunicativa inferior ao do caste-
lán. O Plan tivo a súa plasmación no Decreto 124/2007, do 
28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do ga-
lego no sistema educativo (DOG, 29/06/2007), que intentou 
convertelo en norma legal no que se refi re ao ensino. No 
ano anterior (2006), o Consello Escolar de Galicia emitira un 
informe titulado Evolución e estado actual do sistema educa-
tivo en Galicia (cursos 2002-2005) no que se atendía, como 
non podía ser doutro xeito, ao estado da lingua, sinalándose 
o fracaso da lexislación na tarefa de normalización e o in-
cumprimento da normativa no relativo ás materias que de-
berían ofertarse en galego. Neste contexto, tomando como 
base a propia Lei de normalización lingüística (1983) e o 
Plan xeral de normalización da lingua galega (2004), o De-
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ballos netamente sociolingüísticos e non centrados especifi -
camente no eido educativo, a referencia ao que acontece na 
escola estea presente de xeito case universal. Por outra ban-
da, algúns dos traballos de orientación máis especifi camente 
didáctica sobre o ensino do galego proceden de investigado-
res moi centrados nalgún aspecto específi co da lingua, como 
no caso do artigo “O ensino de fonética galega a castelan-
falantes: problemas e métodos” (2004), de Elisa Fernández 
Rei, unha achega á didáctica por parte dunha investigadora 
non enfocada primeiramente ás aplicacións á docencia nos 
seus estudos sobre fonética galega. Esta é, precisamente, 
unha das difi cultades da elaboración da revisión analítica 
que pretendemos facer. O volume de investigacións socio-
lingüísticas é tal que sobordaría calquera intento razoábel 
de compilación nas marxes dispoñíbeis e, malia que, certa-
mente, unha boa parte da investigación sociolingüística se 
afasta da dimensión educativa e escolar, xustamente pola 
importancia da escola e as políticas educativas en todos os 
procesos vinculados á lingua resulta difícil establecer cando 
nun determinado traballo a dimensión educativa ten a en-
tidade sufi ciente para que deba ser recollido neste estudo. 
Entendemos, daquela, que existe aquí unha fronteira difusa 
na que actuaremos cun criterio que intentará cinguirse aos 
traballos sociolingüísticos nos que a conexión coa dimen-
sión escolar e educativa fora, se non central, cando menos 
sufi cientemente relevante para que, como apuntabamos an-
teriormente, constitúa un vértice en triángulo coa sociedade 
e a lingua. A este respecto, cómpre salientarmos o feito de 
que a meirande parte dos investigadores son, á súa vez, 
docentes (maioritaria, mais non exclusivamente, no nivel 
universitario), o que se suma á propia relevancia da institu-
ción educativa á hora de propiciar a atención á dimensión 
escolar nos traballos de investigación sociolingüística.

Ademais da delimitación entre o enfoque puramente 
sociolingüístico e o que atende sufi cientemente a dimen-

Así pois, os anos 2007 e 2010, subliñados pola publica-
ción dos dous Decretos referidos, marcan os extremos de 
dúas actitudes diferentes verbo de como debe regularse a 
presenza e o tratamento das linguas na educación. As de-
mandas para a avaliación do Decreto do plurilingüismo no 
ensino non universitario (avaliación da que o propio texto 
legal facía previsión) acadaron unha especial intensidade 
logo de dárense a coñecer, no ano 2014, diversos datos 
sobre a perda de falantes e a diminución do emprego do 
galego, tanto a nivel social como especifi camente escolar. 
Podemos dicir, por tanto, que a investigación sociolingüísti-
ca e os seus achados contribuíron a reavivar o debate sobre 
os cambios lexislativos que afectaron a presenza e o uso 
das linguas na escola e, como dixemos, logo dun período 
de transición política no que cando menos había un con-
senso (politicamente correcto) a prol da normalización e 
a incorporación do galego ao ensino, a última década vén 
marcada por discrepancias e enfrontamentos que se refl ic-
ten no dinamismo da investigación.

Todo isto prodúcese nun contexto global de forte inte-
rese por parte das institucións europeas por promoveren o 
plurilingüismo mediante directrices orientadas aos sistemas 
educativos dos distintos países. O ano anterior ao inicio do 
período que estamos a analizar, o 2001, foi designado polo 
Consello de Europa e a Comisión Europea como o Ano Eu-
ropeo das Linguas, e isto non é un feito illado, senón máis 
ben un dos máis evidentes síntomas da enorme importancia 
que, nos primeiros anos do século XXI, se lle deu ás linguas 
e ao plurilingüismo desde a Unión Europea, o cal vai incidir 
nos sistemas educativos e fertilizar o terreo da investigación 
no eido específi co que nos ocupa.

Non cabe dúbida de que un dos aspectos que fomen-
tou poderosamente a produción científi ca neste ámbito é o 
enorme impacto que todas as decisións ligadas á educación 
teñen sobre a lingua, pois isto propicia que, mesmo en tra-
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II. ANÁLISE DA INVESTIGACIÓN EN LINGUA GALEGA, EDUCACIÓN E SOCIEDADE

2.1. Publicacións

2.1.1. Artigos

No terreo especialmente plural dos artigos, cómpre 
salientarmos que as revistas con implantación en Gali-
cia, tanto as máis enfocadas especifi camente á educación, 
como a Revista Galega do Ensino, como as ligadas á cul-
tura galega de maneira xeral, caso de Grial, dedicaron no 
período de análise (2002-2014) monográfi cos á cuestión 
lingüística. Ademais, a importancia da investigación socio-
lingüística en Galicia déixase ver na existencia de publica-
cións centradas de xeito específi co nesta dimensión, como 
é o caso de Estudos de Sociolingüística, vinculada á Uni-
versidade de Vigo e que, como as anteriores, dedicou un 
número monográfi co á dimensión educativa e escolar, de 
forte relevancia para o tema que nos ocupa. Pero se hai 
que salientar unha revista en relación ao ámbito de estudo 
da interacción entre lingua e escola esta é, sen dúbida, 
A letra miúda, publicación dixital creada en 2012 que se 
defi ne explicitamente como unha revista de sociolingüísti-
ca para o ensino. Na súa páxina de presentación fi xa como 
obxectivo “achegar información e datos imprescindíbeis en 
materia sociolingüística para os/as docentes que traballan 
nese ámbito e axudarlles no deseño de modelos de inter-
vención encamiñados á normalización do galego no ám-
bito educativo”. De termos en conta este deseño temático 
de partida, practicamente a totalidade dos seus artigos po-
derían ser recollidos nesta revisión bibliográfi ca, aínda que 
nos limitaremos, no referente a esta publicación, a aqueles 
en que a conexión lingua-escola sexa explícita. A creación 
relativamente recente desta revista é proba da enorme vi-
talidade da investigación sociolingüística escolar, algo que 

sión educativa, outra fronteira complexa é a que afasta os 
traballos de investigación fronte a outros de índole máis 
divulgativa e con vontade de intervención, na liña do moi di-
fundido En galego, por que non? (2009), de Manuel Núñez, 
ou o premiado En castellano no hay problema (2010), de 
Carlos Callón, pois non pode esquecerse que o campo 
de estudo que nos ocupa está intimamente ligado á acción 
e á intervención. Defi nimos, pois, o terreo que pretende-
mos abranguer como aquel no que confl úen lingua, educa-
ción e sociedade desde unha perspectiva preferentemente 
investigadora máis que de intervención, por máis que toda 
tarefa cultural (e, por suposto, tamén a investigación) estea 
ligada á intervención social e constitúa un elemento activo 
das dinámicas ideolóxicas.

Por último, cómpre que fagamos unha delimitación do 
que se entende como investigación educativa en Galicia, 
pois son moitas as posibilidades e as dúbidas que xorden 
ao considerarmos cando a delimitación xeográfi ca ou cul-
tural establecida polo termo “Galicia” debe dar acollida a 
un certo traballo. A meirande parte das investigacións re-
collidas no noso informe corresponden a autores galegos 
ou galegas; mais tamén incorporamos algúns traballos de 
investigadores estranxeiros sobre situacións de plurilingüis-
mo escolar alleas a Galicia que foron publicados en revistas 
galegas, por entendermos que este factor indica a vontade 
editorial de traer tales estudos ao noso campo, como ex-
periencia comparada e, por tanto, como modelo e espello 
no que refl ectirse. Así pois, a variable referida ao factor “en 
Galicia” foi tomada no sentido máis amplo e de xeito inclu-
sivo, especialmente nos traballos das características que vi-
mos de sinalar que foron acollidos en publicacións galegas.
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de cuestións como o tratamento intercomprensivo das com-
petencias plurilingües e a tolerancia cara ao coñecemento e 
uso asimétrico das linguas. Pola súa parte, Bieito Silva, fi gura 
esencial na investigación das cuestións sociolingüísticas na 
súa dimensión educativa, achégase ao plurilingüismo des-
de a situación específi ca de Galicia para refl exionar sobre a 
construción da competencia plurilingüe desde a lingua pro-
pia e minorizada.

A relevancia deste monográfi co reside en que permite 
identifi car a preocupación esencial neste campo da investi-
gación; isto é, a competencia plurilingüe, cos seus métodos 
e mudanzas (CLIL, TIL…), desde unha comunidade cunha 
lingua propia minorizada, e, asemade, reunir as fi guras cla-
ve neste eido, entre as que destacan Xosé Manuel Vez e 
Bieito Silva. Malia tratarse, en ambos os dous casos, de pro-
fesores universitarios, cómpre ter en conta tamén a presen-
za de profesores doutros niveis educativos, como o propio 
Xabier San Isidro, e daqueles que se achegan aos temas 
tratados desde a experiencia de aula, como na análise da 
metodoloxía CLIL en “O efecto catalizador da nosa sección 
bilingüe”, dos profesores Cándido Carrera e Juan Ramón 
Guinarte ou “Wellcome to Art: unha experiencia bilingüe”, 
da profesora Beatriz Somoza. No tocante ao xénero, dáse 
unha presenza bastante equilibrada de mulleres e homes 
entre os autores (ao xa citado artigo de Carmen Vidal cóm-
pre engadir, por exemplo, “A maldición de Babel”, de Elena 
Neira e “Cara a unha educación plurilingüe: unha ollada 
ecolóxica” de Pilar Sagasta e Matilde Sainz). A autoría é, de 
xeito maioritario, individual, como adoita acontecer no eido 
da investigación humanística.

Os autores citados produciron, durante o período 2002-
2014, outros artigos que inciden en liñas afíns. Así, inaugu-
rando o período que concita a nosa atención, Bieito Silva 
publicou en Adaxe “Lingua e escola en Galicia: a cuestión 
lingüística nunha facultade de ciencias da educación”, un 

poderemos ir comprobando ao longo do noso percorrido 
polos traballos realizados nos últimos anos neste eido.

No ámbito específi co da investigación lingua-escola-so-
ciedade, ocupa tamén un lugar especial o número 53 de 
Eduga: Revista Galega do Ensino, que se atopa catalogada 
no grupo C da Clasifi cación Integrada de Revistas Científi cas 
(CIRC 2012), e que no ano 2008 publicou un monográfi co 
centrado especifi camente neste aspecto que recolle todo un 
conxunto de artigos entre os que poden citarse, a modo de 
exemplo, “Cidadanía galega plurilingüe na Europa de ‘dúas 
máis unha’”, de Xosé Manuel Vez; “Plurilingüismo a partir do 
galego: o papel da escola”, de Bieito Silva, e “Cara a unha 
competencia plurilingüe” ou “O desenvolvemento dunha com-
petencia plurilingüe entre as prioridades da administración 
educativa galega”, de Xabier San Isidro. Este último autor, 
asesor naquel momento da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, fai unha revisión das mudanzas 
que experimentou o ensino de linguas, centrándose especi-
fi camente nos últimos anos, desde a publicación do Marco 
Común Europeo de Referencia para as Linguas e da promo-
ción do plurilingüismo na escola a través da implantación 
da Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxei-
ras/Content and Language Integrated Learning (AICLE/CLIL), 
que implica a impartición de materias non lingüísticas nunha 
lingua estranxeira (aspecto no que se centra a entrevista a 
David Marsh recollida no monográfi co e o artigo de Car-
men Pérez “Multilingüismo á europea: integrar contidos”), 
e do TIL (Tratamento Integrado de Linguas). Tamén incide 
nestes aspectos Xosé Manuel Vez, sen dúbida unha fi gura 
clave na investigación do plurilingüismo e a interacción entre 
linguas, escola e sociedade nas últimas décadas e director 
do Observatorio Atrium Linguarum. Na súa contribución ao 
monográfi co, este autor identifi ca o momento actual como o 
dun cambio de paradigma ligado ao plurilingüismo, o que, 
ademais da difusión dos enfoques CLIL e TIL, implica falar 
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conxunto de “O idioma cara ao futuro. Lingua, sociedade e 
política”. Nestes exemplos, aínda que o enfoque é sociolin-
güístico e non especifi camente enfocado ao ámbito educati-
vo, as cuestións tratadas nos diversos artigos teñen relevan-
cia para a planifi cación escolar e hai, ademais, algún que se 
centra especifi camente nesta dimensión, como o traballo de 
Bieito Silva (2008) titulado “Lingua e escola en Galicia: ba-
lance e propostas de futuro”. Dentro deste marco de traballo 
atoparíase a investigación de Anxo Lorenzo recollida no nú-
mero 1 da Revista de Sociolingüística (2003), “Estudios sobre 
a situación sociolingüística da lingua galega (1990-2002)”, 
que, á súa vez, realiza unha compilación de estudos e traba-
llos de relevancia sociolingüística distinguindo un conxunto 
de sete áreas entre as que fi gura o ensino universitario e non 
universitario; ou “Breve crónica sobre proceso de normali-
zación e a situación social da lingua galega” (Muñoz, 2009). 
Noutros casos, a perspectiva de integración da lingua coa 
dimensión social vén dada polo achegamento a un aspecto 
lingüístico desde un enfoque comparado, como acontece 
en “Las unidades fraseológicas en la Educación Secundaria. 
El refranero multilingüe como punto de partida” (Fernández 
Pampín, 2012).

Malia que o groso da atención se enfoca cara ao propio 
sistema educativo galego e as cuestións que nel se manifes-
tan desde o plurilingüismo e a sociolingüística, atopamos 
tamén algún artigo que atende ao ensino do galego fóra de 
Galicia. Este é o caso de “Acción educativa gallega en el exte-
rior: la enseñanza de gallego en el extranjero”, de Juan José 
Varela, recollido en Didáctica. Lengua y Literatura, (2007) 
e de “Dos experiencias de didáctica intercultural entre Ca-
talunya y Galicia”, de Valeria Paül i Carril e Sabela Labraña, 
enfocado na análise da introdución do estudo da lingua, 
cultura e xeografía galegas no sistema educativo catalán, 
tanto na Educación Secundaria Obrigatoria como na educa-
ción para adultos.

traballo no que analiza a lexislación lingüística escolar e os 
seus resultados, así como aspectos relacionados coas nece-
sidades de formación do profesorado no seo dunha reali-
dade sociolingüística complexa como é a galega e, no ano 
2008, “Gallego, castellano y lenguas extranjeras en el siste-
ma escolar de Galicia”, en Textos de Didáctica de la Lengua 
y de la Literatura. Nunha liña semellante, de refl exión sobre 
as necesidades formativas dos futuros docentes nun contex-
to de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Supe-
rior e nunha comunidade bilingüe, enmárcase “Diversidad 
lingüística y educación”, de Inmaculada Mas e Luz Zas.

A Revista Galega de Educación acolle sempre unha 
sección dedicada á lingua na que adoitan relacionarse 
lingua, sociedade e ensino, polo que constitúe un refe-
rente para a elaboración deste informe. Sirva de exem-
plo a publicación, en dous números consecutivos do ano 
2014, dos artigos “Repensarmos os discursos, (pro)mo-
vermos o galego”, de Denis Vicente, e “Ensinar e estudar 
galego: unha aposta polo futuro”, de Soraya Suárez. Para 
o período que nos ocupa, interesa a segunda etapa da 
revista, reiniciada en 2005 e continuada ata a actualidade 
cunha periodicidade cuadrimestral e unha sección de pe-
che dedicada á lingua. En varios dos números da Revista 
Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación tamén se 
recollen artigos relevantes, como o traballo colectivo pu-
blicado no ano 2005 “O galego no ensino: perspectivas 
do profesorado”.

Mais, como sinalabamos anteriormente, as publicacións 
en que se relacionan linguas e ensino sobordan aquelas 
que teñen como elemento esencial a dimensión educativa e 
atinxen a outras de inclinación cultural ou sociolingüística, 
que non poden deixar de lado a escola. A revista Grial dedi-
cou dous monográfi cos á cuestión lingüística, concretamen-
te o número 160 (2003), cunha sección titulada “O desafío 
da diversidade lingüística”, e o 179 (2008), baixo o título 
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social en Educación e linguas en Galicia, de Bieito Silva, 
Xesús Rodríguez Rodríguez e Isabel Vaquero. Nel acóllese o 
debate sobre o papel que o ensino debe xogar con respecto 
á lingua galega e aos procesos de normalización e recupera-
ción social, aténdese á tipoloxía sociolingüística dos falantes 
de galego, á análise da situación social da lingua e do seu 
lugar nos distintos niveis do sistema educativo de Galicia e 
aos modelos de educación bilingüe e plurilingüe. A edición 
do libro ten, como na maioría dos volumes do período, 
un carácter institucional, neste caso a cargo do Servizo de 
Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. 
Tamén cómpre destacar o papel xogado polo Consello da 
Cultura Galega, responsábel da publicación do libro Con-
tacto de linguas, Hibrididade, Cambio: Contextos, Procesos 
e Consecuencias (Gugenberger, Monteagudo, e Rei-Doval, 
2013).

No volume Linguas, sociedade e política. Un debate 
multidisciplinar, coordinado e editado polo Consello da 
Cultura Galega en 2012, reaparecen os nomes de Bieito 
Silva, cun capítulo titulado “O debate sobre as linguas en 
Galicia: entre a escola e a sociedade” e de Xosé Manuel 
Vez, cunha análise do funcionamento de CLIL en “A intro-
dución do uso vehicular das linguas estranxeiras no currí-
culo educativo. Modelos europeos”. No seu capítulo, Bieito 
Silva defende un plurilingüismo compatíbel coa defensa e 
normalización da lingua minorizada (o galego) e un ensino 
de linguas que parta do enfoque comunicativo e intente 
desenvolver no alumnado actitudes favorábeis cara ao plu-
rilingüismo e a multiculturalidade, de xeito que se chegue a 
unha competencia comunicativa nas dúas linguas coofi ciais 
e nas estranxeiras, garantindo a normalización da lingua 
minorizada e o respecto a todas as variedades lingüísticas 
e culturais. A insistencia no plurilingüismo e a multicultu-
ralidade atópase igualmente no capítulo de Vez, enfocado 
a unha Europa multilingüe que aposte por unha cidadanía 

2.1.2. Libros e capítulos de libros

A maioría dos libros que enfocan a cuestión da inte-
racción entre lingua e sociedade son de carácter colectivo, 
unha compilación de capítulos a cargo de diversos autores 
que abranguen desde experiencias de aula ata refl exións 
teóricas ou revisións históricas dos procesos implicados. 
A miúdo, os volumes teñen unha vocación sociolingüísti-
ca xeral e a atención máis específi ca ao campo da educa-
ción prodúcese nalgún dos capítulos. É o que ocorre, por 
exemplo, co traballo titulado “A lingua no ensino: historia 
dunha imposición”, contribución de Celia María Armas, pro-
fesora de ensino medio, ao volume coordinado por Pilar 
García Negro (2009) Sobre o racismo lingüístico. Libros e 
capítulos de libros corroboran as liñas fundamentais de in-
vestigación identifi cadas nos artigos de revistas, que xiran 
sempre arredor do mesmo epicentro: a análise dos aspectos 
sociolingüísticos derivados da convivencia de dúas linguas 
ambientais cunha lingua propia minorizada e as súas im-
plicacións educativas ou o papel da escola en relación con 
eles. Os nomes máis signifi cativos nos artigos das revistas 
(Bieito Silva, Xosé Manuel Vez, Henrique Monteagudo) son 
tamén os editores ou coordinadores de volumes colectivos 
ou coautores de capítulos nestes libros.

Entre os volumes que non responden á estrutura maio-
ritaria de múltiples capítulos a cargo de diversos autores 
cómpre destacar Situación do ensino da lingua e da litera-
tura galega na educación secundaria obrigatoria, de Bieito 
Silva (2008), un informe que recolle os resultados dunha 
investigación de campo levada a cabo entre os anos 2005 e 
2007. Esta publicación partiu da colaboración entre o Insti-
tuto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de 
Compostela e o Consello da Cultura Galega.

No período compilado atopamos un volume dedicado 
monografi camente ás interaccións entre o lingüístico e o 
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máis desatendido na investigación sociolingüística ca os ni-
veis anteriores, por motivos dos que no propio traballo se 
identifi can as causas:

Saben moi ben aquelas persoas contrarias á normaliza-
ción que o máis importante está no uso lingüístico nas pri-
meiras idades e nas últimas no sistema educativo. De aí que 
o esquema que foi habitual fi xo unha previsión dalgún uso 
do galego na primaria e na secundaria, practicamente nada 
en infantil e despreocupación total na Universidade (Sanmar-
tín, 2015, p. 212).

Neste traballo sinálase a dicotomía entre o ensino do 
galego e o ensino en galego, de xeito que, fronte ao asen-
tamento do primeiro, se denuncian os escasos avances do 
segundo, particularmente no nivel de ensino universitario. 
Ademais, a problemática específi ca do ámbito universita-
rio, a dobre condición de docentes e investigadores do 
persoal que traballa neste nivel educativo, fai que as con-
sideracións que se poden facer sobre el e os problemas 
para o uso e normalización da lingua galega neste eido 
sexan semellantes aos problemas para o uso da lingua na 
investigación, aspecto que trata especifi camente o traballo 
de Alba Nogueira (2014).

Tamén no nivel de ensino universitario se centran un 
conxunto de traballos inseridos nun volume que analiza 
o funcionamento do Programa Erasmus (Rodríguez Rodrí-
guez, 2010) e que se achegan a el desde a perspectiva das 
linguas (Gómez García, 2010), vendo neste campo de es-
tudo un espazo privilexiado para explorar a problemática 
lingüística nun contexto globalizado (Radl, 2010) e enfo-
cándose especifi camente á cuestión da lingua galega nos 
programas de mobilidade do alumnado (Vaquero, 2010).

culta na sociedade do coñecemento, con alta capacidade 
competitiva, con tolerancia á aceptación da diferenza, con 
capacidade para o diálogo intercultural, que ofreza un mo-
delo de identidade baseado na diversidade e que desen-
volva unha educación lingüística avanzada que acolla en-
foques como TIL, PEL (Portfolio Europeo das Linguas) e 
promova competencias multiculturais e plurilingües.

Noutros casos, os traballos enfocan a cuestión socio-
lingüística galega en capítulos que se integran en libros 
cunha perspectiva abranguedora e máis global, como acon-
tece cos traballos de Xosé Luís Regueira sobre os procesos 
de normalización en Galicia ou a análise do fenómeno de 
Galicia bilingüe, e que entran a formar parte de libros nos 
que se atende a cuestión sociolingüística desde un enfoque 
estatal ou europeo.

Os anos transcorridos desde a promulgación da Lei de 
normalización lingüística favoreceron a aparición de traba-
llos, como os citados de Regueira ou o de Xan Bouzada, 
Agustín Fernández Paz e Anxo Lorenzo (2002), nos que se 
avalía o funcionamento e efectos da lei. A este respecto, 
cómpre salientar a revisión e balance do funcionamento da 
Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística levados a 
cabo nun traballo de Goretti Sanmartín (2015). Nel faise un 
repaso histórico do funcionamento da devandita comisión 
universitaria que xorde para unir os esforzos das tres uni-
versidades no tocante á política lingüística e que se consti-
tuíu o 23 de xuño de 2009, tras un convenio asinado polas 
tres universidades o 14 de maio de 2009. Os obxectivos da 
comisión atendían á dobre dimensión do ensino universi-
tario; isto é, á docencia e á investigación, atendendo á pro-
moción do uso do galego en ambos os eidos. Este estudo, 
ademais de ter o interese de estar realizado por unha das 
persoas que participaron en todo o proceso desde a propia 
creación da Comisión Interuniversitaria, ten a particularida-
de de centrarse no ensino universitario, normalmente moito 
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tica responden dúas teses presentadas na Universidade de 
Santiago de Compostela (López Gómez, 2007; Cernadas, 
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2.3. Congresos, seminarios, cursos e xornadas científi cas

Como consecuencia da forte dimensión social do tema 
ao que atendemos, é importante o volume de xornadas, 
seminarios ou cursos, como xeito de promoción do activis-
mo entre o propio profesorado no traballo a prol da lingua. 
As universidades galegas xogaron un papel importante na 
consolidación deste tipo de acontecementos. Así, a Univer-
sidade da Coruña veu celebrando anualmente as Xornadas 
sobre Lingua e Usos, que na súa quinta e décimo primeira 
edicións se enfocaron a aspectos ligados á docencia. As “V 
Xornadas sobre Lingua e Usos”, centradas na análise dos 
usos lingüísticos no ensino universitario, plasmáronse no 
libro Lingua e docencia universitaria (2009), que reúne un 
número importante de capítulos centrados na análise das 
políticas lingüísticas das tres universidades galegas e no 
achegamento de perspectivas comparadas coas universida-
des do País Vasco, Cataluña e Valencia ou coa situación das 
linguas minorizadas nas universidades das Illas Británicas. 
Nas máis recentes xornadas, as de 2014, recuperouse o 
tema da quinta edición, enfocado, nesta ocasión, á con-
fl uencia de lingua e universidade. Aspectos como a política 
lingüística das universidades galegas e aquelas que, por 
analoxía na condición de linguas minorizadas, presentan 
interese desde o noso territorio, volveron estar presentes. 
O nesgo peculiar desta edición radicou na elaboración 
dun balance do funcionamento de 25 anos de normaliza-
ción lingüística na Universidade da Coruña. Tamén nesta 
universidade se celebrou o Curso de Verán “Traballando 
en lingua. Curso de verán sobre dinamización lingüística, 
(Re)pensando o discurso”, que tivo lugar os días 20, 21 e 
22 de xullo de 2011.

A Universidade de Santiago de Compostela conta cun-
has xornadas de celebración anual que levan por nome 
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versidade de Vigo, Vigo, España.

Cernadas, F. X. (2010). A formación do profesorado en educación 
intercultural. Avaliación e perspectivas de futuro en Galiza. 
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Brenlla, J. C., e Barca, A. (setembro, 2005). Situación sociolingüís-
tica de Galicia: unha situación de salto xeneracional. Comu-
nicación presentada no VIII Congreso Galaico-Português de 
Psicopedagogía, Braga, Portugal.

Monteagudo, X. H. (abril, 2015). Emigración, lingua e sociedade 
en Galicia. Un balance histórico. Comunicación presentada 
no XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de 
Estudos Galegos 2015, Bos Aires, Arxentina.

Sanmartín, G. (outubro, 2006). Posibilidades de coordinación das 
actividades dos SNL e os ENL. Comunicación presentada nos X 
Encontros para a Normalización Lingüística, Santiago de Com-
postela, España.

— (novembro, 2009). O plurilingüismo. Comunicación presentada 
nas II Xornadas sobre a normalización da lingua e a cultura 
no ámbito da educación: as vantaxes do plurilingüismo en 
contextos socioeducativos, A Coruña, España.

2.4. Proxectos de investigación

No ámbito dos proxectos de investigación, cómpre des-
tacar a existencia de proxectos vinculados ao Centro Ra-
món Piñeiro para a Investigación en Humanidades centra-
dos na adaptación do Marco Común Europeo de Referencia 
para as Linguas ao contexto galego, abranguendo a propia 
tradución do Marco ao galego, a elaboración dos niveis de 
competencia en lingua galega e a adaptación do ensino e 
avaliación da competencia do galego aos parámetros es-
tablecidos polo texto europeo. Nesta mesma fundación, o 
Proxecto para a Avaliación e Aprendizaxe de Galego levou 
a cabo o deseño de probas para a acreditación do coñece-
mento de lingua galega segundo os parámetros de ALTE 
(Association of Language Testers in Europe) congruentes co 
establecido no Marco.

ción, baixo o título xenérico de Educación e linguas, tivo 
lugar no ano 2009. Nelas participaron nomes clave da in-
vestigación sobre linguas e educación como Bieito Silva 
(“O sistema escolar galego e as linguas”), Xosé Manuel Vez 
(“Linguas e globalización en Europa”) ou investigadores li-
gados ao ensino non universitario como Mercedes Queixas, 
Valentina Formoso ou Xosé Lastra (“Estratexias para a pla-
nifi cación lingüística escolar”). Tanto desta edición como da 
de 2010, co subtítulo “A planifi cación para a normalización 
lingüística”, se editaron actas. En anos sucesivos os temas 
foron concretándose da seguinte maneira: Educación e lin-
guas en Galicia: O imaxinario social sobre o galego”(III 
Xornadas), Educación e linguas en Galicia: A lingua galega 
e o plurilingüismo (IV Xornadas) e Educación e Linguas 
en Galicia. 30 anos da Lei de Normalización Lingüística de 
Galicia (V Xornadas).

O interese das universidades na dimensión sociolin-
güística plasmouse, tamén, na organización dun mestrado 
interuniversitario en planifi cación lingüística no curso 2008-
2009.

Outras institucións contribuíron tamén á organización 
de acontecementos, entre os que cómpre salientar o Con-
greso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualida-
de, organizado polo ILGA e o Consello da Cultura Galega 
ou o Curso de especialización en planifi cación lingüística 
nos centros de ensino, organizado pola Secretaría Xeral de 
Política Lingüística en Santiago de Compostela nos últimos 
meses de 2007. O Consello da Cultura Galega celebrou, 
de xeito anual, os Encontros para a Normalización Lin-
güística.

Ademais, en congresos que tiveron lugar fóra das nosas 
fronteiras presentáronse comunicacións enfocadas á situa-
ción sociolingüística de Galicia por parte de investigadores 
galegos.
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tratexias e metodoloxías) como prácticos (cunha forte di-
mensión de traballo de campo e de análise da realidade 
sociolingüística, tales como a avaliación de competencias, 
actitudes e usos).

As liñas emerxentes da última década son o enfoque 
multicultural e o Tratamento Integrado de Linguas, que se 
enmarcan nas directrices das políticas lingüísticas europeas. 
Semella que, no futuro, seguirán concitando interese e qui-
zais permitan atopar unha vía para unha educación pluri-
lingüe desde a lingua e a identidade propias. Mais o certo 
é que, ata o de agora, se algo demostran as investigacións 
sociolingüísticas, especialmente as centradas nos usos en 
idade escolar, é que desde a sociedade e a escola se está a 
producir (e mesmo a perpetrar) unha perda de falantes que 
se afasta do que se estableceu hai xa máis de trinta anos na 
Lei de normalización lingüística e do recollido na Constitu-
ción, no Estatuto de Autonomía e na Carta Europea das Lin-
guas Rexionais ou Minoritarias. Sendo así, só cabe agardar 
que a investigación siga ligada ao activismo e que intente 
servir para incidir na escola e na sociedade e para reverter a 
situación e non simplemente para constatar e documentar, 
con estudos e traballos de campo, o proceso fi nal de esmo-
recemento e morte dunha lingua.

III. CONCLUSIÓNS

Das páxinas precedentes extráese a idea de que a di-
mensión sociolingüística escolar concitou (e concita) inxen-
tes enerxías investigadoras que contrastan, sen dúbida, 
cunha atención moi inferior prestada a outros aspectos da 
didáctica da lingua e a literatura. Esta tendencia é revela-
dora de que o espazo de confl uencia entre lingua, educa-
ción e sociedade constitúe moito máis ca un simple ámbito 
de investigación. A súa singularidade radica, entre outras 
moitas razóns, en que a unión destes tres vértices presenta 
múltiples factores culturais, identitarios e emocionais espe-
cífi cos. O que unha sociedade decide facer coas linguas 
na escola di moito da súa personalidade cultural, dos seus 
soños e expectativas de futuro e, en defi nitiva, da dirección 
que quere tomar como pobo. O debate sobre o rol escolar 
que unha determinada comunidade lle debe asignar á súa 
lingua propia adquire, deste xeito, un valor esencial e con-
forma un espazo de encontro dialéctico, de vivo debate, 
de intervención e de activismo que constitúe un caldo de 
cultivo privilexiado para a investigación.

Como sinalamos ao comezarmos, a situación social e 
as mudanzas legais que regulan os usos das linguas na es-
cola están lonxe de entrar nunha fase de estabilidade e esta 
efervescencia social e legal ten a súa correspondencia na 
vitalidade da investigación, que sen dúbida se intensifi cou 
respecto ao período anterior. A aparición de publicacións 
periódicas indexadas, tales como Estudios de Sociolingüís-
tica ou Estudos de Lingüística Galega, son evidencia des-
ta potenciación do interese e o traballo investigador que 
se ve reforzada polo contexto europeo de promoción do 
plurilingüismo. Neste sentido, cabe esperar que nos anos 
vindeiros continúe producíndose, acompañando o debate 
social, esta eclosión de estudos, tanto teóricos (enfocados 
a establecer unha fundamentación para as actuacións, es-
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I. INTRODUCIÓN XERAL: DESCRICIÓN DA ÁREA DE TRABALLO

A investigación abordada neste capítulo do informe co-
rresponde a dúas áreas diferenciadas de coñecemento, Didác-
tica das Ciencias Experimentais e Didáctica da Matemática. 
Cómpre sinalar que cada unha destas áreas ten un ámbito 
específi co de estudo, recoñecido tanto nas áreas científi cas 
das axencias de avaliación de ámbito europeo, español e 
galego, como nas publicacións. A Didáctica das Ciencias Ex-
perimentais aborda as cuestións relativas á aprendizaxe e ao 
ensino das ciencias experimentais, como enfoque do ensino 
das ciencias, obxectivos, relación coa natureza das ciencias, 
problemas de aprendizaxe, estratexias de ensino, ou currículo 
de ciencias. A Didáctica da Matemática aborda as cuestións 
relativas á aprendizaxe e ao ensino da matemática, como 
obxectivos do ensino da matemática, relación coa natureza da 
matemática, problemas de aprendizaxe, estratexias de ensino, 
ou currículo de matemáticas.

É unha razón de carácter sobre todo histórico a que 
pode levar a que se aborden conxuntamente as Didácticas 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sanmartín, G. (2015). “A Comisión Interuniversitaria de Política 
Lingüística. Balance crítico”. En X. M. Mosquera Carregal (ed.), 
Lingua e Universidade. XI Xornadas sobre Lingua e Usos (pp. 
211-227). A Coruña: Servizo de Publicacións da Universidade 
da Coruña.

Silva, B., e Rodríguez Neira, M. A. (2004). “Bilingüismo e educa-
ción”. En M. A. Santos Rego (ed.), A investigación educativa 
en Galicia (1989-2001) (pp. 149-181). Santiago de Composte-
la: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria.


