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1.

TRES CONSIDERACIONS PREVIAS

1.1.- ANALlSE DA SITUACION ACTUAL
A)

A realidade lingüística de Galicia .

A observación da realidade galega actual permítenos constatar
que hoxe existen na nosa sociedad e dúas linguas en contacto: o
galego e o castelán .(1)
O galego é a lingua propia do noso país, a que naceu nesta te
rra Ó tempo que o facían as outras linguas romances nas diversas
rexións do que fora o imperio romano. (2)
O castelán é de introducción moito máis serodia (finais do sécu
lo XV) e foi cuantitativamente moi minoritario ata datas ben recen
tes (a década dos corenta) .(3)
A distribución actual das dúas linguas dentro da sociedade é mo i
complexa, incidindo nela factores como a distribución territoria l, a
idade dos talantes, o nivel cultural, o estatus socio -económico, etc.
Pódese dicir que hoxe todavía é majoría a xente deste país que
ten o galego como lingua de instalación ,(4) inda que faga un uso
maior ou menor, en función das diferentes circunstancias socíals,
da outra lingua.
A tendencia actual, de persisti-Ias condicións que a continuació n
analizamos , indica unha progresiva diminución das persoas gale
go-falantes, coa paralela asimilación por parte do castelán .
A situación sociolingüística en Galicia pode calificarse , no esen
cial, como unha situación diglósica.(5)
Esta diglosia é doadamente constatable nos comportamentos
lingüísticos dunha boa parte da poboación galega , que non fai un
mesmo uso das dúas linguas .
ero trátase dunha diglosia inestable, non cristalizada, o que xe
ra unha situación de conflicto lingüístico. (6)
Isto lévanos a considera-lo equivocado do término "bilingü ismo"
para caracteriza-la situación actual. E sobre todo por dúas razóns :
a primeira, porque dende unha perspectiva científica o término "bi
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lingüismo" nun ca ten unha dimensión social , senón individua l: non
existen socieda des bilingües, inda que si poden existir individuos
bilingües ; a segunda , porqu e inda tendo en conta a primeira razón ,
os comportam entos individuais das persoas que en Galicia utilizan
as dúas !inguas só se poden calificar de bilingües en moi con tadas
ocasións ; na meirande parte dos casos teñen unha dimens ión
diglósi ca.
O conf licto lingüístico ven dado porque existen hoxe amplos gru
pos sociai s que, dun xeito máis ou menos intenso, teñen unha von
tade de nor maliza-la lingua propia do país, o que implica a rupt ura
da situac ión diglósica. Pola contra , outros sectores (minoritarios,
pero cualitativamente importantes, polas platafo rmas públicas ás
que teñen acceso) son part idarios da desaparición da lingua gale
ga, coa conseguinte asim ilación lingü ística por parte do caste lán
(obviamente, non dun xeito traumático , senón deixando que se co n
so lide a situación diglós ica actual ).(7)
Tres son os grandes sectores que cómpre considerarmos á ho
ra de trata- lo tema da norm alización : o eido político (concretado na
lexislación sobre o tema) , o eido educa tivo e o eido dos medios de
comunicación . Dado que os dous primeiros se tratan nos segu in
tes apartados , cómpre dicir aquí unh as palabras sobre os mass
media .(8)
Os med ios de comun icació n existentes na sociedade galega
son, en xeral, non normalizadores. Hai algúns plenamente antinor
malizadores (é dicir, que manteñe n unha actitude co mbativa dian 
te da normalización) e outros que, en maior ou menor med ida,
' rnanltestan un momo apoio ó labor norm alizador .
No que fai referencia ó idioma empregado , hai que salientar que
nos medios escritos a presencia do galego é abe rtamente minori
tari a.(9) Nos medios audiovisuais , a apa rición da RTVG en 1985 veu
modificar un panorama que , se se exceptúan estes medios de titu
laridade pública, é moi semellante ó dos medios escritos.
Esta non normali zación por parte dos mass-media é un factor
que incide poderosamente en todo o entr amado soc ial.
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8)

O marco legal.

O secular non recoñecemento legal que padece u o galego rema
tou coa transformación política posterior ó remate da dictadura, en
1975. O recoñecemento de dereitos e liberdades , consustancial a
todo réxime democrático, fixo que se tivese en conta, alomenos nal
gunha medida, a necesidade de recoñece-Ia realidade lingüística.
Así, na Constitución (1978) e no Estatuto de Autonomía (1981) , apa
rece o recoñecemento da Iingua galega como propia e oficial de
Galicia :
• "A lingua propia de Galicia é o galego" (art. 5)

• "É competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Ga
licia s promoción e o ensino da lingua galega" (art. 27.20) .
O desenvolvemento legal máis importante to í o que fixo o Parla
mento de Galicia ó aproba-Ia Lei de Normalización Lingüística
(xuño , 1983). Aí xa se concretaban importantes preceptos legais,
que poderían servir -de haber vontade de levalos á práctica- para
camiñar cara á normalización efectiva da lingua :
• "O galego , como lingua propia de Galicia , é tamén lingua ofi
cial no ensino en tódolos niveis educativos ".
• "Os nenos teñen dereito a recibi-Io primeiro ensino na súa
lingua materna". (1 O)
• "As autoridades educativas da Comunidade Autónoma de
Galicia arbitrarán as medidas encamiñadas a promove-Io uso
progresivo do galego no ensino".
• "As autoridades educativas da Comunidade Autónoma ga
rantizarán que ó remate dos ciclos en que o ensino do gale 
go é obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seus niveis
oral e escrito, en igualdade co castelán" .
Ata o momento presente, isto concreto use nalgúns Decretos e
nalgunhas Ordes que son claramente insuficientes. Case seis anos
despois da aprobación da Leí hai que dicir que son moi escasos os
avances no proceso de normalización e que a intervención a prol
da mesma por parte do poder político é aberternente insuficiente.
Entendemos que non existe unha auténtica política normalizadora,
nin por parte da Xunta de Galicia e a súa Administración , nin tam
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pouco por parte das outras administracións públicas de Galicia. No
seu lugar existen situacións voluntaristas , precarias , discontinuas e
descoordenadas.
C) A lingua galega no ensino: lexislación e datos da realidade.

A Leí de Normal ización Lingüística, no que fai referencia ó ens i
no, desenvolveuse a través dun Decreto e dunha Orde (setembro
83). Neste desenvo lvemento se promulgaba , con carácter xeraliza
do , o estud io ob rigatorio da lingua galega nos niveis educativos
básico e medio (estudio que xa viña dos anos do chamado Decre
to de Bilingüismo, en 1979)(11 ) e deixábase a porta aberta para que,
volu ntariamente, se puidese utilizar total ou parcialmente o galeg o
co mo lingua vehicular .
En agost o de 1986 houbo, dende a Dirección Xeral de Política
Lingüística, un intento de avanzar un paso máis no camiño norma
lizador, pro mulgando un Decreto no que se xeralizaba a obrigato
riedade de impartir en galego a área de Sociais nos Ciclos Medio e
Superior de EXB e de dúas asignaturas no Ensino Medio.
Este Decreto -que non facía máis que intentar inicia-lo camiño si
nalado pola Lei de Normalización- foi contestado por sectores mi
nor itarios da soci edade galega e recurrido diante do Tribun al
Con stitucional, que introduciu certos matices nesa obrigatorieda
de.
Na actualidade, o grao de cumprimento deste Decreto, así com o
doutros apartad os da Orde do 83, é só parcia l, inda que a tend en
cia é ó medre.
De calquera xeíto, hai que sinalar que a situación dos Centros no
que fai referencia á normalización é moi diversa, e vai dende Cen
tro s nos que a Lingua Galega é tratada como unha área de "baixo
estatus ", incumplindo mesmo a normativa legal, ata Centros nos
que se constata unha clara vontade normalizadora por parte dos
membros da comunidade educativa, e que se traduce na utilización
do galego como lingua vehicular na maioría das actividades esco
lares. (1 2)
Dende a Admin istración, a través da Dirección Xeral de Política
Lingüística, houbo un conxunto de actuacións con resultados e va
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loracións moi desiguais: cursos de galego para profesores dos dis
tintos niveis e de diferentes materias , elaboración dalgúns materiais ,
apo io a diversos proxectos de investigación , promoción de xorna
das, edición de diferentes textos , etc. Pero, máis alá do esforzo vo
luntarista da Dirección Xeral, batemos coa pouquedade de medios
materiais e humanos con que está dotada e que fai imposible unha
acción plena e eficaz.
De todos xeitos, hai que dicir que o máis salientable , dende un
ha perspectiva legal, é a ausencia dunha planificación procesual
encamiñada a conseguir unhas meirandes cotas de normal ización
no ensino .
A exper iencia obtida despois destes anos de aplicación das nor
mativas sobre o ensino "do" e "en" galego , con todo o que levou
aparellado (a capac itación do profesorado, os programas legais, os
libros de texto e outros materiais , etc) aconsellan como imprescin
dible a elaboración dese modelo procesual e das estratexias prec i
sas e planif icadas, para podermos camiñar cara á normalización do
sistema educativo galego.
Hai que ter en conta , ademais , que a consideración social de
carácter diglósico existente na nosa sociedade , asoc iando a lingua
galega a imaxes de rémora antimodernizadora, de subdesenvolve
mento e de ruralismo, incide efectivamente nese escaso alcance
nor malizador (13). Por iso, o tratamento de simple equiparación for
malizante do galego co castelán , na actual situación social das dúas
linguas, non propicia -senón todo o contrario- a normalización.(14)
1.2.-

A)

UNHA APROXIMACION OS MODELOS DE EDUCACION BILINGÜE
EN MEDIOS OIGLOSICOS.
Os programas de ensino bilingüe.

Nos últimos vintecinco anos incrementouse notablemente a lite
ratura científica sobre o tema dos modelos de educación bilingüe
ek»: multicultural. (15)
Eses estudios, inda que fan referencia a outros países con situa
cións ben diferentes da nosa (distinto nivel económico, diferente
evolución histórica , diferentes contextos políticos , etc), teñen en
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común con nós o feito de tratarse de medios sociolingüisticamen
te diglós icos: coexisten dúas linguas , de maneira que unha ten un
meirande prestixio soc ial e outra ten escaso prest ixio -ou mesm o
claro desprestixio- social. E isto, obv iamente , con independencia de
que linguas sexan, xa que -como se sabe- a valorac ión soc ial no n
é algo inherente ás linguas e unha mesma lingua pode se-la de pres
tixio nunha soc iedade e, ó tempo , se-la minusvalorada noutra. (16)
Non imos pretender aquí pasar revista a todo o moi numeroso
corpus científico existente sobre o tema , xa que non é este o lugar
para ¡so nin, por outra band a, está todo el á nosa disposición . Pe
ro si tentaremos extrae-las ideas fundamentais que , ó longo desta
décadas, foron sendo maiorit ariamente aceptadas como válidas e
xeralizables ás diversas situacións .
Así, parécenos do meirande interese comezar indicando unha in
teresante premisa : o deseño de calquera programa de ensino bi
lingüe non pode facer abstracción da realidade social das linguas
en cuestión , xa que esta realidade é unha das variables que máis
significativamente incide nos resultados do programa.
Nun programa de ensino bilingüe é fundamental a definición do
obxectivo último a acadar , que pode ser un destes dous: ou ben un
programa destinado a asimilar ÓS falantes da lingua de baixo esta
tus, para integralos na lingua de estatus alto, ou ben un programa
destinado a normaliza-la lingua de baixo estatus , rematando coa si
tuación diglósica. Esta normalización pode ter como obxectivo a
consecución dunha sociedade multicultural e multilingüe ou ben a
consecución dunha soc iedade na que esa lingua pase a se-la de
instalación da xeralidade dos seus membros, facendo a(s) outra(s)
lingua(s) o papel de lingua(s) de relación.
Os programas de ensino bilingüe que buscan a asimilación fo
ron estudi ados por Fishman e Lovas, que os definiron cos nomes
de "bilingüismo de tran sición" e "bilingüismo comp lementario".
Nos primeiros -os de "transició n"- o obxect ivo final é que as per
soas que teñan como L1 (17) a lingua de baixo estatus sexan esco
larizadas nos primeiros anos na súa lingua , para logo pasa r
posteriormente a recibi-Io ensino na lingua "alta", favorecendo así
unha asimilación rápida e non traumática.(18)
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Nos segundos -os de carácter "complementario"- empréganse
no ensino as dúas linguas , pero a "baixa" só para asignaturas de
caracter culturalista, deixando a "alta" para as asignaturas científi
cas. Refórzase así a diglosia e, a longo prazo , conséguese a asim i
lación.
B)

o bilingüismo aditivo e os programas de inmersión.

Os estudio de meirande interese, dentro do eido que estamos a
considerar, son os de Lambert , no Canadá francófono . A el \le
debémo-Ios términos de "bilingüismo aditivo" e "bilingüismo sus
tractivo ", claves para entende-Io tema qe nos ocupa. (19)
De acordo con ísto, o bilingüismo é de carácter aditivo cando un
ha persoa que ten unha determinada L1 aprende outra lingua dife-
rente como L2, sen por iso perder competencia ningunha na súa
L1 . Pola contra, o bilingü ismo é de carácter sustractivo cando unha
persoa que ten unha determ inada L1, Ó ser escolar izado noutra lin
gua diferente, perde competencia na súa L 1 e tampouco acada un
ha competencia plena na L2 utilizada no ensino.
Para entende-Io porqué destes diferentes resultados hai que co n
sidera-la situac ión social das linguas. Así, o bilingü ismo será de
carácter aditivo nos seguintes casos :
A)

Cando unha persoa que ten como L1 a lingua de prestixio
recibe o seu ensino a través da L2, de menor prest ixio so
cial.

B)

Cando unha persoa que ten como L1 a de meno r prestixio
social recibe o ensino nesa Iingua e só se Ile introdu ce a L2
cando ten a súa competencia na L 1 plenamente conso lida
da, sen abandonar nunca a utilización escola r da L1.

Enténdese que se dá a situación de bilingüismo sustractivo can
do unha persoa que ten como L1 a de menor prestixio é escola riza
da nun sistema no que se utiliza para o ensino a lingua de alto
estatus , total ou parcialmente . Nestes casos , o que se consegue é
que se perda competencia na lingua propia, con sentimentos
diglós icos hacia ela, e non se acade tampouco unha plena compe
tenc ia na lingua de prest ixio, xa que para adqu irir competenc ia nun
ha segunda lingua é condición imprescindible acadala previamente
11

na propia. A esta última situación , que non nos resulta descoñeci
da en Galicia, chamoulle Lambert semilingüismo.
Resulta evidente a consecuencia práctica que se deduce das
cons iderac ións anteriores e que constitúe o núcleo fundamental
das aportacións de Lambert : naque las comun idades nas que haxa
un amplo e consciente desexo de consegu ir unha soc iedade bi
lingüe, debe de darse prioridade a aquelas linguas que teñen rnáis
pos ibilidade de se deixar descoidadas. (20)
Proposta que ven coincidir con algo evidente : non se pode tra
tar con igualdade a dúas linguas que teñen unha situac ión desigual
e, en consecuencia, hai que exercer unha forte discriminación po
sitiva en favor da lingua que ten unha máis baixa valoración socia l.
A plasmación práctica destas ideas enunciadas por Lambert fo
ron os programas de inmersión , que naceron coa pretensión de
axudar a corrixir a situación diglósica posibilitando a consecución
dun bilingüismo aditivo por parte dos nenos e nenas que se inte
graba neses programas.
Estes programas , nos que os nenos e nenas que tiñan como L1
a Iingua soc ialmente prestixiada iniciaban a súa escolar ización na
L2, situación que se prolongaba durante os primeiros anos de es
colaridade, reveláronse como o cam iño ideal para consegu ir per
soas competentes nas dúas linguas . Nefeuto, eses nenos e nenas
non perd ían competenc ia na súa L1, xa que a seguían consolidan
do a través da familia e da sociedade, e ademais adqu irían unha
competencia plena na L2 en que foran escolarizados. E todo ísto
tendo en co nta que se trataba de linguas moi desemellantes, como
-é o caso do francés e o inglés (resulta obvio que os mesmos resu l
tados se acadarían con menores esforzos de seren dúas lingua s
máis cercanas, como poden se-lo galego e o castelán).
Os programas de inmersión, que xa se experimentaron noutras
situacións e que se están a aplicar desde hai poucos anos en Ca
taluña, son a mellor maneira de conseguir que os nenos e nenas
castelán falantes (referíndonos xa ó noso caso) acaden unha com 
petencia plena na lingua galega sen por iso perde-Ia súa compe
tencia no castelán.
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Tense dito , en ocasións , que algo parecido foi o que se fixo cos
nenos e nenas galegos cando se lIes escolarizou (o.u se lIes esco
lariza) en castelán . razonando entón que ese proceso non debe ser
tan malo.
Pero un programa así non se charna de inmersión, senón de sub
mersión. Porque os programas de submers ión son aqueles que es
colarizan a nenos que teñen como L1 a lingua non prestixiada, a
través dun ensino no que se utiliza como lingua vehicular a soc ial
mente prestixiada. Os resultados , como dixemos anteriormente ,
son rad icalmente opostos ós dos programas de inmersió n: pérde
se competencia na lingua propia, reforzando ademais os sentimen
tos de valoración negativa hacia ela , e non se acada tampouco unha
boa competencia na lingua utilizada no ensino.
Os programas de inmersión e os de submers ión , por tanto , sen
do superficialmente semellantes, son rad icalmente opostos e con
ducen a resultados diverxentes.
Os traballos doutros sociolingüistas , como é o caso de Cummins,
veñen complementar e aportar nova forza ás teses de Lambert. Se
gundo Cummins , se o neno que asiste á escola pertence a unha fa
milia ou grupo social que minusvaloriza a súa propia lingua e se Ile
impele a usa-la lingua de prestixio , e só esta lingua, para as fun 
cións cognitivas , o que se tai é coarta-lo seu desenvolvemento
lingüístico, con resultados negativos para as dúas linguas. acorre
que, falto de est ímulos , non desenvolve axeitadamente as estructu
ras lingüístico-cognitivas na lingua propia e, por non ter ese apoio
pr evio, non chega a estructurar tampouco a segunda lingua.
Noutras palabras , se a educación bilingüe pode favorecer en
pri nci pio a flexibil idade cognitiva , a creatividade , o pensamento di
verxente e o conxunto de habilidades lingüísticas, en contextos so
ciolingüísticos semellantes ó noso téñense detectado
consecuencias cognitivas e lingüísticas negativas pola implementa
ción dunha educación infantil pretendidamente bilingüe (pero que
esqueceu a valoración social das linguas) , producindo fallos na
competencia lingüística, con repercusións observables nas dificul
tades de aprendizaxe e no desenvolvemento emocional e da per
sonalidade.
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Hai unha constante que se repite en tódolos estudios sobre edu
cación bilingüe e que fai referenc ia á importancia da mot ivación, de
cisiva para o éxito dos programas. O desexo , por parte dos que
teñen como L1 a !ingua de prestixio, de apre nde-la lingua que está
socialmente minusvalorada, é un facto r decis ivo para que se con
siga ese obxect ivo. Nos que teñen como L 1 a lingua minusvalora
da, a motivación para a aprendizaxe da outra lingua xa ado ita
aparecer espontaneamente , pala presión soc ial.
Por iso, en calquera programa de educac ión bilingüe que se de
señe, os aspectos motivacionais e a superación de estereot ipos ne
gativos e prexuicios respecto á lingua considerada inferior teñe n
unha importancia decisiva, polo que urxe a existenc ia dunha plani
ficación para a superación dos mesmos . (21)
1.3.- A NECE5IDADE DO OE5EÑO DUN MODELO DE NORMALlZACION

Resulta evidente, lago de t ódalas considerac ións precedentes ,
que a normalización lingüística no naso sistema educativo é un ob 
xectivo imprescindible para a consecución dunha escala democráti
ca e socialmente integradora. E parece evidente tamén que esa
normalización lingüística non se vai acadar dun xeito espontáneo e
voluntarista. Precisa dunha planificación, deseñada e asumida po
lo sistema educat ivo; é dicir , precisa dun modelo de normalización.
Ese modelo debe ter en canta a complexidade da realidade ac
tual , e nel deben estar contempladas as grandes liñas palas que de
be discorre-Io proceso normalizador, así como a temporalización
das diferentes etapas.
Porque , hoxe por hoxe, o mode lo non existe, alomenos dunha
for ma explícita. Existen, iso si, os grandes obxectivos marcados pa
la Lei de Normalización, pero non están deseñados os camiños pa
ra facelos efectivos na práctica. E resulta claro , se se teñen en canta
os estudios sobre o tema ós que nos vimos de referir e a constata
ción práctica do feito nestes anos, que o ensino da lingua galega e
a utilización moi restrinxida da mesma como lingua vehicular, só
pode levar a uns resultados moi semellantes ÓS do bilingüismo de
transición e complementario, por usa-la terminoloxía de Fishman.
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Pero nunca a conseguir persoas competentes nas cúas linguas ,
condición imprescindible para unha normalización efectiva.
Así, se de verdade se quere conseguir que o sistema educativo
faga ós alumnos e ás alumnas competentes nas dúas linguas , pa
so imprescindible para a normalización lingüística, é preciso que
haxa unha discriminación positiva en favor da lingua socialmente
minusvalorada, que -na nosa sociedade diglósica- non é outra que
o galego.
E esa discriminación positiva precisa dun modelo normalizador
oficial, que debe incluir, como dixemos anteriormente , as estrate
xias necesarias para a súa aplicación, ademais das grandes liñas
de actuación social destinadas ó conxunto da sociedade, buscan
do unha actuación pedagóxico-divulgativa sobre a necesidade do
modelo. Actuación que , ó mesmo tempo, serviría para contrarres
tar tódolos aprioris e falsos conceptos que a situación diglósica re
laciona coa nosa lingua e, por extensión , coa súa utilización no
ensino.
Porque non hai que esquecer, finalmente, que só na medida en
que unha comunidade cunha lingua e unha cultura de seu estea
disposta amante-la súa identidade a pesar de se integrar nunha es
tructura social e cultural rnáis arnpla, poderá establecer e facer seu
un sistema educativo no que o trata mento das linguas non poña en
perigo a súa propia identidade , senón que favoreza o seu mante
nemento e consolidación .
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2.-

O QUE ENTENDEMOS POR NORMALlZACION
L1NGÜISTICA NO ENSINO

Pódese dicir que existiría unha situación de normalización
lingüística no ensino cando a lingua de instalación (é dicir , a empre
gada en tódotos contextos e en tódalas situacións) fose o galego ,
en tódolos niveis educativos.
Se temos en conta que , na actualidade , se dan na sociedade ga
lega un amplo abano de diferentes situacións lingüísticas que é
mester ter en conta, entendemos que consegui-Ia normalización
lingüística no ensino supón chegar a unha situación na que , a par
tir dunha certa idade dos alumnos , a lingua de instalación no ámbi
to escolar sexa o galego. Isto presupón que a competencia
lingüística de tódolos alumnos, alomenos a partir desa idade, é su
ficiente para facer posible esa situación.
Esta consideración da lingua galega como lingua de instalación
debe verse complementada coa adquisición e dominio do castelán
por parte de tódolos escolares , como lingua de relación no Estado
español. Asimesmo, o sistema educativo terá que garantiza-la
aprendizaxe dunha terceira lingua, en atención ó logro dunha edu
cación plurilingüe demandada pola realidade e o contexto social.
A normalización lingüística no ensino non é algo que se poida
conseguir dun día para outro. É mester considerar un proceso, que
debe atender á realidade sociolingüística presente na sociedade, e
que debe ter unha cuidadosa planificación e aplicación, sempre de
acordo cun modelo de normalización, soporte teórico do proceso,
que é o que expoñemos nas páxinas seguintes .
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3.-

AS LIÑAS OU EIXES FUNDAMENTAIS DO
MODELO

Velaqu í, enuc iados dun xeito sintético , os eixes fundamentais so
bre os cales se articula o naso mode lo:
1.-

En primeiro lugar, o modelo debe de contemp lar todo o sis
tema educat ivo galego , tendo unha dimens ión xeralizadora.
Isto implica que debe ser asumido como tal pala Consellería
de Educación e, máis alá, polo Goberno de Galicia e o Par
lamento Galego . Este é o único xeito de que estea garanti
zada a necesaria coherencia do modelo e a continu idade do
mesmo , así como o desenvolvemento lexislativo comple
mentario e os prec isos recursos humanos e materiais nece
sarios para a súa posta en práctica.

2.-

O modelo , tanto nas súas bases teór icas como nas súas es
tratexias de aplicación , debe ter unha dimensión científica
contrastada.

Inda que somos conscientes de que as dificultades actua is no
proceso normalizador non proveñen dunha insuficiencia científica,
nin tan sequera dunha ausencia de mode lo, senón da falta de von
tade política para impulsalo e dotalo dos medios necesarios , cre
mas que é fundamental que todo o proceso se realice con criter ios
científicos.
Neste sentido, hai que dicir que son numerosos os traballos teór i
cos e práct icos , referidos a contextos moi semellantes ó naso , que
nos proporcionan unha experiencia suficientemente contrastada e
que debemos ter en canta .
3.- O modelo debe contemplar, ademais do contexto social en
que se vai desenvolver, e que vimos de analizar sucintamen
te no primeiro apartado deste Documento, as distintas reali
dades lingüísticas existentes entre os nasos nenas e nenas .
Neste sentido , inda que cremas que se podería facer unha tipo
loxía rnáis complexa, entendemos que esas realidades poden cla
sificarse en catro grandes apartados :
A) Monolingües en galego: nel estarían aqueles que talan ha
bitualmente en galego , inda que entenden ben o castelán , po
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dendo expresarse oralmente nel (con maior ou menor correc
ción , en función de diferentes factores) .
B) Monolingües en castelán: serían aqueles que falan habitual
mente en castelán, sendo practicamente incapaces de se ex
presar cun mínimo de competencia en galego .
C) Castelán talantes aparentes (con país galego talantes):
entendemos que pertencen a este grupo aqueles nenos e ne
nas que falan en galego "traducido", ou sexa , nese peculiar
"castelán" con estructuras sintácticas galegas .
Obviamente, estes nenos e nenas son o froito da act itude
ling üística duns pais que, tendo o galego como lingua propia, lIes
falan en "castelán " ós seus fillos.
D) Castelán talantes aparentes (con pais que tamén son cas
telán talantes aparentes): este grupo, como se observa, é
moi semellante ó anterior. A diferencia está en que o abando
no do galego como Iingua hab itual xa se deu na xeración dos
pais .(22)

4.-

O modelo, no seu deseño , debe fixar un punto terminal nor
malizador. É dicir , un modelo temporal no que se entende
que tódolos alumnos acadaron a competencia lingüística
necesaria para facer pos ible que o galego pase a se-la lin
gua de instalación.

Ese momento cremos que debera ser ós 12 anos , coincidindo
co inicio do que, na proxectada Reforma Educativa, será a Secun
daria Obrigatoria.
Naturalmente , naqueles Centros nos que ese punto normaliza
dor se poida acadar con anterioridade (haberá, como veremos pos
teriormente, Centros nos que o momento normalizador se poida
contemplar incluso dende o inicio mesmo da escolaridade), non
será necesario agardar a ese momento fixado nos 12 anos, que se
debe entender como o momento temporal máis dilatado a conside
rar .
5.-

Do punto anterior dedúcese que, nas etapas previas á Se
cundaria Obrigatoria (Educación Infantil, Educación Prima
ria) debe darse unha liña de normalización progresiva que,
partindo das distintas situacións iniciais consideradas , teña
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como obxectivo camiñar cara a ese punto terminal normali
zador xa citado.
6.- O mode lo debe contemp lar asimesmo as situac ións de tran
sición que se darán ata o momento de aplicación plena do
mesmo . Haberá , xa que lago , que considerar unha estrate
xia específica para os nenas e nenas que xa estean no sis
tema educat ivo no momento marcado para o inicio do
modelo .
7.- A comun idade educat iva de cada Centro (alumnado , profe 
sorado , pais e nais, representantes sociais) xoga un impor
tante papel neste proceso normalizador . Cremas que debe
partic ipar activamente na definición , elaboración e postaen
práct ica das estratexias que leven, a partir da súa situac ión
específica, ó punto terminal normalizador.
O seu papel será básico , por tanto , á hora de decidi -Ios pecul ia
res ritmos de aplicación que se consideren para o seu caso co n
creto . Neste sentido, vemos necesario que cada Centro defina o seu
Plan de Normalización, enmarcado no correspondente Proxecto
Educativo de Centro e que se verá plasmado pract icamente no Plan
Xeral Anual de Centro .
8.-

De todo o dito ata aqu í dedúcese que propugnamos un mo
delo que non contemple estratexias ríxidas na súa apl ica
c ión . As diferentes estratex ias estarán adaptadas ás
diversas e pecu liares circunstancias de cada Centro ek»:
zona .
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4.-

PROCESO A SEGUIR PARA A POSTA EN
PRACTICA DO MODELO

4.1.- O papel da Administración Educativa .
A Administración Educativa, de acordo coa plena asunción do
modelo, tal como antes dixemos , deberá tace-la oferta deste mode
lo á sociedade galega en xeral, ás distintas comunidades educati
vas, ó profesorado e ó conxunto de organizacións que estean
relacionadas ca ensino, buscando unha real implicación de tódo
los sectores afectados.
Esta oferta do modelo debe incluir, ademais dos obxect ivos bási
cos a acadar e das grandes liñas que vimos de enuciar , unha am
pla infor mación sobre o proceso a seguir e os medios para levalo
á práctica. Asimesmo , esa información debe ser específica e adap
tada a cada un dos sectores ós que vaia dirixida.
A Administración, con vistas á aplicación do modelo , debe crea r
unha estructura descentral izada, na que se integrarían os distintos
elementos do que chamaremos Equipo de Normalización no Ensi
no. Este Equipo de Norma lización (de carácter pluridisciplinar, for
mado maioritariamente por persoas que se seleccionarían entre o
profesorado) tería unha implantación zonal en toda Galicia, de ma
neira que o seu labor se desenvolvese en estreita interrelación coa
aplicación práct ica do modelo .
Este Equipo de Normalizac ión, a través dos seus distintos gru
pos , sería o encargado de orientar , explicar, controlar e avaliar to
do o proceso de normalización , en estreita colaboración cos
Seminarios de Norma lización de zona, creados a tal efecto , que á
súa vez estarían en contacto cos Seminarios de Normalización exis
tentes en cada un dos Centros .
Todo ísto, obviamente, supón un forte incremento de recursos ,
humanos e materiais, imprescindible para unha efectiva posta en
práctica do modelo .
A Administración deberá favorecer, asimesmo , tódalas experien
cias puntuais que supoñan un avance no proceso de normalización
marcado polo modelo , potenciándoas na medida do posible.
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Dentro deste favorecemento , entra a necesaria garantía da con 
tinuidade destas experiencias , o que leva á necesidade de conside
rar este factor á hora da asignación das correspondentes plantillas
de persoal docente.
Interesará crear, dentro da estructura do modelo, as chamadas
"l onas Intensivas de Normalización", entendendo por tales aque
las en que a vontade dos membros das comunidades educativas
existentes nelas e a súa realidade sociolingüística fan posible a axi
lización e a reducción temporal do proceso normalizador xeral que
se estableza.
A Administración deberá estar en condicións de ofertar progra
mas específicos de inmersión a aquelas comunidades que os solí
citen. Naturalmente, isto implica a realización dunha oferta previa
de carácter divulgativo, que explique as múltiples avantaxes destes
programas .
Cremos que estes programas de inmersión , de probada eficacia,
deben ter unha forte presencia dentro do conxunto do modelo. Co
mo xa se dixo , trátase duns programas que se utilizan para , no no
so caso , facilita-la instalación lingüística no galego, dentro do
ámbito escolar, dos nenos e nenas de medios castelán falantes. O
resultado é a adquisición dunha boa competencia no galego sen
por iso merma-la súa competencia no castelán. As dúas premisas
básicas destes programas é que se deben desenvolver longo dos
primeiros anos da escolaridade e que é necesario que o contexto
familiar do neno ou nena sexa favorable ÓS obxectivos do progra
ma.(23)
ó

A Administración debe considerar ademais, no contexto do mo
delo , unha serie de factores imprescindibles para a aplicación con
éxito do mesmo. Salientamos, entre outros, estes :
Un rigoroso plan de formación do profesorado, que se debe
realizar sempre cos meirandes recursos humanos e técnicos
e coa máxima proximidade á realidade e ó contexto docente
dos implicados.(24)
Un plan para a creación e difusión dos necesarios recursos
e materíais didácticos que se prevean necesarios e que a re
alidade vaia demandando.
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A necesaria difusión e intercambio de toda a informació n que
a aplicación do mode lo vaia xerando , coa correspo ndente
avaliación. O tempo, a difusión de tóda las infor macións e ex
periencias que se están a facer en ámb itos lingüísticos seme 
lIantes ó naso .
Tamén debe rá a Adm inistración, para a aplicación do modelo ,
implicar ás diversas Administracións Locais existentes , coordenan
do o seu labor educativo nesta dirección. Cremas que os Conce
1I0s galegos están chamados a xogar un importante pape l na
efectiva posta en práctica do modelo.
4.2.- A aplicación do modelo nos primeiros anos da
escolaridade.
Entendemos por "primeiros anos da escolaridade" aqueles que
abranguen a actual Educac ión Preescolar e o Ciclo Inicial de EXB,
é dic ir, o periodo que vai dende o comezo da escolaridade ata os 8
anos .
Para a aplicación do modelo nestes anos pártese da evidencia
de que en cada Centro existe unha situación socio lingüíst ica es
pecífica. O Equipo de Normal ización , en coordenación ca Semina
rio de Zona e o propio Seminario de Normalización do Centro , será
o encargado de definir cal é esa realidade sociolingüística do Cen
tro , en colaboración coa comun idade educat iva.
Así, cada ano se elaborará un estudio sociol ingü ístico do alum
nado de novo ingreso no Centro. A pertinencia do carácter anua l
oeste estudio ven dada porque se referirá sempre ós alumnos co n
cretos que ingresan e porque se presupón que a realidade exper i
mentará camb ios dun ano para outro. (25)
A vista dos datos obtidos nese estud io, o Equipo de Normaliza
ción, en unión do Consello Escolar, determinará cal é a estratex ia
a segu ir no Centro concreto, definindo os correspondentes obxec
tivos parcia is, ritmos e caracter ísticas das actividades a realizar en
cada curso, conformando así o correspondente Plan de Normaliza
ción (que formará parte do Plan Anual de Centro), plan que estará
sempre enmarcado dentro dos grandes obxectivos definidos polo
modelo de normal ización .
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Será pos ible, en determinadas circunstanc ias, a elaboración
dun ha estratexia común para varios Centros dun ha rnesrna zona,
que teñan características sociolingü ísticas moi semellantes. Apa re
ce así a pos ibilidade dun Plan de Normalización de Zona que , en
calquera caso , respetar ía semp re as part iculares adaptacións a ca
da Centro concreto.
De calquera xeito , a estratexia que defina cada Centro hai que
entende la enmarcada non só nas grandes liñas definidas po lo Mo
delo de Normalización aplicado , senó n tamén polos grandes pr in
cipi os de carácte r psicopedagóxico nos que se fundamenta.
Así, podemos partir do principio -xeralmente aceptado- de que é
preferible e desexable que o ensino sexa na lingua "materna" (ou
L1 ) durante os prime iros anos da escolar idade. Pero este principio
recibiu nos últimos anos numerosas matizac ións (Iémbrense os es
tudios de Lambert), en func ión dos obxectivos lingüísticos que se
pretendan acadar e do estatus social de cada Iingua. No naso ca
so, entendemos que estamos a falar dentro dun contexto no que se
pretende acadar cidadáns que sexan competentes nas dúas linguas
oficiais, que é un dos obxect ivos fundamentais sinalados na Lei de
Normalización .
Dunha maneira sintética , diremos que o ensino na lingua mater
na é imprescindible cando esa lingua se atopa nunha situación mi
no rizada soc ialmente (caso do galego). De non facerse así,
produciríase unha situación de empobrecemento e minusvalora
ción afectiva da propia lingua , que conduciría abandono da mes
ma e á non adqu isición cor recta da Iing ua máis prestixiada
soc ialmente que se utilizase no ensino (o castelán , no naso caso).
ó

Pala contra, tódolos estud ios indican que a situación é mo i dis
tinta no caso dos nenas e nenas que teñan como lingua "materna"
(ou L1) unha lingua que está socialmente prestixiada . Neste caso ,
propúgnase o ensino na lingua "materna" ata que os nenas teña n
adquirida unha competencia normal na mesma (é dicir, cando se
trata de nenas que presentan inicialmente serios deficits lingü ísti
cos , situación propia dos que proceden de ambientes desfavoreci
dos) . No caso dos nenas que entran na escala cunha competencia
normal na súa propia Iingua (a maioría deles), o ensino utilizando
unha lingua distinta da "materna " non só non é perxudicial senón
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que beneficioso , xa que permite manter uns niveis normais de
competencia na lingua propia e ademais adquiri-Ia competencia ne
cesaria na lingua da escola. De aí a importancia da divulgación e
extensión dos programas de inmersión.
é

Cinguíndonos xa ás catro realidades sociolingüísticas que defi
nimos con anterioridade, vemos que:
• Para os nenos e nenas do apartado A) -galego talantes- o en
sino nestes anos debe ser na súa lingua , cunha iniciación no
castelán (non se debe esquecer que estes nenos xa acadan
unha aceptable competencia en castelán pola maioritaria
presencia social do mesmo) .
• Para os nenos e nenas do apartado B) -castelán talantes - ere
mos que no modelo caben dúas posibilid ades: ou ben recí
bi-Io ensino na súa lingua materna , cunha progresiva
introducción da lingua galega , ou ben seguir un programa de
inmersión que favoreza a súa com petenci a no galego . A pri
meira opción parece recomendable sobre todo para aqueles
nenos que teñan algun déficit cultural e lingüístico.
Non hai que esquecer , de todos xeitos , que corresponderá ás fa
milias dos alumnos deste apartado B) decidir sobre unha ou outra
opción. Porque convén lembrar que unha das premisas dos pro
gramas de inmersión é a valorac ión positiva do mesmo por parte
da familia.
• Para os nenos e nenas dos apartados C) e D) -castelán fa
lantes aparentes , nos dous casos- é evidente que , dende o
punto de vista psicopedagóxico , o ensino en galego se reve
la como o máis aconsellable .
A última decisión, de calquera maneira, debe ser tomada pola
comunidade educ ativa. Pero é nestes dous apartados onde se ve
máis necesario un labor pedagóxico previo por parte dos Equipos
de Normalización, dirixido ós membro s desa comun idade edu cati
va (en especial ás familias), explicando a racional idade e as avan
taxes pedagóxicas dunha plena escolarización en galego .
O remate do Ciclo Inicial, por parte daqueles nenos e nenas que
tiveron o galego como segunda lingua, débese ter conseguida un
ha certa competencia na mesma, que garant ice un suficiente nivel
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de comprens ión , necesar io para que sexa pos ible a introducción
dalgunhas mater ias en galego nos outros dous ciclos da Educa ción
Primaria (dos 8 ós 11 anos ).
4.3.- A aplicación do modelo nos restantes anos da Educación
Primaria.

Entendemos que esta etapa fai referenc ia ó periodo que vai dos
8 ós 12 anos , que será a que na futura Reforma do ensino corres
ponda ca Segundo (8-10) e Terceiro Ciclo (10-12) da Educación
Primar ia.
Para a apl icación do modelo nestes anos haberá que distingu ir
dous casos ben diferenciados :
• Os nenas e nenas que tiveron o ensino en galego nos primei
ros anos , ben fose porque era a súa lingua "materna" ou ben
porque , senda castelán falantes , segu iron programas de in
mers ión .
• Os nenas e nenas que tiveron durante os pr imeiros anos un
ensino que se desenvolveu en castelán, cunha progresiva in
troducc ión no estud io do galego.
No primeiro caso , du rante os restantes anos da Educación Pri
maria consolidarase ese ensino en galego , coa introducción sis
temática do castelán.
No segundo caso, inda que o castelán sega a ter importancia co
mo lingua vehicul ar, o galego será obx ecto de estudi o específico e
usarase como lingu a vehicul ar nun determ inado número de mate
rias.
Este núm ero de materias irase incrementando ó langa dos suce
sivos cur sos. Inda que non parece aconse llable delimita-lo número
nin as características desas materias, si parece conveniente inicia
la súa introducción con aquelas materias máis ligadas á área de ex
periencias, buscando unha meirande ligazón motivacional.
En calquera caso , non se debe esquecer, á hora de deseña-Ias
estratex ias normalizadoras para esta etapa , que ó remate da mes
ma (12 anos) débese estar xa en disposición de pasar á etapa na
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que o galego estea xa normalizado no ensino , tal e como se indi
cou ó describi-Ias liñas básicas do modelo.
Cómpre sinalar tamén , xa que terá importancia dentro das estra
texias didácticas a utilizar, que é nestes anos cando está previsto
que se introduza unha terceira lingua (estranxeira), de maneira que
haberá unha primeira iniciación nos anos do Segundo Ciclo (8-10
anos) e un estudio rnáis profundo nos anos do Terce iro Ciclo (10
12 anos) .

4.4.- A aplicación do modelo na Etapa Secundaria
Obrigatoria.
Usamos xa a terminoloxía propia da nova estructuración previs
ta na vindeira Reforma do sistema educativo. Como se sabe , a eta
pa da Secundaria Obrigatoria abranguerá dos 12 ós 16 anos ,
subdividida en dous ciclos: 12-14 e 14-16. A Secundaria Obrigato
ría, por tanto , integra os dous últimos cursos da actual EXB (7º e
8º ) e os dous pr ime iros cursos do actual Ens ino Med io (Bachare
lato e Formación Profes iona l).
Acadada xa na anterior etapa a competencia lingüística suf icien
te por tódolos membros da comunidade educativa, de acordo coas
estratexias que vimos de explicar, nesta etapa o ensino desenvol
verase totalmente en galego.
Esta utilización do galego como lingua veh icular estará comple
mentada po lo estudio sistemático do castelán , que xoga un impor
tante papel como lingua de relación .
- Do mesmo xeito , o estud io da terce ira lingua, que xa se iniciara
no s do us últ imos cicl os da Educación Primaria, vese refor zado nes
te último tramo do ensino obrigatorio.
De todos xeitos , poderá acorre r que ó chegar ó punto term ina l
def inido (12 anos), haxa Centros nos que os alumnos non teñ an
un ha competencia lingüística consolidada , que non sexa suficien
te. Neses casos haberá que prever que , durante o primeiro ciclo da
Secundaria Obrigatoria (12-14 anos) , o ensino se desenvolva utili
zando como vehiculares as dúas linguas e refrozando progresiva
mente aquela das linguas na que haxa problemas de afianzamento
(galego ou castelán ). Enténdese que , incl uso no máis lento dos ca
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sos , ó remate deste prim eiro ciclo de Secundaria estaría acadado
o punto terminal plenamente normalizador.
Do mesmo xeito, na etapa da Secundaria Post-obrigatoria (8a
charelato e Ensinanzas Técnico-Profesionais) , que abrangue dos
16 ós 18 anos , xa non debe existir ningún problema obxectivo que
faga inviable a normalización lingüística no ensino , que estará xa
plenamente consolidada . O labor , nesta etapa, orientarase máis á
necesaria formación complementaria do profesorado e á confec
ción dos materiais didácticos prec isos.
4.5.- Estratexia a seguir durante a etapa de transición.
Dado que o Plan que poña en práct ica o modelo que vimos de
enunciar empezará a aplicarse sistemat icamente cos nenos e ne
nas que ingresen por primeira vez no sistema educat ivo, dende o
momento en que se decida a súa implantación , haberá varios cur 
sos de alumnos (os que xa estean integrados nos diferentes niveis
educat ivos no momento do inicio do Plan) que non se pode rán be
neficiar plenamente do mesmo .
Será func ión dos Equipos de Normal ización, en coordenación
coas comunidades educat ivas dos Centros , o defini-Ias estratexias
a segu ir en cada caso , logo de analizadas as circunstancias co n
cretas de cada un deles.
De calquera maneira, esta estratexia sempre haberá de ter en
conta o punto de partida (maior ou meno r grado de normalización
acadado ata aquel momento) e as liñas globais do modelo defini
do , de xeito que se buscarán aquelas adaptac ións que fagan pos i
ble o meirande achegamento ás pautas definidas polo modelo .
Así, nos actuais Preescolar e Ciclo Inicial, respetando o camiño
xa andado , tenderase a solucións semellantes ás pro postas ante
riormente , inda que non se conte co necesario estudio socio 
lingüístico de partida (que se sustituirá por inform es baseados na
obs ervación da realidade).
No actual Ciclo Medio, debe afonda rse na liña iniciada xa na ac
tualidade, consolidando o galego como lingua vehicular alomenos
en tod a a área de Experiencias.
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Na actual Segunda Etapa débese afondar no que vimos de pro
poñer para o Ciclo Medio, incorporando o galego como lingua ve
hicular noutras áreas, ademais da de Experienc ias.
En calquera caso deberá tenderse a unha progresiva galegu iza
cíón , curso a curso , que perm ita conseguir o máis axiña pos ible ese
momento term inal normal izador .
Esta mesma filosofía normalizadora é a que deberá gu iar tamén
o proceso nos actuais niveis de Ensino Medio (Bacharelato e For
mación Profesional).
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NOTAS:
(1): Como se ve, evitamos usa-lo término "bilingüismo" para a
descrición da nosa realidade lingüística , pelas razóns que
se dan máis adiante.
(2): Non ven ó caso entrarmos aquí nunha histor ia da lingua ga
lega, pero si convén lernbrar que o galego-portugués foise
configurando como específica lingua romance entre os
sécu los VII e IX e que se talaba en toda a parte norocciden
tal da península ibérica. Foi no século XV cando, por facto
res de tipo político (Portuga l acada a súa independecia,
mentres que Galicia queda baixo a hexemonía política de
Castela), se produce un afastamento que leva a que a lin
gua com ún falada a unha e outra banda do Miño cor ra un
ha sorte ben diferente e, como consecuencia, evolucione
tamén dun xeito diverso.
(3): Cóm pre amp liarmos máis esta consideración , xa que en
ocasións batemos con interesadas tarxivers acións da reali
dade histórica.
Porque , se ben é certo que a introducción do castelán se
produce durante o século XV, cando Galicia perde o seu po
der político e se produce a "doma e castración" impulsada
polos Reis Católicos (coutando así as pos ibilidades de de
senvolvemento cultural da lingua galega, nuns anos decisi
vos -non esquezamos que Gutemberg crea a imprensa en
1456, facendo posible a difusión dos manuscritos-) , igual
mente certo é que a case totalidade da poboación galega
seguiu a falar na súa lingua ata datas ben recentes .
Porque nos anos que van dende o século XV ata as prim ei
ras décadas do século XX (e motivado tamén polo atraso
cultural a que Galicia se veu sometida, cun sistema escol ar
moi deficiente), o castel án só era talado en ámbitos moi res
trinxidos da sociedade, inda que cualitativamente importan
te, dado que eran as clases dirixentes e as que detentaban
o pode r (político, relixioso, económico).
Só a partir dos anos cor enta deste século se pode falar dun
ha penetración masiva do castelán na sociedade galega, e
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iso como consecuencia, entre outros , de dous factores bási
cos :
- a victoria das forzas políticas que se sublevaron contra a
Segunda República e a conseguinte instauración da Dicta
dura do Xeneral Franco , que persegu iu sañudamente -so
bre todo nos primeiros tempos-todo o que sign ificase un
intento de normalizar socialmente a lingua e a cultura, difun
dindo ademais a idea de que o patriota, culto e moderno era
talar castelán .
- a aparición dos mass-media de carácter audiovisual (a ra
dio nas décadas 40-50 e a televisión nas décadas 60-70) ,
que introduciron o castelán ata nos últimos recunchos do
país, asociándoo ademais cos valores e formas de vida que
propugnaba a sociedade de consumo que por aqueles anos
nacía e se ía consolidando no conxunto do Estado .
(4): O concepto "Iingua de instalación", que se opón seu pa
rello "Iingua de relación", defínese lingüísticamente do se
guinte xeito:
ó

A lingua de instalación dun talante é aquela que sente como
máis intimamente súa e que emprega na meirande parte das
situacións da vida cotidián (agás nos ámb itos sociais en que ,
por razóns diglósicas , non estea ben vista a utilización da
mesma) .
A carón da nosa lingua de instalación, tódolos falantes po
demos ter competencia noutra ou noutras linguas , que
serán para nós linguas de relación.
(5) : Coñecese por "diglosia", a situación sociol ingüística que se
produce cando nunha comunidade na que existen dúas lin
guas (ou dúas variedades dunha mesma lingua), se utiliza
unha ou outra en función dos contextos socialmente dife
renciados. Isto leva á valoración das dúas linguas en fun
ción do estatus social: lingua A ou Iingua B, de maneira que
a lingua A é a que se asocia ás funcións consideradas "al
tas" (administrativas, intelectuais, relixiosas, etc) e a lingua
B para as consideradas "baixas" (coloquiais, familiares , bur
lescas, etc).

30

(6) : Esta inestabilidade fíxose patente , sobre todo , dende media 

dos da década dos sesenta , cando se ernpezou a manifes
tar socialmente unh a recuperac ión cultural da lingua (logo
da desfe ita da guer ra civil) e unha reivindicació n no rmaliza
dora. Iso que fai que dende aqueta. e rnáis hoxe , non se poi
da tarar dunha diglos ia "aceptada" socia lmente, senón que
haxa un estimable sector da poboación que se reve la con
tra as normas impl ícitas da diglosia e tenta modificalas , co
conseguinte cambio na valoración soc ial das ling uas. De aí
o conflicto lingü ístico que hoxe se manifesta na nosa soc ie
dade .
(7) : A práctica lingüistica das persoas partidarias da non norma

lización do galego ten variado moito. Dende as octavillas lan
zadas en varias cidades galegas en 1955 ("Hable bien. Sea
patriota. No sea bárbaro. Es de cumplido caballero que us
ted hable nuestro idioma oficial , o sea, el castellano. Es ser
patriota. Viva España y la disciplina y nuestro id ioma cervan
tino. i ¡Arriba España!! ") ata a actualidade , as cousas cam
biaron moito , alomenos nas formas . E hoxe eses sectores
son sabedores de que chega con conserva-la situación so
ciolingüística tal como está , mesmo adobiada con louvan
zas retóricas a favor do galego , para que en poucas décadas
o uso do galego quede restrinxido ás actuacións de carácter
"latinista".
(8 ) : Palabras necesariamente breves , dado que os med ios non

constitúen o obxecto de estud io deste documento , inda que
teñan unha importancia dec isiva e estea n estreitamente re
lacionados con moito do que máis adiante se enunciará.
Para quen desexe profund izar neste tema,dende a nosa
perspectiva galega, son de obrigada consu lta as po nencias
recollidas no volume "Cultura e med ios de comu nicació n en
sociedades dependentes" (1982). Edicións do Castro.
(9) : Agás no caso do semanario "A Nosa Terra " e algunha pr en

sa de carácter comarcal.
(10) : Repárese na ambigüidade do térm ino "lingua materna", ne

cesitado de amplas precisións. Sen entrarmos agora netas,
repárese só nun exemplo que os profesores atopamos a
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cotío nas nosas aulas: ¿cal é a lingua "materna " dun neno
que se expresa nalgo que para entendernos imos chamar
"castelán", pero que ten uns pais que se expresan sempre
en galego, agás cando talan co neno, que o fan nese gale
go traducido que convimos en chamar "castelán? ¿A lingua
materna será o galego que tala a nai a cotío e que está de
cote presente nas relacións familiares? ¿A lingua que se fa
la na casa? ¿O deficiente castelán que lIe animan a utilizar?
¿A lingua da comunidade na que vive?
(11) : O Decreto de Bilingüismo , promulgado en 1979 polo Gobe r
no de UCD, nos tempos da chamada "preautonomía", toí un
ha arma de dous fíos fortemente contestada polos sectores
soc iais partidarios da normalización. Se ben con ese Decre
to se fixo posible a incorporación legal -inda que moi restrin 
xida- do galego ensino, tamén é certo que na práctica foi
utilizado para tentar reprimir a aqueles sectores de ensinan
tes que tentaban algo máis que da-las clases "de galego" e
o utilizaban como lingua vehicular .
ó

(12): Isto merecería un comentario máis amplo, pero deixemos
aquí alomenos a constancia de que a variedade no grao de
cumprimento é moita e que adoita estar ligada maior ou
menor voluntarismo de pais e profesorado, podendo varia r
moitísimo dun ano para outro.
ó

Non hai dende a Administración , ademais, unha vontade de
estimular eses avances. A esa eiva hai que Ile engadir tamén
a ausenc ia dos necesarios materiais escolares para unha
escolarización en galego: a iniciativa privada retráese polos
altos custos e a incerta rentabilidade, e a Administración non
cubre ese evidente oco.
(13): Resulta cando menos chocante a persistencia de certos mi
tos e valoracións adheridos á lingua galega por parte dos
seus detractores, e que van dende o tópico de que o gale
go non nos serve, xa que non o podemos utilizar máis alá
de Pedrafita, ata o que asocia á lingua coa incapacidade de
trascende-Io entorno máis inmediato , impedíndonos así o
coñecemento doutras culturas. Mitos e tópicos sen base
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ningunha, doadamente desmontables todos eles, pero que
seguen a ser utilizados hoxendía.
(14): Porque , e isto é tan obvio que non debera de haber que di
ello. non se pode tratar con igualdade a quen son desiguais.
(15): Enténdese , na terminoloxía científica sobre este tema , que
un programa de educación bilingüe é aquel no que se utili
zan dúas linguas como vehículo do ensino . Por tanto , un
programa que unicamente considere o estudio dunha se
gunda lingua , sen que se empregue como vehicular, non
entra dentro desta consideración.
(16): Repárese, por citar dous exemplos ben coñecidos, no Cé\SO
do español (que no noso país é a lingua de prestixio men
tres que en Puerto Rico é a minusvalorada, xa que a de pres
tixio é o inglés) ou do francés (que, por exemplo , é a lingua
B no Canadá francófono) .
(17): Aparece aquí por primeira vez o térm ino L1, co seu comple
mentario L2, empregado polos sociolingüistas que estud ian
o medio educativo , para defini-Ia lingua que a persoa trae
da familia e coa que entra na escola. Esa sería a L1, men
tres que a L2 sería aqueloutra que posteriormente pode
aprender na escola .
Repárese nas avantaxes desta term inoloxía L, (Iingua pri
meira ou familiar) /L2 (Iingua segunda), que non ten conn o
tación valorativa de ningunha clase e que, adema is, é de
carácter individual, porque fai referencia á orde temporal en
que a persoa entra en contacto coas dúas linguas .
(1 8): Este foi o sistema utilizado , ó parecer con grande éxito así
milador, en EE.UU. coas persoas de raza india que falaban
nas linguas propias da súa cultura, para integralas sen trau
mas no inglés.
(19): Wallace Lambert desenvolveu tódolos seus trabal los, teóri
cos e prácticos , na provincia canadiense de Quebec. Alí, o
francés funcionaba como lingua "baixa" (inda sendo maior i
tarta), mentres que a do prestixio era o inglés.

33

(20): A conclusións semellantes se chegou noutras experiencias
posteriores, coma as feitas pola lingüista danesa Skutnaab
Kanqas.
(21): Repárese na trascendencia deste aspecto no caso galego.
Hoxe a nosa lingua está socialmente minusvalorada e iso fai
que en certos ambientes se considere inútil, cando non per
xudicial e frustrante , a súa aprendizaxe . Que se advirta esa
valoración en nenos e nenas non é máis que constatación
da existencia de ambientes adultos nos que esa valoración
está vixente.
A vista disto , parece evidente que haberá que corrixilo me
diante unha intensa campaña social que desmonte e elim i
ne os prexuicios e tópicos que os moitos anos de abandono
e represión asociaron ó galego , incorporando os valores po
sitivos que a nosa lingua ten como principal sinal de ident i
dade do noso país.
(22): Parécenos importante esta distinción entre os grupos C) e
D), pertinente sobre todo en cidades e grandes vilas. E non
afondamos máis aló da xeración dos avós porque eremos
que en Galicia a práctica totalidade da poboación ten o ga
lego como lingua de instalación ben na xerac ión de seus
pais ou, como rnoito, na de seus avós (se se exceptúa, ob 
viamente , a escasa porcentaxe da poboación prov inte de
fóra de Galicia, incluida xa no apartado B)).
(23) : Do dito sobre os programas de inmersión resulta evidente
que debe haber un traballo previo sobre a natureza dos
mesmos e a súa utilidade . Porque, se se ten en conta que
no noso país existen unha serie de tópicos e complexos que
fan que a xente non considere o beneficio de aprende-lo ga
lego ( e mesmo , en certos sectores , pense que é perxud i
cial) , como consecuencia da diglosia social existente , hai
que levar antes a cabo o necesario labor social que contra
rreste eses tópicos e complexos.
(24): Este apartado referido á formación do profesorado resulta
trascendental. Debe enmarcarse dentro dun máis global
Programa Galego de Formación do Profesorado e debe
atender a dúas vertentes complementarias: a necesaria for
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mación científica e metodolóxica dos ensinantes e a axuda
para a solución dos problemas pedagóxicos, sociolingüísti
cos. organizativos , etc, que na práctica diaria se presentan.
(25) : Repárese -e ísto parécenos fundamental-en que non pro
pugnamos un mapa lingüístico de carácter territorial, que
eremos ofrecería unha imaxe distorsionadora e enganosa
da realidade. Nunha mesma zona , actualmente , poden coe
xistir persoas que correspondan ós diferentes apartados
lingüísticos que consideramos. E esa realidade innegable
non pode ser recollida por un mapa que dividise, sempre
con carácter xeralizador , a Galicia en diferentes zonas
lingüísticas.
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
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