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Resumo
Dentro dos procesos de revitalización das linguas minorizadas a escola pode desempeñar un papel central se conta
cun profesorado motivado e lingüisticamente competente. No caso galego, constátase que nos últimos anos unha
porcentaxe importante do estudantado dos graos de maxisterio chega á universidade cunha competencia lingüística
escasa, de maneira que resulta imprescindíbel fomentar accións para que o futuro corpo docente tome consciencia
das súas necesidades de aprendizaxe. Neste traballo presentamos os principais resultados dunha investigación
acción participativa (IAP) que se desenvolveu nos cursos académicos 2016/2017 e 2017/2018 e que consistiu na
análise dunha práctica de aula realizada na materia “Didáctica da lingua galega”, do Grao en Educación Infantil
da Universidade da Coruña, e das respostas aos cuestionarios distribuídos entre o mesmo alumnado unha vez
finalizadas as clases. O estudo permitiunos concluír, por unha parte, que a creación de grupos de traballo integrados
por falantes con historias lingüísticas diversas favorece a reflexión sobre o modelo de lingua e, por outra, que o
profesorado da materia debe perfeccionar os instrumentos utilizados para contribuír á adquisición dunha mellor
competencia metalingüística no alumnado.
Palabras clave: competencia lingüística, revernacularización, formación do profesorado, investigación acción
participativa

1. Introdución
Este traballo aborda o papel do futuro profesorado como modelo de lingua galega. Na situación
sociolingüística actual, se se pretende que a escola contribúa efectivamente a un proceso de
revernacularización (Fishman, 1991; Spolsky, 1996), cómpre que o corpo docente posúa unha
competencia lingüística axeitada, demostre actitudes positivas cara á normalización do idioma
e desenvolva estratexias didácticas que permitan o seu uso activo nos máis diversos contextos
(Fernández Paz, Lorenzo Suárez & Ramallo, 2007). Para conseguir o primeiro destes requisitos
resulta imprescindíbel que o profesorado en formación tome conciencia das súas propias
necesidades de aprendizaxe, polo que o noso propósito é precisamente explorar como desde o
grao universitario se pode fomentar esta reflexión.
Nos últimos anos o perfil sociolingüístico maioritario entre os/as estudantes do Grao en
Educación Infantil da Universidade da Coruña é o dunha persoa que aprendeu a falar en castelán
e que emprega esta lingua case exclusivamente nas súas interaccións diarias, en porcentaxes
que oscilan entre o 60% e o 75% dos integrantes do grupo. Como xa se estudou en relación co
Grao en Educación Primaria (Mosquera Castro, 2015), un número importante deles/as
presentan unha competencia en galego escasa ao chegaren á universidade, o que indica que o
sistema educativo non está a garantir que o alumnado remate o ensino obrigatorio cunha
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competencia semellante nas dúas linguas oficiais, como esixe a Lei de Normalización
Lingüística. Por outra parte, a diferenza do que ocorre nas outras universidades galegas, o plan
de estudos da Universidade da Coruña non inclúe ningunha materia destinada ao
perfeccionamento das habilidades lingüísticas do futuro profesorado, de maneira que esta tarefa
se confía tacitamente á responsabilidade individual de cada estudante. Neste contexto, a materia
“Didáctica da lingua galega” acaba por constituír o único foro en que reflexionar de xeito formal
cos alumnos e alumnas sobre a importancia de que na súa futura praxe profesional actúen como
modelos de lingua (Cassany, Luna & Sanz, 1994). A continuación exporemos algúns dos
resultados máis relevantes do noso estudo sobre producións orais e percepcións deste alumnado
sobre a súa competencia lingüística.
2. Metodoloxía
O método empregado foi a investigación acción participativa (IAP), caracterizada pola súa
forma espiral, de modo que as fases iniciais de planificación e deseño dan lugar a unha posta
en práctica acompañada por unha observación reflexiva, que propicia unha revisión constante
do deseño inicial, mantendo así un proceso flexíbel e recursivo (Kemmis & McTaggart, 1988).
Describiremos, xa que logo, os resultados de dous ciclos: un deseño inicial aplicado durante o
curso académico 2016-2017, seguido dun segundo ciclo consistente na aplicación dunha
intervención adaptada segundo os resultados do primeiro, xa durante o curso 2017-2018.
A materia “Didáctica da lingua galega” está dividida en dous grupos, un dos cales participou
neste estudo. A actividade observada realizouse durante as primeiras semanas do curso, no
marco do debate sobre o estándar de lingua oral que se debe empregar na escola. Para
elaborarmos un diagnóstico da competencia lingüística de cada estudante e analizarmos de que
maneira conceptualizan eles/as mesmos/as esta competencia, pedíuselles que gravasen un
monólogo en vídeo de entre 4 e 5 minutos e que avaliasen as producións dos seus compañeiros
e compañeiras a partir dun instrumento previamente comentado e consensuado na aula.
Ademais, ao final do curso, o alumnado respondeu a un cuestionario sobre percepción da súa
propia competencia lingüística. As fontes de datos que empregamos para este estudo son, polo
tanto, os monólogos en vídeo, as avaliacións por pares e os cuestionarios, contextualizados e
contrastados polas observacións de forma participante por parte da profesora da aula, tamén
autora deste traballo.
2.1 O primeiro ciclo da investigación: curso 2016-2017
No curso 2016-2017 tomaron parte na práctica os 65 estudantes do curso, 61 mulleres e catro
homes. Antes de comezar a actividade, o alumnado situouse nunha liña de experiencia en
relación co seu grao de familiaridade coa lingua galega. A partir desta liña formáronse parellas
de avaliación de persoas con historias lingüísticas diversas. O obxectivo destes agrupamentos
non foi tanto obtermos análises precisas da competencia lingüística dos/as compañeiros/as,
senón propiciarmos no alumnado a reflexión acerca destes aspectos a partir dun modelo de
lingua diferente ao propio. Cada estudante gravou un vídeo e realizou unha avaliación, isto é,
foi avaliador/a e avaliado/a. No momento de analizarmos os datos, algúns vídeos xa non estaban
dispoñíbeis na plataforma en que foron aloxados, de maneira que só puidemos acceder a 55 dos
65 pares de documentos (vídeos e textos), que representan o traballo do 84% do alumnado da
materia.
O instrumento de avaliación recollía cuestións relacionadas coa corrección lingüística
(fonoloxía, léxico e morfosintaxe), a claridade e o contido da expresión, aspectos
extralingüísticos, así como unha valoración global e proposta de mellora. Aínda que a
actividade de aula pretendía propiciar unha reflexión sobre a competencia comunicativa en
xeral (Lomas, 2014), para a nosa investigación baseámonos exclusivamente na competencia
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lingüística, deixando á marxe outras cuestións. Deste xeito, centrámonos en tres categorías de
tipo gramatical (fonética, léxico e morfosintaxe) e nunha categoría discursiva (fluidez), así
como na valoración xeral e proposta de mellora. O procedemento que seguimos para a nosa
análise foi compararmos as nosas propias avaliacións coas do alumnado.
Para a identificación de tendencias de uso e avaliación, clasificamos os/as participantes en dous
grandes grupos, a partir da información achegada por eles/as mesmos/as en relación coa súa
lingua habitual: galegofalantes habituais e bilingües funcionais, por unha parte, e
castelanfalantes habituais, por outra. En termos porcentuais, constatouse que o 27% das persoas
eran falantes habituais da lingua galega −monolingües ou bilingües− e que o 73% restante
empregaba o castelán na súa vida cotiá. Ao remate da materia, xa no segundo cuadrimestre, o
alumnado respondeu de forma voluntaria e anónima a un cuestionario, cunha taxa de
participación do 91%. Para este estudo, analizamos as respostas á primeira pregunta: Cal
consideras que é o teu grao de dominio da lingua galega? O alumnado tivo que elixir entre
cinco ítems nunha escala tipo Likert (1 = nada, 2 = pouco, 3 = algo, 4 = bastante, 5 = moito),
contando cun espazo adicional de resposta aberta para a integración de comentarios e
apreciacións libres por parte das enquisadas/os.
2.2 O segundo ciclo da investigación: curso 2017-2018
A reflexión sobre os resultados obtidos neste primeiro ciclo da investigación levounos a
impulsar algunhas melloras para o curso 2017-2018, que se describirán aquí e se explicarán en
pormenor no apartado seguinte. A principal innovación, relacionada co sistema de avaliación
por pares, consistiu en estabelecer grupos de entre seis e sete persoas con diferentes niveis de
competencia autopercibida, cada un dos cales avaliaría conxuntamente as producións das
integrantes doutro dos grupos. Antes de realizar esta avaliación colectiva, cada alumno/a
debería tamén levar a cabo unha avaliación individual das súas compañeiras e compañeiros. As
outras mudanzas, mínimas, afectaron ao deseño do instrumento de avaliación, e do cuestionario.
Neste segundo curso participaron na actividade os 59 estudantes da materia, 52 mulleres e sete
homes, divididos en nove grupos de avaliación. Sete dos/as estudantes non realizaron as
avaliacións individuais, e non nos foi posíbel acceder a catro dos monólogos en vídeo. En
relación coa tipoloxía de falantes, as porcentaxes distribuíronse do seguinte xeito: un 42% de
galegofalantes e bilingües funcionais e un 58% de castelanfalantes. Para a análise dos datos,
seguiuse o mesmo procedemento que no ciclo anterior da investigación. A diferenza veu dada
pola incorporación das avaliacións conxuntas, que se confrontaron coas avaliacións individuais
do alumnado e coas nosas propias avaliacións. Ao igual que no curso anterior, o cuestionario
pasouse uns meses despois do remate do primeiro cuadrimestre, desta vez cunha taxa de
participación incluso máis alta, do 98% do alumnado.
3. Resultados e discusión
3.1. O primeiro ciclo da investigación: curso 2016-2017
Neste apartado exporemos os resultados máis relevantes do primeiro ciclo da investigación: a
autopercepción do alumnado con respecto á súa competencia lingüística, a conceptualización
que os diferentes tipos de falantes realizan sobre o modelo de lingua do profesorado, os
problemas coa metalinguaxe e, por último, as propostas de mellora que realizamos para o
seguinte ciclo de investigación.
3.1.1 A autopercepción de competencia
Atendendo ás respostas ao cuestionario ofrecidas polo alumnado do primeiro curso, a súa
autopercepción de competencia xeral semella ser considerabelmente alta: máis do 61% valoran
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o seu dominio da lingua galega como “bastante” ou “moito”, unha cifra que supera a porcentaxe
(42%) que se considera galegofalante ou bilingüe funcional. Emporiso, unha porcentaxe notábel
de suxeitos decántase tamén por puntuacións medias na escala, superando o 35% as persoas
que coidaban dominar “algo” o idioma galego. Xorde aquí a dúbida sobre o tipo de
interpretación deste valor da escala, xa que nun dos casos a selección deste parámetro foi
acompañada pola seguinte xustificación na sección de comentarios libres: “Como no soy de
Galicia todavía no manejo bien el idioma” (P1.1.3). Trátase por tanto dunha persoa que, malia
non “manexar ben” a lingua, elixe unha puntuación media na escala, o cal fai que nos
preguntemos sobre o rango de referencia que pode estar a empregarse á hora de interpretar ou
definir a puntuación “algo”.
3.1.2. Modelo de lingua entre galegofalantes e bilingües funcionais
Estes/as falantes destacan pola manutención de todos os trazos fonéticos tradicionais (Regueira,
2013). En relación coa morfosintaxe, malia a presenza dalgúns castelanismos con moito arraigo
na lingua (como a construción ir a + infinitivo), en xeral mantense tamén o modelo tradicional.
O nivel en que se constata unha maior penetración de castelanismos é o léxico, co emprego de
termos como “abuelo”, que estes falantes parecen ter asimilados como palabras galegas
(Freixeiro Mato, 2014). Paralelamente, obsérvase unha tímida tendencia a introducir vocábulos
do estándar, como “persoa” ou “coñecer”. Canto aos dialectalismos, menos da metade dos
falantes os empregan, e estes adoitan afectar á morfoloxía verbal (“puxéstedes”, “comiu”) ou á
ditongación en ui en formas como “muito”. Neste ámbito destaca tamén a evitación maioritaria
da gheada en falantes que adoitan utilizala na súa vida cotiá.
Nas avaliacións, os/as integrantes destes grupos identifican arredor dun 50% dos trazos
susceptíbeis de seren comentados. Os aspectos mellor analizados son os erros característicos
dos castelanfalantes (fonoloxía, indiferenciación entre te e che, uso de tempos compostos, mala
colocación dos pronomes etc.). A cuestión que máis dificultades supón entre estes/as falantes é
a localización dos castelanismos léxicos e morfosintácticos presentes na súa propia fala, dos
que non parecen ser conscientes tampouco ao analizaren os discursos das outras persoas.
Ocasionalmente aparece algunha corrección hiperenxebre no plano léxico (“regalos”, p. ex.).
Un lugar común entre estes avaliadores é a louvanza dos esforzos dos castelanfalantes, cos que
tenden a se mostraren especialmente indulxentes, o que os leva a minimizaren os seus erros:
Na miña opinión, a pesar de non falar galego na súa vida diaria, ten unha boa expresión en galego.
Chamoume a atención que para ser unha persoa que non adoita a falar en galego, durante un vídeo de
cinco minutos, tivo moi poucos castelanismos e os poucos que utilizou non son especialmente graves
(A40)

Canto ás propostas de mellora, son en xeral vagas, e convidan na súa maioría a corrixir
castelanismos, a evitar retrousos e a practicar a lingua. Só en ocasións aparece algún consello
máis específico, como traballar na pronuncia da nasal velar ou na mellora da morfoloxía verbal.
3.1.3. Modelo de lingua entre castelanfalantes
Os membros deste grupo adoitan presentar unha fonética bastante castelanizada, en especial no
que atinxe ao vocalismo. Con respecto ao léxico, percíbese unha grande influencia do estándar.
Malia se detectaren algúns castelanismos, estes danse nunha densidade menor que no grupo
anterior. A meirande parte dos termos están moi estendidos na lingua oral, mais tamén se dan
exemplos illados doutros vocábulos que os galegofalantes nunca asumirían como propios, como
“hablar”. Moito máis abundantes son os castelanismos morfosintácticos. Estes últimos son
numerosos e afectan principalmente á morfoloxía verbal e pronominal, á sintaxe do verbo, á
diferenza entre te e che ou á próclise pronominal inadecuada.
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Outra singularidade deste conxunto de falantes é a creación de formas hiperenxebres (como
“crexo” por “creo”) e a tendencia xeneralizada á énclise, por se percibir esta como unha
característica diferencial do galego, en construcións como “un tema que interésame”. Só tres
falantes empregan algún dialectalismo morfolóxico, como “mau”. Con respecto á fluidez, esta
é escasa en cinco dos falantes, que en ocasións mesturan secuencias en galego e en castelán sen
seren conscientes. No resto dos casos, pódese considerar intermedia ou elevada nunha
proporción semellante. Se se cruza este último dato cos referentes á fonética ou morfosintaxe,
compróbase que existe un número considerábel de falantes que utilizan con fluidez unha lingua
con forte pegada do castelán nestes niveis. Cabería pensar, neste sentido, que o denominado
"novo galego urbano" (Regueira, 1999) pode estar a constituír un modelo de lingua para estas
xeracións castelanfalantes.
Como avaliadores/as, os membros deste grupo cometen bastantes erros na identificación de
desvíos lingüísticos. Percíbese, por unha parte, unha tendencia ao diferencialismo no léxico e
na caracterización como incorrectas de colocacións proclíticas do pronome perfectamente
lexítimas, como en “todos nos coñeciamos”. Outros aspectos salientábeis son a categorización
dalgúns dialectalismos (“tu” e “mui”) baixo a etiqueta de castelanismos ou a percepción de
certas realizacións fonéticas habituais e correctas (como a pronuncia de [pra] no canto de
[‘para]) como erros. Todo isto permite concluír que entre os castelanfalantes predomina unha
certa confusión con respecto á corrección lingüística en xeral e un hipernormativismo en
relación cos usos orais. Estes avaliadores/as identifican arredor dun terzo dos desvíos
lingüísticos detectados pola profesora da materia na súa propia revisión dos vídeos. Entre eles,
sinalan sobre todo os castelanismos léxicos. Igual que o grupo anterior, tenden a subliñar o
mérito das persoas non habituadas a falaren galego e a restarlles importancia aos erros
cometidos por estas. Como ocorría no caso dos galegofalantes, as valoracións globais
acostuman ser moi xerais, e están bastante centradas nos aspectos extralingüísticos.
3.1.4. Problemas coa metalinguaxe
No que se refire á metalinguaxe, todos os grupos de falantes comparten as mesmas dificultades.
Neste ámbito a cuestión máis relevante ten que ver cos significados atribuídos ao termo
vocalismo, que unha terceira parte dos avaliadores identifica con ‘fonética’ (e asocia,
curiosamente, con trazos do consonantismo) ou con ‘vocalización’ e unha inmensa maioría das
persoas deixan en branco. Estes resultados parecen apuntar a unha febleza do sistema de ensino
da lingua galega en materia de fonética e fonoloxía, que non só afecta á falta de formación dos
castelanfalantes, senón tamén á importancia que os galegofalantes lles outorgan a estes
aspectos. Por outra parte, tamén é digno de comentario o feito de a meirande parte dos erros
morfosintácticos seren caracterizados como castelanismos na subepígrafe “Léxico”. Desde a
nosa perspectiva, estas carencias na competencia metalingüística dificultan enormemente a
tarefa de identificar os propios erros e planificar, consecuentemente, o traballo para a mellora
das habilidades lingüísticas.
3.1.5. Propostas de mellora, incorporadas no deseño do curso seguinte
Á vista dos resultados, e co obxectivo de propiciarmos o diálogo e a reflexión sobre o modelo
de lingua do futuro profesorado, propuxemos crear equipos de avaliación integrados por persoas
con diversos graos de familiaridade co galego. Deste xeito, o proceso podería contribuír a unha
maior aprendizaxe por parte do alumnado, sumando as fortalezas dos diferentes tipos de
falantes, xerando debate entre eles/as e dando lugar a unhas valoracións globais máis analíticas.
En relación co instrumento de avaliación, para inducirmos a unha mellor análise dos aspectos
fonolóxicos, ao lado do termo vocalismo introducimos a aclaración “pronuncia das sete vogais”,
e incorporamos así mesmo un ítem sobre a prosodia. Por último, engadiuse ao cuestionario unha
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pregunta máis, de especial relevancia para a presente análise: Para constituíres un bo modelo
de lingua galega como docente, que aspectos cres que precisarías mellorar?
3.2. O segundo ciclo da investigación: curso 2017-2018
Neste apartado recollemos os principais resultados da aplicación das devanditas melloras ao
deseño da actividade e o cuestionario. Os datos de uso e avaliación individual por tipo de
falantes son moi semellantes aos do curso 2016-2017, polo que só faremos referencia a aquelas
cuestións que engadan algunha información relevante ás tendencias descritas anteriormente.
3.2.1 A autopercepción da competencia e necesidades lingüísticas
Os datos revelan que a autoimaxe, en termos de competencia xeral, do alumnado parece ser
aínda máis positiva que no caso do curso anterior, dado que máis do 72% elixen as posicións
máis altas da escala. A porcentaxe de selección da resposta intermedia (“algo”) baixa de xeito
moi considerábel en comparación co curso anterior (13,7% do estudantado). As valoracións
“nada” (1,7%) e “pouco” (12%) son elixidas unha vez máis por un escaso volume de alumnado,
se ben esta última puntuación experimenta un lixeiro incremento en relación ao curso pasado.
As análises das respostas á segunda pregunta, respecto ás súas necesidades lingüísticas
específicas, proporcionaron algunhas aclaracións relevantes para a interpretación dos datos
numéricos. Neste caso, responderon un total de 56 das 59 persoas enquisadas, entre as que se
observa certa preocupación estendida en relación coas interferencias do castelán na súa
produción galega: 13 persoas recoñecen que deben eliminar “castelanismos”. Pola contra, só
dúas persoas aseguran non ter necesidades de mellora, por “usar moi ben o galego” ou “ser
galegofalante”. As autocríticas abranguen tanto cuestións xerais (“pronunciación”, “soltura”,
“aspectos gramaticais”, “mellorar e aumentar o vocabulario”) como específicas (“colocación
dos pronomes”, “usos dos pronomes te/che”). Do mesmo xeito, un total de 18 estudantes
recoñecen a necesidade de practicaren a lingua oral, dos/as cales catro mostran interese por se
achegaren máis ao galego normativo, mentres que tres salientan querer familiarizarse máis coas
variacións dialectais. Detéctanse tamén nove comentarios que mostran unha certa conciencia
respecto á hexemonía lingüística e a necesidade de desenvolver estratexias compensatorias:
evitar a tentación de mudar ao castelán cando alguén responde neste idioma (3); estimular o uso
do galego entre a cativada, presentándoo como un idioma importante, divertido, accesíbel (5);
ou subliñar a necesidade de compensar as desigualdades sociolingüísticas (1): “Falar en galego
co alumnado, pois o castelán xa o aprenden no seu día a día” (P2.2.10).
3.2.2. O traballo cooperativo como motor da aprendizaxe e a reflexión
En termos xerais, as avaliacións colectivas son máis completas que as individuais, e catro dos
nove grupos detectan a maioría dos trazos lingüísticos dignos de seren comentados. Apúntanse
correctamente aspectos fonolóxicos, léxicos, morfosintácticos e de fluidez, o que implica un
salto cualitativo con respecto ás avaliacións individuais. Neste sentido, obsérvase que o traballo
conxunto contribúe á aprendizaxe do alumnado, en particular dos/as castelanfalantes, en cuxas
avaliacións faltaban a miúdo referencias á colocación dos pronomes, á diferenza entre te e che
ou ao vocalismo, que si se inclúen nos documentos consensuados. Nunha ocasión verifícase
que a aprendizaxe se produce tamén á inversa, no caso dun/ha avaliador/a galegofalante que
non identifica algúns dos castelanismos léxicos máis frecuentes entre galegofalantes, como
"exagerado", que si son detectados, en cambio, polo grupo.
A cooperación revélase así mesmo útil para a eliminación de prexuízos sobre determinados
modelos de galego dialectal. Isto apréciase nun caso concreto en que, mentres que un/ha
avaliador/a castelanfalante cualifica a gheada e o seseo dun/ha falante como "imprecisións" e
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lle recomenda, "dende o punto de vista normativo", ler máis textos "para afacerse ao galego de
agora" (A38), o grupo recolle os trazos dentro do apartado de fonoloxía, sen incluír valoracións
de ningún tipo sobre eles.
Só en dúas das nove avaliacións colectivas o traballo en grupo non supón ningún avance
significativo con respecto ao individual, mais tampouco implica un retroceso. Aínda que
continúa a haber erros que nin os grupos nin os/as avaliadores/as individuais conseguen
identificar, en conxunto pódese afirmar que este tipo de agrupamento favorece a suma de
fortalezas entre os/as falantes con diferentes niveis de experiencia e capacidade analítica.
3.2.3. Algunhas limitacións do sistema de avaliación
Hai veces, non obstante, en que a cooperación non conduce a resultados positivos. Por exemplo,
cando se incorporan á avaliación conxunta trazos erroneamente identificados por algún dos
membros do equipo. Este fenómeno obsérvase en tres dos grupos, e maniféstase en correccións
diferencialistas de certos vocábulos, como "utilizar" ou de próclises pronominais correctas,
como "todos me coidaban". Noutros casos o que sucede é que algúns acertos das avaliacións
individuais non se trasladan ao documento consensuado, como a identificación da área dialectal
dos/as falantes. Mais estas son cuestións puntuais e limitacións asumíbeis, que non restan valor
ás vantaxes da avaliación en grupo.
Porén, o máis significativo a este respecto é sen dúbida a tendencia en catro dos grupos a
emitiren valoracións globais "suavizadas", que non recollen críticas e análises máis
pormenorizadas que si aparecían en avaliacións individuais. Ademais, fronte á nosa hipótese de
que o sistema de avaliación en grupo daría lugar a valoracións globais máis analíticas, isto só
se produciu en dous dos nove grupos, mentres que en catro deles resulta rechamante a súa
especial concisión.
Unha razón para explicar a primeira tendencia podería ter que ver con quen son os
destinatarios/as dos dous tipos de avaliación: as avaliacións individuais requírense como tarefa
do curso pero non se fan chegar ás persoas avaliadas, mentres que as avaliacións colectivas son
documentos que se soben a un foro ao que pode acceder todo o alumnado matriculado na
materia. Cabe a posibilidade, daquela, de que os grupos si asumisen como propias certas
análises pero preferisen ofrecer ás persoas avaliadas unha versión máis amábel destas. Esta
explicación vese referendada por algúns xuízos expresados durante as sesións de traballo na
clase, claramente máis críticos que os que se trasladaron á valoración escrita.
A segunda tendencia poderíase relacionar co número de avaliacións que con este sistema tivo
que realizar cada persoa. Así, mentres que no curso anterior cada estudante só avaliaba un/ha
dos/as compañeiros/as, nesta ocasión pedíuselles que realizasen entre seis e sete avaliacións
individuais e unha colectiva. É posíbel, polo tanto, que o aumento na carga de traballo tivese
como resultado un nivel de análise máis superficial. Isto explicaría tamén por que, en xeral,
os/as avaliadores/as ofrecen moitos menos exemplos que no curso 2016-2017.
3.2.4. O uso da metalinguaxe
Os problemas que se detectaran no anterior ciclo da investigación coa comprensión da etiqueta
vocalismo resolvéronse neste ao introducirmos a aclaración no instrumento de avaliación.
Mesmo se certos/as avaliadores/as castelanfalantes deixaron este apartado en branco ou
comentaron directamente que non sabían diferencialo, ninguén pareceu confundir o significado
do termo. Deste xeito, as análises sobre a produción dos/as falantes no nivel fonolóxico
resultaron bastante máis completas que as do curso precedente, coa incorporación, ademais, dos
datos referentes á prosodia.
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Quedan, non obstante, algunhas cuestións por solucionar canto á metalinguaxe. Por unha parte,
dúas das categorías existentes, imprecisións e castelanismos, tendéronse a utilizar de modo
xeneralizado como comodín para denominar fenómenos diversos. Por outra, nas avaliacións
aparecen exemplos doutras dúas categorías que non estaban recollidas no instrumento e que
semellan crear unha certa confusión entre os/as avaliadores/as: os hiperenxebrismos e os
dialectalismos. Neste último caso constatamos, ademais, a ambigüidade do instrumento, pois
no seu deseño non resulta obvio se se ha de empregar só para a detección de erros lingüísticos
ou para comentar todo tipo de cuestións que sexan relevantes na discusión sobre o modelo
lingüístico do profesorado.
4. Reflexións xerais
Para que as alumnas e alumnos de Educación Infantil poidan contribuír ao proxecto de
revernacularización do galego, será imprescindíbel que aprendan a planificar as súas propias
estratexias para servir de modelos lingüísticos. A nosa investigación IAP permitiunos avaliar
algunhas das prácticas universitarias con respecto a este obxectivo. Os resultados revelan unha
gran diversidade de competencias e dificultades lingüísticas, así como unha necesidade
xeneralizada de desenvolver os conceptos lingüísticos necesarios para diagnosticalas e darlles
cumprida resposta. A avaliación grupal parece facilitar este proceso, pero os resultados do
segundo curso indican que, aínda así, continuamos a precisar dunha afinación do instrumento
para apoiar unha revisión máis pormenorizada e útil. Nos cuestionarios do segundo curso, coa
inclusión da pregunta sobre necesidades lingüísticas, suxírese que o alumnado comeza a trazar
algunhas pautas para seguir mellorando, tanto en termos de competencias lingüísticas como
pedagóxicas.
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