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1
Aula de
Galego

O Proxecto Aula de galego nace da constatación de que non existe ningún material
que responda adecuadamente ás necesidades expostas nos distintos cursos de galego que
se levan a cabo na actualidade dentro e fóra de Galicia: tanto os preparatorios
para os distintos niveis do Celga como os que ofrecen as distintas universidades
do mundo onde hai un lectorado de galego.

O resultado desta falta de materiais específicos motivou
ata agora unha situación que todos coñecemos: en cada
centro ou curso os profesores foron sorteando as dificultades da carencia dun bo manual con materiais propios ou con material adaptado. Ningunha das solucións
contenta o alumnado nin o profesorado, os cales, cando
se lles pregunta, declaran abertamente que prefiren a
coherencia e seguridade que confire un manual ben
deseñado.
Desta situación xorde a idea de publicar Aula de galego.
Un equipo de autores, con ampla experiencia no deseño
de materiais didácticos, asesorados por expertos e colegas de diversos ámbitos do ensino da lingua que lles
axudaron a ter unha visión de conxunto das características e das necesidades dos cursos de galego, abordaron
a elaboración de Aula de galego co obxectivo de lles dar
resposta ás esixencias deste sector, en particular atendendo aos seguintes aspectos:

Desde o punto de vista da organización do material
– En moitos casos, debido á oficialidade dos certificados
e a non obrigatoriedade na asistencia ás clases, permítese
a incorporación de novos alumnos cando xa se realizaron
algunhas sesións, de forma que non todos os alumnos
permanecen o mesmo número de semanas no curso.
– Na maioría dos manuais para a aprendizaxe do galego
existentes ata agora, as unidades didácticas teñen un
enfoque basicamente estrutural e abordan un contido
pouco variado, tanto dende o punto de vista lingüístico,
como do temático e do cultural.
– O material debe estar estruturado de tal maneira que
facilite o labor de coordinación dos diferentes profesores
a cargo dun mesmo curso.
– O material Aula de galego procura contribuír como un
elemento normalizador do galego estándar, sen por iso
sacrificar o emprego de materiais auténticos, adaptados
ás necesidades comunicativas do alumnado.

Respecto á programación
Como en calquera contexto de aprendizaxe, nas distintas modalidades dos cursos de galego a presentación
e a exercitación de novos contidos debe adecuarse ás
expectativas e ás necesidades do alumnado. O material
debe, polo tanto, articularse para gardar un coidado

equilibrio entre as propostas novas que presenta cada
unidade así como o reforzo e afianzamento de aspectos
lingüísticos e comunicativos xa abordados en unidades
ou niveis anteriores.
De igual xeito, a orientación das unidades pretende ser
funcional para o heteroxéneo grupo de alumnos que
van utilizar Aula de galego: tanto para aqueles que se
encontran en situación de inmersión, como para os que
acceden a través dun curso fóra de Galicia e, asemade,
para os que teñen o galego como lingua propia ou ambiental. Pártese, polo tanto, do coñecemento da realidade sociolingüística do galego e da pretensión de lles dar
resposta tamén ás necesidades daqueles galegos que
queren consolidar a súa competencia lingüística no uso
do galego estándar.

Respecto ás características metodolóxicas
do material
– Nos cursos preparatorios dos distintos niveis do Celga,
máis que en calquera outro tipo de cursos, precísase un
traballo especialmente compensado entre a práctica de
destrezas comunicativas e a reflexión gramatical.
– Unha carga horaria como a dos cursos preparatorios
dos distintos niveis do Celga reclama, ademais, un material que teña moi en conta a inevitable tensión que viven
profesorado e alumnado neste tipo de cursos: as actividades deben ser moi variadas tanto nos seus contidos
como nas dinámicas de aula que propician. As destrezas
implicadas en cada actividade e os procesos cognitivos que impulsan deben estar habilmente combinados
para que cada día de traballo resulte un todo coherente
e equilibrado: debe haber momentos para o lúdico e
tempo para a reflexión, actividades en grupos e tarefas
individuais, atención a aspectos formais e interacción
significativa entre os membros do grupo, tempo para
o estudo e para a práctica da lingua, e materiais para o
descubrimento da cultura.

Aula de galego concibiuse como un material axustado
á estrutura horaria dos cursos preparatorios dos distintos
niveis do Celga e ás expectativas e ás necesidades
dun alumnado que realiza estancias breves en Galicia,
podendo aínda adaptarse perfectamente aos diversos
contextos e realidades dos alumnado que estuda galego
a través dos programas de lectorado.

Cada nivel cobre arredor de 75 horas lectivas (incluíndo
actividades complementarias e avaliacións) e preséntase
en forma dun só volume, cunha serie de unidades
didácticas estruturadas do seguinte modo:

portadiña
Na primeira páxina de cada unidade atópanse o
título e unha imaxe que gardan relación cos contidos
que se van aprender. Eses dous elementos permiten
realizar actividades introdutorias para mobilizar os
coñecementos previos dos estudantes. Ademais,
indícase cal vai ser a tarefa final da unidade, así como os
contidos lingüísticos necesarios para levala a cabo.

comprender
Preséntanse textos e documentos moi variados que
contextualizan os contidos lingüísticos e comunicativos
básicos da unidade, e fronte aos que os alumnos desenvolven fundamentalmente actividades de comprensión.

explorar e reflectir
No segundo bloque o alumnado realiza un traballo de
observación da lingua a partir de novas mostras ou de
pequenos corpus. Trátase de ofrecer un novo soporte
para a tradicional clase de gramática, co que os alumnos, dirixidos polo material e polo profesor, descobren
de modo indutivo o funcionamento da lingua nos seus
diversos niveis (morfolóxico, léxico, sintáctico, funcional, discursivo…). É dicir, trátase de ofrecer ferramentas
alternativas para potenciar e para activar o coñecemento
explícito de regras.
Na mesma sección preséntanse esquemas gramaticais
e funcionais a modo de cadros de consulta. Con eles
perséguese, ante todo, a claridade, sen renunciar a unha
aproximación comunicativa e de uso á gramática.

practicar e comunicar
O terceiro bloque está dedicado á práctica lingüística e
comunicativa. Inclúe propostas de traballo moi variadas,
pero que sempre consideran a significatividade e a implicación de alumno no seu uso da lingua.
Nunha primeira parte, o obxectivo é experimentar o funcionamento de regras en actividades que focalizan unha
ou outra forma lingüística no que poderiamos chamar
“microtarefas comunicativas”.

Na segunda parte desta sección, propóñense tarefas cuxo
obxectivo é exercitar verdadeiros procesos de comunicación no seo do grupo, que implican diversas destrezas e
que se concretan nun produto final escrito ou oral (unha
escenificación, un póster, a resolución negociada a un
problema etc.).
Cabe resaltar as novas propostas comunicativas, que encontramos nesta parte do manual, baseadas na experiencia do alumno nun contexto galego-falante: as súas observacións, a súa percepción do contorno convértense en
material de reflexión intercultural e nun potente estímulo
para a interacción comunicativa dentro do grupo-clase.

viaxar
Inclúe materiais con contido cultural (textos informativos,
imaxes...) que lle axudan ao alumno a acercarse e a comprender mellor a realidade cotiá e cultural galega.

Alén diso, o libro complétase coas seguintes seccións:

Máis exercicios
Propóñense novas actividades de práctica formal que
estimulan a reflexión e a fixación dos aspectos lingüísticos
presentados na unidade, deseñadas de modo que o alumnado as poida realizar de forma autónoma, aínda que
tamén poden ser utilizadas na clase a modo de recapitulación de aspectos gramaticais e léxicos da secuencia.

Resumo gramatical
Ademais da sección de gramática incluída en cada unidade, o libro conta cunha sección que aborda brevemente,
pero de forma máis detallada, os contidos gramaticais das
diferentes unidades, aínda que se poida precisar do apoio
do profesor para aclarar algúns aspectos.

Nivel A2 en lingua galega
Ofrécese unha descrición por competencias do nivel
A2 segundo o establecido no Marco europeo común de
referencia para as linguas do Consello de Europa, que se
corresponde coas esixencias do Celga 1.

Transcricións
Por último, proporciónanse as transcricións de todo o material auditivo que se atopa no cd que acompaña o libro.

Con Aula de galego pretendemos encher un baleiro evidente cun material dúctil pero coherente; actual dende o
punto de vista das novas tendencias metodolóxicas, pero,
ao mesmo tempo fácil de usar e rico, pero non complexo.
É un material que lles dedicamos a todos os colegas que
realizan esa apaixonante, e ás veces non sempre suficientemente valorada, tarefa de ensinar a lingua galega dentro e fóra de Galicia.
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