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RESUMO:

Na actualidade, determina-los beneficios ou os perxuicios que pode te-lo bilingüismo no desen
volvemento cognitivo dun individuo soe orixinar unha grande controversia científica, que vese
acrecentada ó soer aparellarse ás cuestións lingüísticas e os contextos das linguas en contacto, o seu
tratamento e a súa utilización, implicacións políticas e plantexamentos ideolóxicos.

A existencia de moitos factores que influen na aprendizaxe das linguas fai que sexa dificil de
plantexar un modelo explicativo con garantías de ser eficaz. A análise de diversas experiencias e
contribucións permiten deseñar un listado de propostas de cambio, centradas no importante papel
que xoga a educación democrática como base sobre a que o bilingüismo non interfira negativa
mente no desenvolvemento cognitivo e persoal dos suxeitos. Para ilo, é necesario procurar quitar
lle o máximo beneficio ó dominio de dúas linguas, non só desde un punto de vista instrumental,
que aumente as posibilidades de comunicación do individuo, senón como un auténtico enriquece
mento cultural e persoal. Esta nova concepción educativa asegura o dereito de acceso e igualdade
de oportunidades para todos, garante as posibilidades de enriquecemento e de desenvolvemento do
individuo, a súa promoción cultural e social e a valoración da súa propia lingua e cultura, base e
elemento esencial da educación, a través da que se establece a apertura cara ó mundo e a outras cul
turas e civilizacións.

Hoxe en día existe unha traxectoria ampla e unha grande preocupación polo desenvolvemento da
linguaxe, das linguas e a súa aprendizaxe, que ocupa o panorama intercultural das nosas comunida
des. 1sto tradúcese no traballo de moitos profesionais, ÓS que se lles encarga a busca de solucións e
melloras para a posta en marcha e o desenvolvemento dos programas de aprendizaxe das linguas.

Si se fai unha análise rápida acerca da grande cantidade de bibliografia, investigacións e expe
riencias sobre o bilingüismo e o ensino de dúas linguas infirese facilmente a idea de que, a pesar
das numerosas prácticas deste tipo levadas a cabo en diferentes contextos, os estudios feitos ata
agora son, fundamentalmente, de tipo cuantitativo; é dicir, na súa maioría están centrados en cuan
tifica-los resultados, moitas veces contradictorios, acadados polo alumnado destes programas, en
función dunha diversidade de contidos e deixando de lado aspectos tan importantes como os que
aluden a factores explicativos derivados da diversidade individual e cultural.
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En todas estas investigacións, a calidade do tratamento educativo aparece de forma continuada
como un factor explicativo y predictivo importante na aprendizaxe das linguas, pero non se fai refe
rencia explícita ó empregado en cada momento. Debido a iso, dun tempo a esta parte, son cada vez
mais os profesionais que empezan a promover unha nova liña de investigación, centrada na análi
se dos procesos de ensino-aprendizaxe en contextos específicos, establecendo as posibles relacións
directas que estes poden ter cos resultados acadados.

Aínda así, a análise destas investigacións xunto coas diversas experiencias e contribucións des
tes profesionais de nova xeneración, permite estar en condicións de elaborar un listado de suxe
rencias, prescricións e características que deben cumpri-las situacións de ensino e aprendizaxe das
linguas. A finalidade é plantexar un deseño dun proceso educativo que poida acada-los resultados
máis óptimos posibles, independentemente da situación de partida e tendo en conta que o bilin
güismo é unha realidade presente ademais de ser un obxectivo do ensino obrigatorio en Galicia que
non se pode eludir.

Unha situación escolar de ensinanza e aprendizaxe é, fundamentalmente, unha relación de
comunicación entre o alumnado e o profesorado mediada por un currículum e situada nun contex
to que a determina ou condiciona.

Cada un dos compoñentes desta complexa relación contén, á súa vez, numerosas variables e
factores que engloban toda situación como esta. Con respecto ó alumnado existen diferentes carac
terísticas de personalidade, capacidades cognitivas, coñecementos previos, aptitudes, intereses,
motivación e contexto social e comunitario do que proceden. En canto ó profesorado enuméranse:
a formación, experiencia, estilo, características propias de interese, compromiso, determinadas
variables persoais...

A análise do conxunto de experiencias que sobre a aprendizaxe dunha segunda lingua se están
a levar a cabo en diferentes contextos e a realidade educativa na que se producen leva a concluir
que non existen receitas máxicas. A proposta ten que estar baseada na experiencia de cada modelo
educativo, na capacidade de ser modificado en función das continuas avaliacións e dos prerrequi
sitos que poden ser enunciados, en forma de orientacións, como segue:

- Con respecto óALUMNADO:

a) A investigación etnográfica permite afirmar que o desenvolvemento da competencia oral e
escrita nunha segunda lingua depende dos factores persoais do aprendiz, así como do seu
respecto nas prácticas instruccionais. Estas investigacións sinalan como o alumnado mais
sociable e conversador aprende con maior facilidade unha segunda lingua, ó posuir maiores
oportunidades de usala; por outra banda, o alumnado mais activo e confiado aproxímase á
escritura cunha actitude mais flexible que aquel outro con pouca confianza en si mesmo ou
preocupado polas faltas ou correccións que puideran derivarse das súas actividades. Estes
alumnos/as precisan dunha axuda continuada sobre o que están a realizar e dunha estimula
ción continxente cos seus esforzos, que Hes permita ir adquirindo unha certa autonomía e
iniciativa persoal para o uso da lingua.

b) Estes factores de personalidade non son os únicos que inciden na aprendizaxe das linguas, xunto
a eles existen outros factores de tipo sociocultural. Un destes factores é o feito de que moitos
escolares son de linguas e culturas minoritarias e de nivel sociocultural baixo, polo que preci-
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san de mais axuda para conseguir bos resultados académicos. Neste contexto educativo faise
necesario unha Pedagoxía de "enriquecemento", que sexa capaz de desenvolve-Ias habilidades
dos nenos/as ó mais alto nivel, valorando e reforzando a súa primeira lingua e incorporando un
modelo dotado dos principios fundamentais da aprendizaxe da linguaxe oral e escrita.

c) Outras variables que inflúen na aprendizaxe das linguas son as de tipo actitudinal e motiva
cional, xa que as actitudes en relación ás linguas e as motivacións para aprendelas teñen un
peso específico tan importante, no éxito ou fracaso do programa de ensino e aprendizaxe en
cuestión, como as mesmas aptitudes académicas do alumnado.

d) Así mesmo, dificilmente se pode aprender un idioma se non existe unha adecuada interac
ción social, de aí a necesidade de promover intercambios comunicacionais que vaian ser
vindo, á súa vez, como fonte de motivación para aprender unha lingua, especialmente duran-
te a infancia.

e) No contexto familiar, o lazo afectivo que se establece entre proxenitores e fillos/as ten unha
especial relevancia para co interese de face-Ias cousas que o adulto propón; sen embargo, no
contexto educativo resulta mais dificil que os escolares se interesen polas actividades que se
propoñen na aula que por aquelas que fan referencia a súa vida comunitaria. A práctica edu
cativa desenvolve unha ampla gama de recursos para conseguir que as actividades de ensi
no e aprendizaxe realizadas na escola teñan sentido para os escolares. Sen embargo, a idea
de que o alumnado de Educación Infantil é facilmente moldeable ante calquera práctica edu
cativa que se lle presente de forma lúdica é unha percepción errónea. Existen xogos nos que
se trata a linguaxe como un obxecto de aprendizaxe en si mesmo, sen que teña ningún tipo
de relevancia en relación coa tarefa proposta, polo que estas actividades deixan de ter sen
tido para os escolares e deixan de ser contextos de ensino e aprendizaxe das linguas. A solu
ción a este problema é contempla-la lingua como un instrumento do xogo, presentando as
situacións, obxectos e/ou realidades onde disfrutar con tódolos aspectos e funcións que fan
referencia ó que se quere ensinar e aprender.

f) Cando os nenos/as son moi pequenos non teñen aínda formadas nin as súas actitudes lingüís
ticas nin as escolares. Neste senso, o contexto escolar debe facer un esforzo porpromover acti
tudes positivas cara ás actividades propostas e desenvoltas, de xeito que o alumnado o pase
ben, aprenda cousas e vaia incorporando a lingua como un vehículo destas actividades.

g) A introducción dunha segunda lingua presenta máis dificultades que o ensino da primeira,
xa que se teñen formadas determinadas actitudes positivas ou negativas cara ás distintas
actividades escolares. Por iso é necesario ser conscientes de que os escolares non se impli
can en actividades que non teñen sentido para eles e, sen embargo, son moi sensibles a par
ticipar nas tarefas nas que aprenden contidos que Hes suscitan curiosidade. De aí a impor
tancia de saber qué quere coñece-lo aprendiz, qué ten sentido para el, qué estratexias desen
volver para conseguir que determinados coñecementos cobren sentido por si mesmos e
pasen alormar parte da curiosidade do que aprende.

h) As motivacións e actitudes son características propias de cada individuo. A calidade educa
tiva pasa por atender a esta diversidade na que o profesor/a debe favorece-la aprendizaxe a
través de diferentes actividades na aula, facendo sentirse importante e autónomo ó alumno
que aprende con respecto ó que aprende.
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- Con respecto ó PROFESORADO:

Para ensinar unha segunda lingua fai falla ter en conta unha serie de consideracións por parte
do profesor/a, o que ten que desenvolve-Ios recursos necesarios para promociona-lo interese pola
materia obxecto de aprendizaxe e pola lingua do alumnado. Para iso é necesario establecer unha
actitude aberta e de respecto cara ós aprendices e unha flexibilidade a hora de acomete-las diver
sas situacións cotiás da aula. Esto conleva consigo as seguintes implicacións:

a) Parece obvio que cando se fala de impartir un programa de aprendizaxe de segundas linguas,
unha das primeiras características que se debe sinalar é a relacionada co coñecemento das
linguas a ensinar. Se ós alumnos se lles esixe o dominio das dúas linguas, o profesorado
debe orienta-lo proceso de aprendizaxe para posuír unha competencia e un dominio de
ambas, que lles permita realiza-lo seu traballo de forma satisfactoria.

b) No ensino dunha segunda lingua, o profesor/a debe te-la formación psicopedagóxica
imprescindible para poñer en marcha os procedementos e estratexias metodolóxicas reque
ridas para levar a cabo as tarefas de análise de necesidades, deseño, desenvolvemento de
programas de aprendizaxe das linguas, elaboración de materiais didácticos a empregar e a
combinación destes con outros previamente deseñados para tal fin.

c) O perfil profesional dos docentes debe caracterizarse por unha peculiar forma de actuar ante
as situacións de ensino e aprendizaxe das linguas. Así, as diferentes investigacións sinalan
que o profesorado que obtén mellores resultados son os que cumpren coas seguintes carac
terísticas: un estilo docente sensibilizado coas motivacións e as necesidades comunicativas
e lingüísticas dos escolares, que se adapte a elas organizando as clases dun xeito efectivo e
conseguindo unha alta participación dos estudiantes.

d) É necesario recorrer á utilización de información sobre o contexto cultural próximo do
alumnado, o uso de documentos reais e adaptados ós intereses, e fomentando a súa partici
pación e poñendo especial énfase na comunicación e na comprensión a través das diferen
tes estratexias e proporcionando moita retroalimentación ás tarefas realizadas.

e) É conveniente a utilización dun modelo didáctico baseado na atención á diversidade, que
teña en conta a importancia dos factores sociolingüísticos e psicopedagóxicos para un trata
mento integrado das diferentes linguas do currículum e no que se utilice unha ampla varie
dade de recursos, coa finalidade de que o alumnado poida adquiri-la riqueza da linguaxe.

- Implicacións para as ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE:

Cada vez son mais os estudios neste campo, centrados fundamentalmente na análise da ensi
nanza e aprendizaxe das linguas, ca obxecto de poder orienta-la actuación do profesorado. Das
diferentes experiencias levadas a cabo por docentes expertos neste tema e en función dos resulta
dos obtidos, pódense presentar unha serie de prescricións con respecto a este proceso:

a) A realidade educativa presenta situacións nas que se está mais preocupado polos contidos
disciplinares que por calquera outro tipo de aprendizaxe. Desta forma, en moitos proceso
educativos, os alumnos/as limítanse a responder de forma repetitiva, seguindo esquemas de:
iniciación do profesor/a con preguntas - resposta dos alumnos/as - resposta correcta do pro-
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fesor/a. Fronte a esto, as investigacións sobre a aprendizaxe dunha segunda lingua indican
que a rapidez e a precisión en domina-los sistemas básicos desta lingua dependen do grao
no que o contexto social da clase facilita ós escolares oportunidades de practica-la nova lin
gua, a través de xogos de comunicación na que se empregue esta.

b) É necesario recalca-la preocupación excesiva, ás veces, do tempo e espacio da clase, o que
se traduce nun control extremo da fala dos alumnos/as por parte do profesorado, o que afec
ta negativamente ó desenvolvemento da linguaxe, limitando o rango de funcións comunica
tivas que o alumnado pode chegar a empregar. Por iso é necesario que os docentes pasen a
ter un papel predominantemente comunicativo, deixando de posuí-Ia maior parte do tempo
da fala e sendo receptores interesados e potenciadores da necesidade comunicativa creada
no alumnado. O profesorado debe promove-Ia creación de marcos de comunicación e rela
ción entre os alumnos/as, despreocupándose do tempo e do espacio que poden empregar na
utilización da lingua, e destacando as formas correctas de uso da mesma, incluso de forma
esaxerada na vocalización e na pronunciación.

c) Un dos obxectivos primordiais para consegui-Ia adquisición dunha lingua é crea-la necesi
dade de comunicar. A maneira mais efectiva de aprender unha lingua é mediante o seu uso;
polo tanto, a pesar das características persoais de cada alumno/a é o profesor/a, en último
termo, o que, deseñando as actividades de comunicación, determina o grao de participación
dos alumnos/as e fai que esta aprendizaxe se dea dun xeito natural e espontáneo.

d) Algunhas experiencias que presentan bos resultados na adquisición da segunda lingua son
as que se desenvolven sobre historias motivantes e significativas para os alumnos/as. Para
iso é necesario crear un clima propicio na aula, que anime a expresar ideas, propoñendo acti
vidades que dean lugar ó establecemento de conversacións espontáneas, caracterizadas pola
súa natureza holística, na que se integren os distintos aspectos da linguaxe: escoitar, falar,
ler e escribir. É fundamental, polo tanto, a integración destas actividades na abordaxe dos
contidos disciplinares, intentando responder ós intereses do alumnado, ó mesmo tempo que
se crean novos focos de interese dentro do grupo e sobre os elementos fundamentais do
currículum. Entre estas actividades pódense sinalar aquelas coñecidas baixo o nome de cen
tros de interese, proxectos, rincóns oo., nas que a linguaxe cobra sentido na medida en que o
seu dominio está directamente relacionado coa resolución da tarefa. Nelas o alumnado tra
baIla por proxectos elixidos en función das orientacións xerais proporcionadas polo profe
sorado, implicándose na definición dos obxectivos e na busca de medios para conseguilos,
tendo desexos de comunicarse e adoptando o protagonismo nas interaccións, nas que pro
ducen unha grande variedade de comportamentos de fala.

e) A forma de enfoca-las tarefas fai referencia ó uso das actividades de grande grupo e á impor
tancia que se lle concede ó pequeno ou mediano grupo en función das idades. A principal razón
que se argumenta para utilizar un tipo u outro de grupos é o de favorecer que os seus compo
ñentes falen mais e produzan maior variedade de comportamentos de fala. Sen embargo, é
necesario sinalar que non é tanto o tamaño do grupo o que proporciona maiores posibilidades
comunicativas, senón a natureza da tarefa ou actividade conversacional que se propón.

f) Ellis (1984) realiza unha investigación sobre a adquisición oral da primeira e segunda lingua.
En función dos resultados que atopa, propón un conxunto de aspectos do discurso na aula que
promoven a rápida adquisición da segunda lingua: a creación de necesidades de comunicación,
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a oferta dun amplo abano de actos comunicativos e prácticas desinhibidas e a posibilidade de
control do contido por parte do alumnado. Fai, ademais, referencia a un aspecto tan importan
te como é o da comprensividade da información definida por Krashen (1982) como input com
prensible na súa teoría de adquisición da segunda lingua. Este termo adquire unha especial
importancia, especialmente nas primeiras etapas da adquisición dunha lingua, debido a que o
aprendiz vai progresando gracias a que comprende as mensaxes do seu interlocutor. Para
aprender a falar é necesario, ante todo, que o individuo reciba grandes cantidades de linguaxe
comprensible na lingua correspondente; para iso, a información ten que ser simplificada para
poder ser entendida e débense incorpor progresivamente novos elementos para que o alumno/a
se enriqueza lingüística e cognitivamente. Dende un punto de vista estructural, as mensaxes
deben estar, a cada momento, un pouco mais alá do nivel de adquisición do aprendiz, que ten
que ir procesándoas, apoiándose no contexto e nos recursos lingüísticos que vaia posuíndo.

g) O profesorla vaise adaptando ó aprendiz, gracias a unha modificación ou axuste na súafala.
Estas modificacións son de natureza verbal, paralingüísticas e, sobre todo, conversacionais.
Os axustes poden ser: o uso de voz pausada e acompañada de xestos, con énfase en deter
minadas secuencias da cadea da fala, e o emprego de axudas sensoriais, levando a cabo con
trois de comprensión, reformulacións, expansións e reaccionando ante situacións de ruptu
ra comunicaciona1.

h) Outra técnica que, xunto co input comprensible, resulta moi eficaz para facilita-la compren
sión é a de presenta-los conceptos, obxecto de aprendizaxe, a través de diversos contextos,
tanto nunha mesma situación ou actividade como a través de diferentes situacións ou pro
cedendo á introducción de información nova no seno da xa coñecida. Unha comprensión
adecuada aséntase en exercicios de comprensión oral o máis eficaces posibles, que conteñen
unha grande cantidade e variedade de información comprensible, e que parten dos intereses
dos escolares e aseguran a súa atención e a súa motivación, aspecto fundamental na adqui
sición dunha segunda lingua. Existe un acordo xeneralizado, por parte das distintas expe
riencias e investigacións, en sinalar que o éxito na adquisición dunha segunda lingua depen
de da actitude dos suxeitos, da súa motivación e da conciencia que teñen da necesidade de
adquisición, mais que do método pedagóxico empregado.

i) Á hora de aprender unha segunda lingua os motivos polos que se aprende van ser diferen
tes; fronte ó motivo de utilidade e integración que pode ter un adulto, está o valor puramente
pragmático que He pode outorgar un neno/a, ó que preferire, como é natural, usa-la súa pro
pia lingua mentres poida, utilizando unha segunda só se é necesaria para comunicarse e ser
aceptado polos seus compañeiros/as.

j) A adquisición académica dunha segunda lingua tende a converterse, en bastantes situa
cións, nunha actividade puramente escolar, causando un dano na motivación e esquecendo
certos usos e modalidades da linguaxe. Por iso é fundamental ter en conta recomendacións
como a que se presentan a continuación.

k) Ás veces, á hora de plantexar grande parte das actividades educativas cáese no erro de pre
sentalas de forma homoxénea, de xeito que todo o alumnado ten que face-las mesmas cou
sas, máis ou menos no mesmo tempo. Esto dificulta a comprensión da actividade para moi
tos dos alumnos/as. Por esta razón, é necesario utilizar métodos activos que teñan en conta
tanto a actividade lingüística do suxeito, de producción e comprensión, como as súas fun-
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cións comunicativas. Ensinar unha segunda lingua significa emprega-Ias manifestacións da
propia experiencia e/ou cultura, que se expresan a través desa lingua e das formas de vida
das comunidades dos alumnos/as que a falan. Sobre todo, é necesario a utilización de exer
cicios que susciten o interese no alumnado, centrando as conversacións co profesor/a nas
experiencias e en si mesmos, creando situacións nas que o alumno/a fale cousas que teñan
sentido para el, como: contos, relatos, películas, cancións, etc.

1) A práctica educativa para o ensino e aprendizaxe das linguas debe centra-los seus esforzos
tanto en aspectos de comprensión como de expresión, creando contextos de uso, nos que
emerxa a producción lingüística dun xeito espontáneo e natural. Da mesma forma que os
monolingües tardan varios anos en domina-las habilidades lingüísticas implicadas nos seus
usos informais, os alumnos que aprenden un segundo idioma precisan de tempo para elo. De
aí a importancia de adoptar unha grande flexibilidade con respecto ó tempo no que o alum
no/a dé comezo ó emprego, dunha forma habitual, á segunda lingua. Unha das razóns que
fundamentan este argumento é o feito de que a comprensión sempre precede á producción
lingüística e, dificilmente, se pode utilizar algo sen comprender para qué serve.

m) A miúdo, o termo de expresión vai asociado á producción oral e escrita, polo que, con fre
cuencia, sóese esquecer un aspecto tan importante como a producción de carácter xestual
que vai unida a un concepto de comunicación mais amplo. Cando un neno/a empeza a apren
der unha lingua, pasa un tempo ata que é capaz de usala para comunicarse; aínda que, men
tres tanto, fai uso de multitude de xestos unidos a palabras soltas para demostrar compren
sión, comunicar, establecer relacións, etc. É importante incorporar, dende un principio, a
linguaxe xestual e corporal nos programas de ensino e aprendizaxe das linguas, ó esta-la
fala e o corpo indisolublemente unidos na expresión e na comunicación.

n) Ó igual que a comprensión precisa que se He dedique unha grande parte das horas destinadas
ás actividades educativas no ensino e aprendizaxe dunha lingua, a expresión necesita dun
espacio e dun tempo. Un requisito para iso é que as tarefas teñen que ser significativas, refe
ridas ás situacións nas que o alumnado fale de cousas que teñan senso para el, non sendo
excesivamente repetitivas en canto ÓS exercicios e frases. As actividades teñen que se-lo mais
próximas posibles á realidade do alumno/a, empezando primeiro por temas que este poida
ver, tocar, ... para pasar, a continuación, a contidos de afectividade, tales como: a familia, ami
gos, etc., e, posteriormente, abordar temas de interese, propios da idade. Estas actividades
teñen que ser abertas, permitindo ó alumno/a expresar e comunicar aspectos do seu interese
e introducir novos contidos de aprendizaxe. A dificultade das mesmas ten que ser progresiva.

o) Outro aspecto é o que fai referencia ó ensino e aprendizaxe da lecto-escritura. Algúns auto
res/as sinalan que é preferible inicia-la lectura e a escritura na primeira lingua para despois
pasar á segunda; sen embargo, se as circunstancias aconseHan ou esixen empezar pola
segunda e pasar despois á primeira, cunha metodoloxía adecuada pódense conseguir resul
tados igualmente satisfactorios. Aínda que existen diferentes programas e alternativas de
alfabetización, é evidente que o proceso de ensino e aprendizaxe da lecto-escritura na segun
da lingua é bastante diferente que o que se leva a cabo cando xa se posúe un certo grao de
alfabetización na primeira. Nesta última situación, e dependendo das características das lin
guas, o alumnado transfire á segunda lingua boa parte das habilidades alfabéticas adquiridas
na primeira, polo que a natureza e calidade desta transferencia vai depender, en grande
medida, das habilidades que se posúan na primeira lingua.
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p) Para inicia-la aprendizaxe da escritura nunha segunda lingua, o alumnado debe contar cun
coñecemento do vocabulario e do léxico básico da mesma, aínda que non parece que sexa
necesario un profundo coñecemento desa lingua a nivel oral. No caso da lectura, as concep
cións contemporáneas e as experiencias sobre a adquisición dela nunha segunda lingua
demostran que canto máis recoñecen os lectores o contido da lectura mais fácillles resulta ler
e comprende-lo significado do texto. Neste senso, parece fundamental que se facilite mate
riais culturalmente relevantes e adaptados ó nivel de competencia lingüística e conceptual. A
lectura ten que ser motivante e debe ir acompañada de actividades que concedan ó lector
oportunidades amplas de actuar de diferentes maneiras sobre o lido. Así, sobre o relato dunha
historia deben proporciona-la preparación dun proxecto, a organización dun experimento, o
traballo ou experiencia sobre un terna, etc. Diferentes investigacións poñen de manifesto que
naquelas aulas onde se acadan mellores resultados, os profesores/as caracterízanse por dar
oportunidades ós alumnos para escribir sobre tópicos de interese persoal, mostran interese
polo que os nenos/as escriben, publícanlles os textos, consideran o texto nas súas sucesivas
fases (pre-escritura, escritura e revisión), atenden ós aspectos formais da escritura a través
dos contidos, proporcionan actividades metalingüísticas, reflexionando sobre as formas ou
maneiras de expresarse, e existe un ambiente comunicativo, rico a nivel oral.

En conclusión, pódense sinalar algúns dos aspectos que máis incerteza causan ó colectivo do
profesorado, especialmente no momento no que se preparan para aborda-la complexa tarefa da
ensinanza dunha segunda lingua.

En primeiro lugar, é necesario incidir sobre a inexistencia dunha metodoloxía que se poida con
siderar corno idónea para a aprendizaxe das linguas debido, sobre todo, a que existe unha extensa
gama de entornos de aprendizaxe ós que responder e nos que están influíndo infinidade de varia
bles. Consecuentemente, de aí xurde a necesidade de deseñar e aplicar programas de ensino das lin
guas, adaptados a cada contexto sociolingüístico que, a súa vez, promovan técnicas innovadoras de
aprendizaxe e de formación de profesores/as dende plantexamentos prácticos e estimulantes das
linguas, nas que se incida sobre a conveniencia de ter en conta a necesidade de comunicación da
vida real dos alumnos/as.

En segundo lugar, a aprendizaxe dunha segunda lingua nunca supón un punto final na súa
adquisición, polo que se pode afirmar que os alumnos/as bilingües son tan competentes nunha
segunda lingua corno poden selo na primeira, xa que a capacidade nunha lingua depende da súa uti
lización, do seu hábito. Non se debe esquecer que a adquisición da linguaxe é un proceso longo e
complexo no que non existe un punto final. O seu desenvolvemento depende, día a día, dos esfor
zos de todos aqueles profesionais implicados e comprometidos para que este continúe.
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