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PrESENTACIóN
O volume que tedes entre as mans recolle un traballo que pretende exhibir as posibilidades didácticas
da linguaxe SMS para a aprendizaxe lingüística e literaria. Pode parecer contraditorio que esta pro-
posta xurda avalada por persoas que defendemos o concepto da calidade lingüística como máis un
instrumento para a normalización da lingua galega na sociedade actual. Esperaríase deste colectivo
unha postura contraria ao emprego dun recurso baseado naquilo que pode constituír unha fonte de
erros lingüísticos, sempre desde unha perspectiva tópica e binarista, mesmo ateigada de preconcep-
tos, tal e como teredes ocasión de comprobar ao longo destas páxinas. Porén, contra esa visión da
persoa correctora co bolígrafo vermello na man preparado para actuar e para lles devolver ás persoas
utentes do galego unha labazada no seu modelo de lingua, o criterio que sostén o concepto de cali-
dade para as linguas que sofren un proceso de erosión interna parte do recoñecemento do uso acaído
das persoas que as empregan e da restitución daquelas construcións ou voces que foron ficando
como formas asociadas xustamente a falantes tradicionais ou a usos literarios. Pouco ten, pois, a ver,
esta defensa co abuso da corrección ortográfica (hoxe xa realizada de xeito automático) e moito coa
procura do goce estético e expresivo. Espertar nas persoas que se achegan á lingua as lembranzas
daquel uso da súa avoa dun “Fai o que che eu digo” ou  dun “chama por ela” ou identificarse naquel
cantar tradicional en que aparecía un futuro de subxuntivo -Mariquiña da forneira,/ se coceres faime

bolo- é o principal atractivo dun proceso que procura a autenticidade e que esixe unha complicidade
para romper cos moldes ríxidos que ás veces encapsulan a escrita. Non é, pois, unha novidade esta
aposta para quen, coma min, defende o seguinte:

A seguranza no modelo de lingua que empregamos é unha peza chave no proceso de restauración e de con-
servación do idioma que foi sistematicamente desprezada, desde o punto de vista educativo, como factor de
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Wherever we find language, we find linguists. That is what lin-

guists are for: to seek out, describe, and analyse manifestations

of language everywhere

(Crystal 2011)

Não será que a aula de língua se tornaria mais atractiva se se

servisse dos materiais e dos interesses próprios dos adolescentes

e os levasse a reflectirem mais e melhor sobre a totalidade do

processo de escrita?

(Teixeira 2003)



restitución lingüística, a non ser desde unha perspectiva normativista que só ten en conta a ortografía e a mor-
foloxía e que, ao negar tanto a complexidade como a precisión sintácticas e menosprezar a riqueza léxica agás
como fonte de excentricidades, carece de repercusións prácticas de importancia (Sanmartín 2009).

A proposta de Estefanía Mosquera Castro parte da procura da expresividade e da identificación como
garantes dun modelo de aprendizaxe máis eficaz e máis motivador. Se xa son de interese as aplica-
cións lingüísticas desta proposta didáctica (estudo dos conectores, da puntuación, da ortografía), es-
pecialmente afortunadas son as que xogan coas innúmeras posibilidades literarias dun xeito lúdico
e mesmo transgresor, na procura da ruptura de xéneros, da ambigüidade, da ironía, do xogo.

Velaquí un traballo realizado con rigor, con fondo apoio teórico, mais tamén experimentado con éxito,
de cuxos fíos temos a certeza ha saír un rico desenvolvemento posterior tras a aplicación por parte
do colectivo docente ás aulas de lingua e literatura de calquera nivel educativo. Se existir algunha
pexa que indicar sobre o resultado deste traballo, esta é xustamente a insistencia en se nos ofrecer
a proposta didáctica como especialmente acaída para  a xente nova e para o ensino secundario, algo
que pode reducir as beiras dun río que pode achegarse tamén ás crianzas das primeiras idades, á
xente adulta e ás persoas de máis idade, moitas delas entregadas á nobre tarefa de gozaren coas pa-
labras e cos textos agora, con moito máis vagar para o facer, resistindo mentres as autoridades eco-
nómicas non acaban por facer realidade a idea de estarmos a vivir máis do que nos corresponder.  

Goretti Sanmartín rei 

LIMIAr

Estamos perante un traballo de investigación que pretende demostrar que a linguaxe SMS, igual que
os restantes xéneros discursivos que xurdiron como consecuencia do aparecemento das tecnoloxías
da información e da comunicación (TIC), son perfectamente válidos para reflectirmos sobre a lingua
e a literatura, neste caso galegas, no marco do ensino secundario. Por tanto, consideramos que estas
novas tipoloxías textuais deberían ser incluídas nos planos de estudos das materias de lingua, xa que
é necesario atendermos ás prácticas reais que se producen na sociedade e, igualmente, porque con-
forman modalidades discursivas que se sitúan moi próximas da faixa etaria do alumnado de secun-
daria. Trátase, consecuentemente, de ponderarmos os vínculos entre a reflexión en lingua e literatura
e o contexto sociocultural de hoxe en día para que o estudantado se interese e participe, dado que
el mesmo é protagonista da propia evolución lingüística, razón pola cal se sentirá máis motivado e
xulgará que a súa opinión é relevante. 

Con tal propósito, repasamos grosso modo na epígrafe introdutoria dous aspectos que achamos fun-
damentais nunha análise deste tipo: por un lado, as repercusións que as TIC e a Internet provocan
nas novas formas de escribir e como xeran, por súa vez, novos tipos de textos –pénsese na evolución
da carta ao correo electrónico e as súas implicacións– e soportes como o audiovisual e o multimedia.
E, por outro lado, faise necesario repararmos na importancia da inclusión das tecnoloxías no ámbito
educativo, canto que favorecedoras do proceso de ensino-aprendizaxe, na medida en que torna a
información máis accesíbel e xera sistemas de comunicación antes impensábeis, o que contribúe, de
se empregar de forma adecuada, para mellorarmos a práctica docente. Neste sentido, é preciso ter-
mos en conta tamén que o alumnado de secundaria é o sector da populación que utiliza máis fre-
cuentemente as anteditas modalidades textuais, o que implica, por outro lado, unha mudanza de
roles no papel do profesorado e, nomeadamente, do estudantado. 
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Con todo, non se trata dun estudo que se centre na inclusión de todas as textualidades electrónicas
–algunhas máis ou menos normalizadas xa, cal o correo electrónico–, mais focamos a nosa atención
na linguaxe SMS, porque coidamos que se trata dun novo sistema de representación escrita que pode
ter unha aplicación práctica moi efectiva e que, polo contrario, está a ser albo de moitas críticas por
parte dun grande sector da sociedade, que considera que este novo sistema de representación da
linguaxe escrita está a provocar efectos negativos, sobre todo no relativo á mingua das competencias
lingüísticas e comunicativas do alumnado. Por tanto, con este estudo pretendemos demostrar que,
contrariamente ao que se pensa, traballarmos nas aulas con linguaxe SMS non só non entorpece a
adquisición de competencias, mais contribúe para que o estudantado reflicta sobre a lingua e a lite-
ratura galegas, xa que o obxecto de traballo, nestes casos, está próximo da cultura da mocidade e
esta sente que os seus coñecementos, produtos do mundo contemporáneo en que viven, son im-
portantes no marco da institución educativa. Debido a todo o anterior, tamén nos pareceu relevante,
alén de incluírmos unha breve caracterización da nova escrita, examinarmos as percepcións da lin-
guaxe SMS en relación co ensino e vermos, tamén, as posíbeis destrezas que se poderían desenvolver,
ou mesmo adquirir, no contexto da aula. 

As nosas argumentacións encóntranse apoiadas pola experiencia empírica no IES de Sabón, como
resultado da realización do Practicum correspondente ao Mestrado Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas.
Neste sentido, cómpre salientarmos o compromiso das nosas titoras Goretti Sanmartín Rei e Beatriz
Real, e tamén do alumnado da optativa de Literatura Galega do Século XX, e agradecermos a axuda,
a colaboración e o entusiasmo que demostraron no desenvolvemento desta investigación. Tomando
como base o estudantado desta optativa levouse a cabo unha actividade literaria que serviu para
xerar mostras de linguaxe SMS o que, por súa vez, nos permitiu deseñar unha outra serie de activi-
dades para o curriculum de Lingua e Literatura Galegas de segundo de bacharelato. Unha vez reali-
zadas as actividades, puidemos comprobar que as nosas hipóteses iniciais non eran erradas, mais
foron confirmadas, pois, se ben que no comezo houbo certo excepticismo, a valorización global que
obtivemos, tanto no desenvolvemento como no final do proceso, foi moi positiva. 

Os resultados das tarefas realizadas permiten afirmarmos que a reflexión sobre os aspectos da ma-
teria a través da linguaxe SMS contribúe para mellorar tanto as producións escritas do alumnado
como o clima da aula. Porén, consideramos que ambas as cuestións se deben ao aumento da moti-
vación pola súa parte. Estes datos posibilitan, tamén, refutarmos os preconceptos que existen sobre

o novo sistema de escrita e, nesta liña, defendemos que as características desta linguaxe presupoñen
un coñecemento previo e consolidado da compoñente gramatical e ortográfica da lingua de partida
e non á inversa. Noutras palabras, achamos que a linguaxe SMS non exerce influencia negativa nas
producións escritas na lingua vehicular. Por tanto, cómpre incitarmos desde estas páxinas iniciais
unha reflexión por parte do profesorado para reparar nas verdadeiras causas do precario nivel lin-
güístico do estudantado. Se callar, a diminución da lectura e a falta de pontes institucionais entre a
educación formal e a non formal son uns dos actuais problemas que afectan as relacións que moci-
dade e institucións educativas manteñen. 

Consecuentemente, só resta reclamarmos un maior compromiso por parte de todas aquelas persoas
relacionadas co ensino para configurarmos un modelo educativo capaz de implicar o alumnado e de
responder ás súas necesidades, que absorba as novidades e que as inclúa na aula. Esta perspectiva
integrada mellorará o proceso de ensino-aprendizaxe, pois é moi frecuente estudarmos os fenómenos
de forma isolada, o que non favorece a reflexión e o espírito crítico do estudantado, que ten coñe-
cementos estancos que non é quen de relacionar. A educación, en definitiva, ten de estar orientada
a que o alumnado coñeza os mecanismos necesarios para se integrar de forma adecuada na socie-
dade. E, do mesmo modo que se viu a necesidade de incluírmos como unha das oito competencias
básicas a alfabetización dixital, será tamén preciso tratarmos as novas modalidades textuais que os
contornos dixitais están a xerar.
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INTroDuCIóN

A repercusión das tecnoloxías na sociedade

O rápido desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación está a configurar un
novo contexto social que supón unha ruptura das estruturas de espazo e tempo tradicionais e que
permite que os seres humanos nos relacionemos a distancia. Por tanto, podemos afirmar que non
se trata só dunha mudanza tecnolóxica, mais tamén se está a producir unha transformación social e
cultural. As TIC son consideradas a nivel mundial como unha das revolucións máis importantes, como
no seu día o fora a imprensa. Alén disto, é a que se está a desenvolver de forma máis rápida e a que
supuxo unha maior cantidade de mudanzas na vida das persoas. Vivimos nunha época en que cinco
ou dez anos poden supor que os ditos avances fiquen obsoletos. Neste sentido, convén citarmos Ter-
ceiro (1996:29) cando explica o seguinte: 

La humanidad ha venido midiendo su progreso históricamente, en términos de tecnología, con el resultado de
que cada era nos ha sobrepasado más rápidamente que las anteriores. La Edad de Piedra duró millones de años,
pero la siguiente, la de Metal, sólo cinco mil años. La Revolución Industrial [...] doscientos años. La Era Eléctrica
[...] cuarenta años. La Era Electrónica duró veinticinco años y la Era de la Información ya tiene veinte, evolucio-
nando rápidamente desde lo que podríamos llamar Infolítico Inferior al Infolítico Superior o información Hiper-
media. 

Podemos afirmar que a maior parte dos países do mundo ten acceso á Internet; no entanto, o alcance
e o nivel de implantación é fortemente variábel duns aos outros. A este respecto, achamos que o
factor principal do citado desequilibrio é o nivel de ingresos das persoas usuarias. Segundo estatísticas
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publicadas na propia web da Unión Internacional de Comunicacións, existen clasificacións que dividen
os países en categorías en función do acceso –elevado, medio-alto, medio-baixo e baixo. Nesta liña,
os países nórdicos, Corea e Islandia posúen unha taxa de acceso elevado, en canto Angola, Guinea e
Burundi están entre os estados cun nivel de acceso máis precario. 

Do mesmo modo que o desenvolvemento dos niveis de acceso ás TIC foi revolucionario a nivel mun-
dial, tamén no Estado español o crecemento foi moi importante. Desde que en 1990 se sumou á así
o Estado español estaría dentro da categoría de países cun acceso medio-alto. Como sinala un estudo
da Universidade de Murcia de 2005 (só accesíbel en rede http://www.um.es/ice/publicaciones/informe-cam-

pus-virtual.pdf) “España cuenta en 2003 con 9.789.000 usuarios de Internet, 1.933.000 usuarios más
que el año anterior y 9.739.000 usuarios más que en 1993, es decir, que el número de usuarios ha
crecido cerca de un 200% anualmente entre los años 1993 y 2003”. Na mesma liña, os datos do Ins-
tituto Nacional de Estatística de 2011 afirman que o 61,9% dos fogares españois dispón de conexión
á Internet, o que supón un 9,3% máis que no 2010, en canto o número de internautas crece un 4,5%.
Igualmente, as porcentaxes  de posesión de terminais móbeis son unha clara mostra do suceso destas
tecnoloxías, pois do 99,4% dos fogares que dispoñen de teléfono (fixo ou móbil), o 76,2% ten ambos
os dispositivos.  

Estes datos demostran a grande velocidade con que se foron introducindo as TIC na vida diaria da
xente, o que, por súa vez, verifica que a esta rápida evolución acompañou, igualmente, un aumento
das prestacións e un forte proceso de abaratamento. Con todo, o novo contorno dixital non está con-
figurado só pola World Wide Web, mais a radio, a televisión, as redes telemáticas, os sistemas de ar-
macenamento e procesamento, os computadores e os teléfonos contribúen para o proceso de
mudanza. De feito, desde a década de noventa do pasado século a tecnoloxía móbil converteuse
nunha parte importante das vidas de moitas persoas, ultrapasando mesmo o número de usuarios
da Internet. A este respecto, Thurlow (2003) sinala que nese mesmo ano existía perto de un billón
de usuarios de telefonía en todo o mundo, en contraposición cos seiscentos millóns de persoas que
utilizaban a Internet. 

Nestes medios, en maio de 2003 foron enviados tan só en Gran Bretaña 1.7. billóns de SMS, en canto
os datos para España sinalan que en 2005 foron 936.000 millóns as mensaxes que se enviaron, e que
esa cifra se duplicou en 2006. De acordo coa información que figura na investigación de ABI Research
de 2011 esperábase que no ano seguinte se enviasen arredor de 7 billóns de SMS. Isto dá conta da
transformación que se vén producindo no ámbito da comunicación. No entanto, o aumento do uso

da tecnoloxía móbil e, mais concretamente, do servizo de mensaxes curtas estase a levar a cabo es-
pecialmente na xente nova1, que se serve destas tecnoloxías, do mesmo modo que utiliza o correo
electrónico ou as redes sociais, para interactuar e comunicarse dunha forma privada e a un baixo
custo, sobre todo co seu grupo de amizade, mais non só. 

O suceso que este novo sistema de comunicación conseguiu, non só entre a xuventude, e o feito de
se preferiren en lugar das chamadas telefónicas tradicionais, radica na súa funcionalidade. Noutras
palabras, a día de hoxe case todas as persoas teñen un teléfono móbil e lévano consigo a maior parte
do tempo. Neste sentido, as mensaxes SMS pódense enviar e ler en calquera momento, indepen-
dentemente de onde se encontraren a persoa destinataria e a emisora. Igualmente, á diferenza dunha
chamada, pódense enviar mensaxes inclusive cando o teléfono estiver apagado ou non tiver cober-
tura, e non é necesario lelas ou respondelas no instante, o que torna este sistema menos molesto,
pois a lectura ou a escrita de SMS non supoñen ruído. Isto vira relevante en función do contexto en
que se producir a comunicación –pénsese nunha biblioteca ou nunha conferencia. 

Para alén disto, hoxe en día estanse a crear moitas aplicacións de SMS no mercado, pois a utili-
dade práctica que se pode dar a esta tecnoloxía é ilimitada. Ademais da comunicación persoa a
persoa, que é a aplicación SMS máis utilizada, tamén as empresas ou os provedores de contido
se están a facer eco da funcionalidade desta aplicación, pois xa se utiliza para enviar información
sobre novos eventos, datos financeiros etc. Relacionado estreitamente con isto podemos sinalar
o denominado comercio-e, mediante o cal se poden comprobar as transaccións realizadas co
cartón de crédito a través do terminal móbil. Nestes medios, as SMS, igual que a web, non só
permiten enviar texto, senón tamén datos binarios, o que favorece que se empregue, igual-
mente, como aplicación de descarga de datos, cal tons de chamada ou fondos de escritorio,
entre os máis frecuentes. 

Do mesmo modo, o envío de alertas e notificacións a través de SMS está a ter moito éxito. Isto débese,
fundamentalmente, a que se trata dun dispositivo que as persoas usuarias levan consigo, o que fa-
vorece o achegamento á información. A este respecto, as SMS sitúanse nunha posición máis privile-
xiada que o correo electrónico ou as redes sociais, xa que o teléfono móbil notifica a chegada dunha
SMS, en canto para consultar un correo electrónico desde o computador, é preciso conectarse ao
servidor e comprobar se chegou información nova. Para alén disto, estanse a utilizar as propias SMS
para que o servidor informe as persoas usuarias de teléfonos móbiles cada vez que recibiren un
correo electrónico ou un comentario nas redes sociais. Con todo, as novas tarifas de datos e dispo-
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sitivos telefónicos como as Blackberry’s, entre outros, permiten a notificación tamén para os correos
electrónicos, dado que nestes casos a conexión á Internet é permanente.

o ensino no marco das TIC

Como se indicou nas páxinas precedentes, a implantación na sociedade das tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación produciu mudanzas revolucionarias de as confrontarmos coas orixinadas no
seu momento por outros avanzos, tamén de vital relevancia, cal a imprensa ou a electrónica. O seu
alcance non se limita aos ámbitos da información e da comunicación, mais está a xerar modificacións
mesmo na estrutura social, económica, política e laboral. Noutras palabras, as TIC xeran novos con-
tornos comunicativos, ben sexan humanos ou virtuais, crean novidosas formas de interacción entre
as persoas usuarias e as máquinas, o que transforma os roles clásicos de receptor e transmisor da
mensaxe. A característica principal deste soporte é a instantaneidade da información, pois un dos
aspectos máis demandados na sociedade actual é recibir a maior cantidade de datos no menor tempo
posíbel e nas condicións técnicas máis favorábeis. 

Neste contexto o ámbito educativo tamén se viu afectado polos avances que as tecnoloxías están a
orixinar. Así, a súa introdución no ensino está, con frecuencia, ligada a proxectos de innovación que
teñen como obxectivo fundamental conseguiren a mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe. No
entanto, este tipo de iniciativas encóntrase con atrancos, como a reducida capacidade económica
que os centros educativos teñen para se equiparen coas tecnoloxías que van aparecendo, entre ou-
tros. Mais a relevancia que a escola posúe na formación do estudantado para a integración das TIC
na sociedade provoca que a súa influencia non só se limite á realización de actividades específicas
de formación, dado que están a transformar o modelo social, cultural e mesmo curricular do contexto
educativo. Por tanto, as mudanzas na educación non só supoñen investir en equipamento, senón
tamén un cambio de actitude e de mentalidade, e este proceso non se consegue dun día para outro.
A este respecto, cómpre mencionarmos que nas últimas leis que se promulgaron no marco educativo,
tanto a LOCE como a LOE inclúen para o ensino secundario obrigatorio a alfabetización dixital dentro
das oito competencias básicas.

Xa se teñen levado a cabo experiencias que tiñan como finalidade a introdución das tecnoloxías nos
centros educativos, mais a maior parte das iniciativas estanse a incorporar desde a perspectiva tec-

nolóxica, non desde un punto de vista pedagóxico. Isto é o que provoca que o alumnado teña unha
formación autodidacta e externa ao contexto escolar das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e,
igualmente, que exista un desequilibrio entre os coñecementos que sobre estes aspectos posúen o
profesorado e o alumnado. Do mesmo modo que as tecnoloxías requiren un novo perfil do estudan-
tado, o equipo docente ten de ser consciente da necesidade de se actualizar mediante unha fomación
continua que lle permita facerse eco das innovacións en materia educativa. Neste novo marco, ter
coñecementos sobre lecto-escritura xa non implica ser unha persoa alfabetizada. 

En consecuencia, achamos que o centro en que realizamos a nosa investigación, cunha importante
integración da tecnoloxía, se configuraba como o marco máis propicio, atendendo aos factores agora
mencionados (cfr. 3.1.2). Noutras palabras, o centro persegue unha educación máis flexíbel e inte-
gradora, centrada no alumnado, próxima da realidade e que se adapta ás novas exixencias da socie-
dade da información en que vivimos. Parafraseándomos Martín-Laborda2, achamos que este instituto
de ensino post-obrigatorio esta 100% comprometido nesta tarefa e podemos afirmar que utiliza as
ferramentas que as TIC ofrecen desde unha perspectiva pedagóxica. Isto é, trátase de ensinar con
TIC e mediante TIC, alén de sobre TIC ou de TIC. 

No tocante ás novas ferramentas pedagóxicas que o contorno dixital pon ao servizo dos centros edu-
cativos, do profesorado e do estudantado, cómpre sinalarmos que a Internet se configura como un
medio inmellorábel para a comunicación e a expresión, como fonte de coñecemento e como soporte
didáctico que permite a aprendizaxe e o traballo colaborativo. No que respecta á comunicación, é
preciso termos en conta as vantaxes que o correo electrónico, os blogs, os foros, os chats e as aulas
virtuais teñen na educación online. Alén disto, os buscadores web, as publicacións electrónicas –cal
as revistas dixitais ou os xornais–, as bases de datos, as bibliotecas virtuais, as listaxes de distribución
etc. son ferramentas idóneas para a procura de información, tanto para o alumnado como para o
docente. 

Desde a perspectiva do profesorado, a Internet permite completar a materia con determinados con-
tidos multimedia, reforzar o traballo do estudantado con dificultades e favorece a creación de mate-
riais propios, máis atractivos que os que teñen como soporte o papel. Con todo, as tecnoloxías non
tratan de substituír as prácticas tradicionais, mais compleméntanas e actualízanas. Polo que respecta
ao estudantado, a Internet é un medio que reduce os atrancos para procurar información e que fa-
vorece o traballo colaborativo, pois factores como o tempo e o espazo, que antes supuñan verdadei-
ros atrancos, poden ser agora superados. Tamén no caso do equipo docente, estes aspectos
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posibilitan a realización de investigacións ou de proxectos interdisciplinares e entre especialistas
ou profesorado de diversa procedencia. No entanto, é preciso termos en consideración o diferente
grao de dominio destas tecnoloxías por parte das persoas usuarias, da mesma forma que deter-
minados problemas técnicos, que poden condicionar en maior ou menor medida todas estas po-
sibilidades.   

En definitiva, consideramos que os centros educativos deben ser o reflexo da sociedade en que se
insiren e, xa que logo, teñen de se adaptar ás novas exixencias que están a ter lugar. Así as cousas,
nas últimas décadas producíronse relevantes transformacións, entre as cales destaca a introdución
das tecnoloxías. Estas provocaron, como xa foi sinalado, mudanzas en moitos ámbitos, cal o social,
o político, o económico e tamén o educativo e, neste sentido, orixinaron a denominada sociedade
da información e da comunicación. Por tanto, xulgamos que é preciso unha mudanza de mentali-
dade e de roles no marco dos centros escolares porque, sen dúbida, as TIC proporcionan medios
que permiten mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. Para isto tórnase necesario que os centros
conten co equipamento necesario, o que precisa dun apoio económico importante e, igualmente,
que a Internet sexa accesíbel para toda a populación para que, dese modo, se resolvan as des-
igualdades derivadas da diferente situación económica das persoas que forman a comunidade edu-
cativa.

Lingua, literatura e TIC

O desenvolvemento das tecnoloxías produciu sorprendentes mudanzas no sistema de comunicación
e transformou os vínculos que se crean entre a persoa emisora, a receptora e a mensaxe e, conse-
cuentemente, tamén na canle, que neste caso é a pantalla. Este novo medio de transmisión cultural,
que complementa o libro clásico, está, por súa vez, dando lugar ao nacemento de novos modelos
textuais que presentan propiedades específicas, derivadas das propias características do contorno
electrónico en que se producen e, xa que logo, propoñen unha ruptura ou cando menos distáncianse
dos modelos tradicionais. Deste modo, comprobamos como o correo electrónico, as mensaxes de
texto –SMS ou Whatsapp– e as redes sociais están a se converter na alternativa que os soportes di-
xitais favorecen para as situacións comunicativas en que antes se utilizaba o xénero epistolar, ben
para a interrelación entre persoas, ben para a notificación de sentenzas, felicitacións de aniversarios
ou de aninovo, ben para mobilizar á xente para que acuda a actos reivindicativos etc. 

Por tanto, as posibilidades comunicativas que as tecnoloxías ofrecen determinan o aparecemento
de novos modos relacionais e, consecuentemente, de novidosas tipoloxías textuais. E isto é así debido
ás prestacións que o soporte dixital brinda, pois nesta nova sociedade interrelacionámonos a través
de producións verbais e non só, realizadas mediante multitude de mensaxes enviadas baixo a apa-
rencia de bits. En relación coa mudanza e evolución dos contornos comunicativos, tórnanse relevantes
as palabras de Borràs Castanyer (2005:120):

La sociedad de la comunicación y la anulación de las distancias asumen el viaje como una de las condiciones im-
prescindibles de la reproducción social, en la forma del viaje de los cuerpos, de la mercancia globalizada, de los
signos-bit. La red transforma así la plaza de un lugar circunscrito y localizable, como históricamente ha sido en
la Edad Moderna, situado como estaba en el aglomerado urbano o en la ciudad tout court, en un lugar total-
mente semiótico [...]. El signo tiene, en efecto, una materialidad, no necesariamente física o mesurable, una
materialidad que también puede estar compuesta por bits y no siempre por átomos. 

Para alén disto e seguíndomos a antecitada autora,  (2005:121) parece obvio que a rede e as tec-
noloxías non só deron orixe a novas comunidades ou prazas virtuais e a novos xéneros discursivos,
mais tamén xeraron unha textualidade multidimensional, o que, por súa vez, favoreceu a aparición
de novos códigos e de usos especiais da lingua até entón nunca explorados, onde se conxuga a
economía coa creatividade, a diversión e o enxeño, para ademais de se mesturaren a oralidade e
a escrita, e os estilos coloquiais e a experimentación lingüística. Isto introduce novas normas e lin-
guaxes. 

E do mesmo modo que provocaron mudanzas na actividade da escrita, as TIC produciron tamén trans-
formacións na lectura. Como xa se sinalou, o nivel de persoas lectoras e “escritoras” aumentou debido
ás novas prácticas, nomeadamente, entre a xente nova. No entanto, e como sucede sempre que
existe um cambio revolucionario, non faltan críticos que denuncian esta situación como desfavorábel3.
En palabras de Borràs Castanyer (2005:122) “lamentan el hecho de que éstas se estuvieran perdiendo
lentamente, desde el momento en que, por un lado, la escritura electrónica ya habría erosionado
habilidades manuales de escritura adquiridas en siglos de evolución humana”, en canto para a lectura
sinalan que “la sociedad de las imágenes y de la velocidad de la comunicación habría absorbido casi
por completo la específica disposición humana a la lectura”. Do noso punto de vista, as novas formas
de escritura e mesmo de lectura electrónica, igual que as tradicionais que se adaptan ao novo soporte,
non son, nin moito menos, deturpacións do idioma, mais constitúen mostras evidentes da vitalidade
das linguas e dos seus usos. 
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Porén, a lingua non foi a única disciplina en que se produciron mudanzas. A literatura non foi unha
excepción e tamén se beneficiou das vantaxes que a web, a Internet, e a sociedade da información lle
ofrecían. Os exemplos de literatura dixital que se veñen creando na rede nos últimos anos (nalgúns
casos desde hai varias décadas) provocaron que se cuestionase a posibilidade de estarmos perante un
novo xénero literario. Estas mostras apuntan para diferentes formas, todas elas novidosas, de facer li-
teratura, especialmente narrativa hipertextual, mais tamén poesía e, en menor medida, teatro. Con
todo, cómpre termos en conta que son aínda proxectos experimentais que se serven das características
peculiares do soporte en que están elaboradas para innovaren outras formas de creación literaria. 

A respecto desta cuestión, existen posturas en ambas as direccións, ou sexa, hai quen afirma que se
están a desenvolver novas modalidades literarias, posición argumentada desde o ámbito da teoría
da literatura. Nesta liña, Maria José Vega (2003:13) sente a “necesidad de nuevos términos y con-
ceptos para dar cuenta de los nuevos fenómenos literarios”. No obstante, tamén existe un outro sec-
tor que considera que simplemente se trata dun novo soporte, ou sexa, a mudanza dun contorno
impreso para un dixital, mais que non implica novos xéneros, aínda que si características propias.
Mais no que toda a crítica si parece concordar é na existencia dunha literatura dixitalizada, concibida
nun contexto impreso, nomeadamente en libro, e trasladada á rede, e unha literatura dixital, elabo-
rada de forma específica por e para o novo soporte. Neste sentido, é importante salientarmos que o
feito de seren obras pensadas para a publicación dixital impide, na maioría dos casos, unha edición
impresa, o que non se produce no caso contrario. Vai ser, por tanto, o propio soporte o que provoque
a diferenza entre unha e outra, xa que a evolución das tecnoloxías orixinou a aparición de novos re-
cursos, cal o hipervínculo, que a literatura aproveitou para as súas composicións.

Para comprendermos os trazos propios da literatura hipertextual convén referirmos aqueles que se derivan
do uso da web como a inmediatez con que se accede a calquera recurso ou información, a accesibilidade
e o abaratamento do acceso a estas mostras que provoca a Internet, sobre todo se pensamos nos procesos
de edición e publicación: un único arquivo está dispoñíbel para todas as persoas usuarias, muda o papel
dos intermediarios, neste caso das editoras, que anteriormente eran transcendentais para que unha obra
vise a luz e, para alén disto, a persoa escritora e a lectora xa non constitúen entidades tan distanciadas
nese continuum editorial, mais poden interaxir e retroalimentarse a través do soporte dixital. Igualmente,
en caso de autoría conxunta dunha obra, as redes sociais e de traballo favorecen o contacto en tempo
real e solucionan o problema da distancia. En síntese, simultaneidade de espazo e de tempo, interacción
e rápidez configúranse como elementos intrínsecos á web e como recursos atractivos que favorecen un
novo achegamento á escrita e, en última instancia, á creación literaria. 

En relación ás características intrínsecas á literatura hipertextual, tórnase necesario facermos refe-
rencia ás posibilidades narrativas que ofrece o hipervínculo e, consecuentemente, o hipertexto, que
permite unha ruptura da linearidade ou, cando menos, a existencia de multilinearidade, canto que
se ofrecen posíbeis camiños de lectura. As ligazóns son as que permiten crear a estrutura da narra-
ción; a orde en que se nos van presentando os acontecementos deixa de ser contínua e vólvese frag-
mentaria. En consecuencia, cómpre por parte do público lector unha maior implicación, xa que
constantemente ten de estabelecer relacións entre as diversas partes da obra. A utilización de novas
linguaxes multimedia, cal a audiovisual ou mesmo a realidade virtual a carón do propio texto, cons-
titúe un dos elementos diferenciadores a respecto da literatura convencional. Nesta liña encóntranse
os exemplos de ciberpoesía e tamén de narrativa, que se valen do elemento multimedia para crearen
composicións híbridas en que se integran imaxe, vídeo, voz, música e texto, o que provoca un efecto
envolvente que, por súa vez, implica máis a persoa interlocutora, debido a que se trata dunha lectura
multisensorial. 

Os trazos inherentes ao soporte en que se encontran son os que condicionan a aparición de novas
formas de producir e de recibir as mencionadas creacións artísticas. Sobre este particular, observamos
que a persoa lectora adquire maior protagonismo, canto que ten a posibilidade, en parte ficticia, de
escoller o rumbo da narración e, por tanto, deixa de ser un/unha lector/a pasivo/a e séntese partícipe
do texto. Por súa vez, o autor ou autora experimenta tamén mudanzas, xa non só no relativo á edición
e á publicación da obra, mais no propio proceso de creación literaria. Neste punto, tórnase necesario
facermos referencia ao concepto “texto en construción”, isto é, un texto nunca está finalizado, pois
a través do hipervínculo pódese relacionar con outros textos. Alén disto, as tecnoloxías permiten a
modificación, a supresión ou a adición de texto novo na edición dixital, posibilidade con que non
contamos nos medios convencionais unha vez que a obra está impresa máis do que en posteriores
edicións ou revisións. Isto é, o autor ofrece ás persoas usuarias unha obra por acabar (véxase o caso
de Eduardo Estévez para a literatura galega coa súa obra Construccións) ou unha obra que se vai com-
pletando con cada nova entrega –pensemos no suceso de Anxos de garda (2003) de Anxos Sumai,
que recolle os episodios do que fora un blog e cuxa continuación, Melodía dos días usados, suscitou
un entusiasmo similar.

En síntese, aínda que se trata dun fenómeno relativamente recente, que en moitos casos está en
fase experimental, e a pesar de se achar en constante mudanza na medida en que se adapta á ace-
lerada evolución das tecnoloxías, podemos afirmar que existe a literatura hipertextual e que se dife-
rencia da literatura convencional nas súas formas de producir e tamén de recibir. Non se trata tanto
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de novos xéneros literarios, mais antes de novas maneiras de entendermos os ditos xéneros, xa que
estas innovadoras modalidades están condicionadas polo soporte que utilizan e aprovéitanse dos re-
cursos que este lles ofrece. Noutras palabras, o que muda realmente non son as historias en si –ben
sexa narrativa, teatro ou poesía–, senón o formato en que se presentan.

os novos soportes comunicativos e a normalización da lingua galega

Tamén a Internet supuxo unha nova vía de revitalización das linguas, nomeadamente daquelas mi-
norizadas, que encontran nos avanzos conseguidos polas tecnoloxías camiños novos mediante os
cales facérense visíbeis. Así as cousas, as TIC son un medio importante que contribúe para a norma-
lización das linguas. Centrándomonos no caso do idioma galego, cómpre afirmarmos que a Internet,
con todas as ferramentas de que dispón, favorece a súa promoción e protección, pois acolle nume-
rosos programas e accións de revitalización de linguas que cos medios convencionais dificilmente se
poderían levar a cabo e que, alén disto, ficarían deseñados para un público moi restrito. Porén, a In-
ternet permite incrementar o número de potenciais persoas usuarias e, por tanto, de receptoras des-
tas iniciativas en prol das linguas. 

A este respecto, Crystal (2005:107) salienta que un dos argumentos que outorgan un carácter revolu-
cionario á Internet é a posibilidade que posúe para ofrecer un lugar a todas as linguas. Afirma tamén
que tras unha orixe en que o idioma por antonomasia era o inglés, a rede está vivindo unha crecente
transformación que a converte nun medio multilingüe. Con todo, o propio Crystal (2004:89-90) tamén
sinala que se ben que é un medio propicio para revitalizar as linguas minorizadas, tamén é preciso re-
coñecermos que non resulta tarefa doada para unha lingua conseguir unha presenza significativa no
ciberespazo, pois isto require, por un lado, posuír unha determinada infraestrutura e, por outro lado,
as linguas deben ter unha representación escrita, o que segundo este autor “excludes some 2,000 lan-
guages which have not been documented at all”. Porén,  Crystal (2004:91) móstrase optimista e conclúe
afirmando que “the Web offers a World Wide Welcome for global linguistic diversity. And in an era
when so many languages of the world are dying, such optimism is truly revolutionary”. 

Antes da chegada da Internet, o galego tiña presenza tamén noutros medios de comunicación, non
exclusivamente escritos, como son os medios audiovisuais, que xogaron e que xogan un papel rele-
vante na difusión da lingua galega. En 1985 a Radio Galega e a Televisión de Galicia (TVG) comezaron

a emitir informativos no noso idioma, e xa en 1962 a TVE efectuara algunha desconexión vehiculada
na nosa lingua. Non obstante, cómpre termos en conta que, na actualidade a situación deste tipo de
medios de comunicación é preocupante, pois a presenza do galego é moi minoritaria. Alén disto, o
apagamento analóxico que vivimos no ano 2010, que provocou que se multiplicase a cantidade de
canles televisivas e mesmo radiofónicas que utiliza como lingua única o castelán, dificulta non só o
proceso de normalización do noso idioma como lingua vehicular dos medios comunicación, senón o
propio proceso de normalización lingüística para que o galego sexa a lingua de expresión dos galegos
e das galegas. 

No entanto, a aparición da Internet e, consecuentemente, da prensa dixital, supón unha nova forma
de xornalismo, que se configura como unha alternativa aos soportes tradicionais. Na actualidade vi-
vimos na sociedade da información onde as noticias non só proveñen de grandes empresas, neste
caso editoras, mais a web tamén cede o seu espazo para que toda aquela persoa que quixer poida
compartir a súa información. A Internet provocou a aparición de novos formatos comunicativos como
as bitácoras, e tamén implicou un achegamento diferente ao público potencial, con novas formas de
dispor os contidos e de contar a información. Neste sentido, a grande novidade que presentan os
medios electrónicos é a posibilidade de o público lector interaxir, pois este pódese converter en emi-
sor de valoracións en tempo real daquelas informacións que considerar máis interesantes. 

É grazas á Internet que o galego adquiriu unha grande vitalidade debido, fundamentalmente, ao
grande número de blogs e redes sociais en que calquera pode verter a súa opinión. Sobre esta cues-
tión, nun artigo da edición dixital de Galicia Hoxe (08.10.2009) púñase de relevo que o galego ocupaba
xa naquel momento o posto vixésimo segundo na listaxe de idiomas máis utilizados na Rede e, para
alén disto, tratábase da única lingua, das que figuraba na listaxe, que non era oficial dalgún estado.
Por tanto, o galego é utilizado no ciberespazo máis do que o catalán ou o éuscaro, o que nos permite
reflectirmos sobre os camiños que as tecnoloxías abren para o uso da nosa lingua. Nesta liña, destacan
os seguintes datos sobre o fenómeno blog: 

Segundo a I Enquisa a blogueiros/as Galegos/as realizada polo Observatorio para a Cibersociedade a lingua do-
minante nos blogs feitos en Galicia é o galego; de feito, tres de cada catro blogs utilizan só o galego. Segundo

Canabal (2006, http://www.consellodacultura.org/enblogs), o incremento das bitácoras en Galicia foi exponen-
cial, pasouse de 2 blogs en 2001 a 189 en 2005. Por tratarse dun fenómeno emerxente non é fácil prever a vita-
lidade e a evolución deste medio pero do que non cabe dúbida é de que a súa presenza está sendo un resorte
de visibilidade da nosa lingua. (Lorenzo Suárez / Ramallo / Casares Berg 2008:155). 
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Igualmente, o grande desenvolvemento que os programas de tradución automática tiveron nos últi-
mos anos posibilitaron que hoxe en día poidamos consultar en galego moitos sitios web, non só de
xornais, que inicialmente están escritos noutras linguas. Así, por exemplo, diversos xornais dixitais,

facendo uso dos tradutores automáticos, dannos a posibilidade de elixirmos entre a versión en cas-
telán ou en galego, aínda que o acceso estea en español. No entanto, vira necesario sermos cons-
cientes das eivas que aínda a día de hoxe ten a tecnoloxía traducional e, por tanto, a calidade
lingüística de ambas as versións é notabelmente distinta4. Da mesma forma, apareceron novos portais
dixitais que teñen como lingua vehicular o galego: cómpre salientarmos neste punto a creación de
Culturagalega.org, web que pertence ao Consello da Cultura Galega, de Código Cero, de Xeración
web, de Novas da Galiza, de Arroutadanoticias.com, entre outros moitos de vital importancia. 

En conclusión, pode observarse que a rede e, consecuentemente, os novos soportes, configuran
novas vías de propagación e de divulgación da lingua galega, que se está a converter no idioma de
comunicación prioritario dos galegos e das galegas na Internet, e que alén disto non se limita á po-
pulación da Galiza, mais está accesíbel desde calquera lugar do mundo. De igual modo, a Internet
tamén facilita o achegamento a medios de comunicación producidos nas outras variedades do noso
tronco lingüístico, isto é, o portugués europeo e o portugués brasileiro. Consecuentemente, vemos
que a rede e os medios electrónicos poden achegar novas vías para favoreceren a normalización da
lingua galega. 

A LINGuAxE SMS E o ENSINo

Características da linguaxe SMS

As siglas SMS fan referencia ao servizo de mensaxes curtas (Short Message Service, en inglés), que
se configura como unha tecnoloxía mediante a cal se poden enviar e recibir mensaxes escritas entre
os teléfonos móbiles. A súa aparición data de comezos da década de 90, concretamente en Europa
xorde en 1992 e entrou a formar parte da rede do Sistema Global para Comunicacións Móbiles, tamén
coñecido como GSM. Como o propio nome deste servizo de mensaxería indica, os datos que se poden
enviar nunha mensaxe deste tipo son moi limitados: unha SMS contén 140 bytes de datos (1120 bits),
de modo que unha mensaxe pode ofrecer como máximo 160 caracteres, se utilizar 7 bits para a co-
dificación dos caracteres, que é o que se usa para o alfabeto inglés, baseado no código ASCII, ou 70
caracteres se a codificación partir do código UNICODE. Este último sistema é o que utilizan aqueles
alfabetos que teñen caracteres non latinos.

A respecto das súas características, tórnase preciso salientarmos que este novo soporte de comuni-
cación escrito está baseado en dous piares fundamentais, como son a simultaneidade e a economía
lingüística. O feito de seren medios de interacción case sincrónicos facilita que as producións se rea-
licen practicamente en tempo real, isto é, como se dunha conversa face á face se tratase e que se
utilice outro tipo de linguaxe, non só a verbal. Por outro lado, a economía lingüística está condicionada
pola limitación que este soporte impón de partida que, como xa indicamos anteriormente, consiste
en que cada SMS non pode ter máis de 160 caracteres. Neste sentido, utilizarmos elementos lingüís-
ticos como os acentos, o trema e os signos iniciais de interrogación e exclamación pode triplicar o
prezo da mensaxe, pois muda a codificación de ASCII para UNICODE, o que implicaría que a mensaxe
inicial de 160 caracteres se convertería en tres, dúas de 70 caracteres e outra de 20.
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Como se pode observar, os factores que condicionan esta nova forma de linguaxe escrita teñen
que ver coa tecnoloxía en cuestión, quere dicir, teclado abreviado, número restrinxido de caracteres
por SMS e pantalla de tamaño reducido. A característica principal é o uso de abreviaturas, na maio-
ría dos casos fonolóxicas, mediante a conxunción de letras, símbolos e números para escribir pa-
labras ou secuencias fónicas (ex. M8 = moito, t2 = todos, X = por etc ), mais tamén son relevantes
outros trazos típicos, como a elisión de vogais, a simplificación da correspondencia fonema/letra,
o uso de números e signos matemáticos con valor fonolóxico, o emprego de emoticonos, a simpli-
ficación da sintaxe e a introdución de estranxeirismos, nomeadamente de anglicismos etc. 

A respecto da ortografía, desaparecen algúns signos de puntuación, en canto se produce un uso ex-
cesivo doutros, como os signos de exclamación e interrogación, que serven para enfatizaren o ton
da mensaxe. Igualmente, omítense os acentos, o trema, elimínase a oposición entre maiúsculas e
minúsculas e aquelas adquiren novos usos –indicar que se está a elevar a voz ou marcar algo impor-
tante. Do mesmo modo, aínda que non é tan frecuente, tamén se poden eliminar os espazos entre
as palabras. Vemos, xa que logo, que a ortografía normativa se relaxa en función, en primeiro termo,
da utilidade e, en última instancia, da expresividade. Isto é o que explica que se prefira a letra “k” en
lugar do “c” nos casos en que non é utilizada como recurso para aforrar espazo, ou que se prescindan
daquelas letras que carecen de valor fonético e fonolóxico, cal o “h”. Estamos, pois, perante unha
nova tendencia que se aproxima do oral, do espontáneo e do lúdico. 

Con todo, as características que presenta este código non son todo o revolucionarias que parecen, pois
contan con moitos antecedentes na historia da escrita. Isto é, o código morse, a taquigrafía, os sistemas
de encriptación, as inscricións romanas, as abreviaturas nos manuscritos, os apuntamentos do alum-
nado etc., constitúen mostras de toda unha tradición anterior que xa realizaba este tipo de prácticas
lingüísticas para aforraren espazo e tempo. Consecuentemente, non se trata de actitudes novidosas,
mais podemos afirmar que o que as torna significativas e o que as distingue das anteriores é o soporte
en que se producen (pantalla vs. papel) e a rapidez con que se están a propagar. Á diferenza da imprensa,
que contribúe para ampliar o público lector, reducir o tempo de produción e os custos de fabricación,
este novo medio electrónico provoca, ademais, mudanzas na forma de nos relacionarmos coa escrita.
Estamos, pois, perante unha reinvención da escrita e, en última instancia do libro. A seguinte anecdota
que relata no seu libro Borràs Castanyer (2005:131) dá conta desta nova linguaxe:

Me maravilla ver cómo mi hija mayor envía y recibe mensajes de texto con el móvil y, todavía más, cómo pasa
ratos concectada al messenger, con unas cuantas ventanas abiertas, con diversas conversaciones simultáneas,

en las cuales utiliza un código lingüístico nuevo, aparentemente no convencional. Parece que el objectivo de
esta escritura digamos taquigráfica sea ganar tiempo, buscando más que la inmediatez, la simultaneidad. Hay,
en esta práctica, una necesidad de economía que se convierte en moda y rasgo distintivo de grupo. Una nece-
sidad de economía que no es nueva, tampoco. Un domingo que paseaba por la Vall d’en Bas, en la comarca de
la Garrotxa (Girona), me sorprendió una piedra, estaba escrito el nombre del constructor y la fecha [...]. Obsér-
vese cómo se escribían los mensajes en aquellas piedras de dintel [...]. Cosían letras y palabras, elidían vocales
o todo aquello que el lector incorporaría sin esfuerzo, insconscientemente, al leer el mensaje. Como en la escri-
tura taquigráfica que nos sorprende hoy en chats y sms, vemos que se tiende a adecuar los códigos conocidos
a las necesidades propias, sin sujeción a antiguas convenciones, pero a la vez generando nuevos protocolos de
escritura. Quizás, al fin, reconoceremos en este proceso, que ahora es colectivo y tan veloz, el nacimiento de un
nuevo lenguaje apropiado para determinadas prácticas comunicativas, quizás nuevas, o tal vez específicas, y
por qué no, culturales. 

Se nun principio se facía referencia ao correo electrónico, en canto que forma electrónica de co-
municación que transformou o modo en que nos relacionamos, podemos afirmar que as SMS –
xunto co novo sistema de mensaxes de texto a través de Whatsapp– supoñen máis un chanzo neste
tipo de intercambio, que comparte co correo electrónico os trazos de comunicación informal, con-
versacional e persoal e que, alén disto, engade outros como a rapidez, a brevidade, a espontanei-
dade, a creatividade. Como consecuencia, as mensaxes de texto a día de hoxe, xunto coas redes
sociais, constitúen os medios de comunicación máis populares para o día a día das persoas, no-
meadamente da mocidade, pois son aplicacións idóneas que lle permiten estar en contacto con
moita xente. Neste liña, a xente nova, como a maior usuaria das tecnoloxías, costuma pasar moito
tempo enviando mensaxes de texto ou conectados ás redes sociais. Por tanto, vincularmos a lingua
galega a estas tecnoloxías e a estas faixas de idade, en que o castelán é cada vez con máis frecuencia
a súa lingua vehicular, contribuirá, igualmente, para mellorar a imaxe da nosa lingua e para facela
máis atractiva, o que, por súa vez, favorecerá o proceso de normalización e de revitalización do
noso idioma. 

Neste sentido, o proceso de ensino-aprendizaxe levado a cabo nas escolas debería ter en considera-
ción estes novos fenómenos e, aínda que se costuma introducir nas aulas a prensa, a radio, a televi-
sión e recentemente, a Internet, a tecnoloxía móbil continúa a ser un ámbito que fica fóra deste
proceso, a pesar do auxe que está a ter nos últimos tempos e da xeneralización do seu uso, que como
xa vimos supera en moitos casos o número de persoas usuarias con que conta a Internet. En conse-
cuencia, consideramos acaído que se introduza no marco das aulas de lingua como un modelo textual
mais sobre o que traballar. Na nosa opinión, é necesario que se coñezan as características das men-
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saxes de texto, pois estas forman parte da vida cotiá de moitos falantes, e non só para o caso da
lingua galega, xa que nos permiten achegar o mundo da lingüística a unha realidade comunicativa
auténtica, sen necesidade de termos de recorrer a situacións artificiais que simulen unha interac-
ción.

Percepcións do fenómeno da linguaxe SMS no ensino 

Como analizamos nas epígrafes anteriores, a Internet e a tecnoloxía móbil produciron grandes mu-
danzas na forma en que a xente utiliza a linguaxe para se comunicar. A este respecto, moitos lingüistas
e docentes mostraron a sua preocupación polo efecto que a revolución tecnolóxica está a provocar
no modo de empregarmos a lingua nestes contextos. Porén, a consideración das novas modalidades
discursivas e das linguaxes que se derivan das características do soporte dixital varía de forma con-
siderábel, se ben que son moitas as persoas que se declaran en contra deste novo sistema de repre-
sentación da escrita, canto que xulgan que se trata de deturpacións ou dexeneracións da lingua
estándar e que, por tanto, deben ser condenadas. Un dos argumentos máis nomeado é o feito de as
persoas usuarias de SMS, nomeadamente a mocidade, aínda estaren nunha fase de adquisición das
competencias lingüísticas, sobre todo as relativas á linguaxe escrita e, por tanto afirman que explorar
novas formas de representación desta pode impedir que se adquira adecuadamente a linguaxe es-
tándar. Algunhas persoas van máis aló, cal o xornalista John Sutherland quen afirma que a linguaxe
SMS provoca dislexia, preguiza mental e unha escrita pobre (Guardian, 11/11/2002). 

No lado oposto sitúanse aqueles que, como “The Man of Txt” (2005:2), pensan que as mensaxes de
móbil achegan á xente nova un “medium that encourages them to explore and play about with the
use of language at a time when they are still learning about correct punctuation, grammar and the
overall structure of their syntax”. Crystal (2004:82) tamén se posiciona sobre esta cuestión e afirma
que esta evolución lingüística amplía a gama de expresión das linguas que se utilizan actualmente
na Internet ao introducir novas convencións, o mesmo que acontece sempre que aparece unha tec-
noloxía revolucionaria no ámbito da comunicación. Este sector optimista considera que se trata dunha
nova variedade de representación escrita da lingua, mais que isto non implica que vaia substituír a
variedade estándar, senón que simplemente, xorde motivada polas propias características do soporte

dixital en que se orixinou e, ao contrario do que se poida pensar, contribúe para a actualización e a
revitalización da lingua canto que se adapta ás novas necesidades comunicativas. Para alén disto,
non se pode considerar a variación como un aspecto negativo das linguas, pois trátase dun trazo in-
herente a todos os idiomas que, como produtos sociais que son, mudan en función de diferentes
factores, cal a idade, o sexo, o tempo, o lugar, o estrato social, o contexto etc. En relación con isto, a
linguaxe SMS está afectada, nomeadamente, por dous dos condicionamentos anteriores, isto é, polo
contexto e pola idade5, se ben que outros cal o sexo e o estrato social poden ter certas repercusións
na utilización de determinadas estruturas. 

Asociamos, neste momento, a linguaxe SMS ás novas xeracións porque é o grupo de idade a que
xorde vinculado o seu aparecemento, igual que en xeral o dominio das tecnoloxías; mais nada permite
negarmos que nas próximas décadas, eses adolescentes que participaron na creación e na extensión
da linguaxe SMS continúen, xa na madurez, a utilizar esta escrita nas súas relacións vía SMS, xa que
o que prima é a necesidade de se adaptar ao contexto e non tanto a faixa etaria das persoas usuarias.
A implantación das TIC desde os primeiros anos do ensino podería favorecer o coñecemento e o uso
das novas ferramentas e, xa que logo, propiciará este tipo de prácticas. No tocante ás visións apoca-
lípticas sobre a escrita reducida e aos factores antes mencionados, Crystal (2004:81) sinala o se-
guinte:

The apparent lack of respect for the traditional rules of the written language has horrified some observers, who
see in the development an ominous sign of deterioration in standars. Text-messaging is often cited as a particular
problem. Children of the future will no longer be able to spell, it is said. However, the fact that youngsters ab-
breviate words in text-messaging using rebus techniques (b4, CUl8er), initialisms (afaik “as far as I Know”, imho
“in my humble opinion”) or respelling (thx “thanks”) is hardly new or fundamental. People have been using in-
itialisms for generations […] and because they were devised to meet the needs of economical messaging on a
screen which has a limit of 160 characters, there is little motivation to use these deviant forms elsewhere. They
lose their ‘cool’, group-identifying function when they are taken away from the technology, whether mobile
phone or computer. 

Esta visión positiva e necesaria do fenómeno SMS está a ter consecuencias no ensino de linguas, pois
estanse a xerar mudanzas que permiten introducir as novas modalidades textuais e as súas linguaxes
dentro do curriculum das materias. Se ben que no ensino de linguas propias aínda non está asentado,
a utilización destes recursos para o ensino de linguas estranxeiras é moi frecuente e existen na web
numerosas propostas de actividades para traballaren estes aspectos nas aulas de ELE (cfr. Pérez Felipe
2003). Noutras palabras, achamos, cando menos, dúas vías posíbeis: ou ben alzarmos as voces en
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ton apocalíptico reivindicando a correción perdida e denunciando este tipo de aberracións gramati-
cais –o que, porén, non impedirá que este fenómeno avance–, ou ben aproximarse destas novas mo-
dalidades textuais e aproveitar de forma didáctica aqueles aspectos que permitan que o alumnado
mellore a súa competencia comunicativa e, en última instancia, que amplíe os seus coñecementos.
Para alén disto, usarmos este tipo de textos favorece que o estudantado sexa consciente da vitalidade
da linguaxe e permite reflectirmos sobre os elementos do proceso comunicativo, sobre o rexistro co-
loquial e sobre factores de variación como o contexto, a idade ou o sexo, traballar a síntese, a inter-
pretación, a creatividade etc. 

Desde esta perspectiva, tórnase acaído empregarmos unha focaxe comunicativa, predominante nas
aulas de ELE e minoritaria no resto, que faga fincapé nas catro habilidades básicas relacionadas coa
lingua para que a persoa discente, rematado o ensino secundario, sexa quen de empregar de forma
eficiente a lingua en todas as súas funcións, isto é, non só representar ou expresar, senón tamén co-
municar. Non obstante, consideramos que, debido a que a linguaxe SMS non é sinxela nun primeiro
momento, cómpre determinarmos en que momento de aprendizaxe debe introducirse. Neste sentido,
dado que se precisan dunhas competencias lingüísticas e comunicativas básicas, o último ciclo da
ESO e o Bacharelato parecen os contornos máis apropiados para traballarmos con este tipo de textos,
cando menos até que o seu uso non se estenda a outras faixas etarias inferiores, proceso que comeza
a ser bastante frecuente en determinadas capas da sociedade.

Como consecuencia da popularidade deste fenómeno entre a mocidade, que segundo as estatísticas
envía unha media de dez SMS ao día6, en canto só dedica un minuto a falar por teléfono, estanse a
levar a cabo diversas iniciativas que permiten ter unha idea clara desta nova linguaxe e que recollen
todas as súas características. Unha das primeiras, non sen polémica no Reino Unido, foi a que realizou
o dicionario Collins, que xa introduciu os termos SMS máis coñecidos entre as súas páxinas. No Estado
español a RAE para o castelán e a RAG para o caso da lingua galega, aínda non se pronunciaron sobre
esta cuestión, mais tamén existen propostas similares ás do Collins. Así editáronse algúns dicionarios
como Mnsjs d txt (Poole / Lloyd 2001), onde se poden encontrar as abreviaturas máis empregadas
polas persoas usuarias das tecnoloxías comunicativas. 

Nesta mesma liña, a Asociación de Usuarios da Internet (AUI), en colaboración con outras entidades
como MSN, Movistar, Vodafone e Orange, crearon o primeiro dicionario online que permite consultar
termos en varios idiomas, incluído o galego, o catalán e o español. Tamén as gramáticas máis actuais
dedican algunhas páxinas a estes novos fenómenos. Para a lingua galega tórnase necesario citarmos

o traballo de López Viñas / Lourenzo Módia / Moreda Leirado (2010) intitulado Gramática práctica

da lingua galega. Comunicación e expresión, recentemente publicada e que como o seu propio título
indica, adopta un enfoque comunicativo na descrición lingüística. Estes autores fanse eco das novas
modalidades discursivas e, en consecuencia, realizan unha reflexión sobre estes contornos virtuais
e, entre outros aspectos, sinalan o seguinte:

O messenger ou programa de mensaxes instantáneas constitúe unha plataforma comunicativa que nos permite
interaccionar a través de mensaxes de texto, voz ou vídeo. Aínda que emprega a lingua escrita, trátase dunha
verdadeira conversa gráfica [...]. Debido á rapidez con que se desenvolve esta interacción, é frecuente a elimi-
nación dos acentos gráficos e a utilización de múltiplas abreviaturas (q, x, pq, m8), como acontece nas mensaxes
de móbil. López Viñas / Lourenzo Módia / Moreda Leirado  (2010:520).

Saíndomos do contexto educativo, faise necesario sinalarmos, aínda que brevemente, que existen
ámbitos que se están a aproveitar das funcionalidades que este novo sistema de escrita posúe.
Cómpre mencionarmos, sobre todo, o sector publicitario que a está a utilizar, xa que se trata dunha
linguaxe orixinal, creativa, suxestiva, que chama a atención do público e que, igual que as SMS,
exprime o máximo posíbel nun espazo reducido. No mundo da publicidade e da persuasión, o ob-
xectivo é convencer a primeira vista e, en última instancia, provocar reaccións. Estes recursos con-
tribúen para a desautomatización da linguaxe e producen nun texto todas estas características.
Alén disto, a linguaxe SMS e a publicitaria partillan trazos como a espontaneidade, a brevidade, a
concisión, a fluidez etc. A este respecto, na mesma localidade en que asenta o noso centro inno-
vador, existen estabelecementos comerciais que tamén xogan coa linguaxe como un modo de
atraer novos clientes. Este é o caso dunha confeitaría situada en Arteixo chamada APTC, e dun
salón de peiteados na zona de Meicende denominado Kbeyo’s. Tamén no concello da Coruña exis-
ten iniciativas nesta liña. A modo de exemplo, podemos sinalar unha cafetaría que leva por nome
Ksi Kno, situada no bairro dos Mallos ou máis un salón de peiteados que chama a atención co se-
guinte rótulo: koketa. 

Tamén a literatura se fixo eco deste novo sistema de escrita e están a proliferar novelas por entregas
que, previa subscrición, son enviadas mediante mensaxes de texto. Esta fórmula para a literatura co-
meza a ser moi común, sobre todo nos países orientais. Porén, achamos xa novelas escritas en for-
mato libro que están realizadas en linguaxe SMS. A primeira delas foi publicada en Finlandia e leva
por título The last messages (2007) da autoría de Hannu Luntiala, xa traducida a outros idiomas. Mais
tamén existen outras obras que se ben que non se basean completamente no formato das SMS, in-
clúen certos textos na súa trama argumental, do mesmo modo que noutros casos se utilizan dife-
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rentes rexistros para dotar de verosimilitude ás personaxes. A literatura galega non constitúe unha
excepción e xa conta con algunhas obras que utilizan esta modalidade textual e a súa linguaxe. Cóm-
pre salientarmos a este respecto O coitelo en novembro (2010) de Marilar Aleixandre e Teselas de ci-

dade (2007), de Patricia Casas Vázquez. 

Proposta de actividades para traballar na aula

Na presente epígrafe pretendemos trazar unhas liñas xerais para o traballo na aula coas novas mo-
dalidades discursivas que permitan observar as potencialidades que estas presentan para mellorar
as competencias comunicativas e lingüísticas do noso alumnado. Debido a isto, decidimos realizar
unha proposta de actividades, de diferente tipo, que favoreza o tratamento de diversos aspectos da

materia de lingua, se ben que estas que se citan a continuación están pensadas e formuladas para a
lingua galega. Con todo, agás algunhas de contido máis específico, a maioría pode ser perfectamente
transferíbel ao tratamento doutras linguas. Por tanto, entre as actividades que poden ter unha ex-
plotación didáctica podemos destacar as seguintes, clasificadas en varias epígrafes, en función do
ámbito específico que se traballe: 

SíNTESE E INTERPRETACIóN DE TEXTOS: ter de transformar un discurso extenso nunha SMS favorece
que se desenvolvan capacidades para que o estudantado interprete correctamente o contido
do texto e para que sexa capaz de diferenciar as ideas principais daquelas que só engaden in-
formación adicional, alén de potenciar a comprensión e a expresión escrita. Nesta liña, temos
a primeira actividade da nosa investigación, en que o texto de partida era unha composición
poética (cfr. 3.2). 

EXPANSIóN, TRADUCIóN E CUESTIóNS SINTÁCTICAS: do mesmo modo que se poden realizar actividades de
síntese, tamén é factíbel desenvolvermos o fenómeno contrario. As SMS simplifican e eliminan
elementos imprescindíbeis para a comunicación oral, cal os artigos, os adverbios, as preposicións
etc. Neste sentido, a actividade consistiría en recuperar os elementos gramaticais elididos e tra-
ballarmos conceptos como a coherencia, a cohesión, a gramaticalidade, a concordancia e disci-
plinas como a morfosintaxe. Por outro lado, exercicios de tradución favorecerán, alén de
melloraren o dominio nunha outra lingua, que o alumnado observe que se trata dun fenómeno
universal e que demostra a vitalidade das linguas para se adaptaren aos novos contextos. 

TIPOLOXíA TEXTUAL: tamén a través das mensaxes de texto podemos traballar as diferentes carac-
terísticas das modalidades discursivas. Partir dunha SMS e transformala noutro tipo de texto,
cal un correo electrónico, unha carta tradicional, un poema, un discurso argumentativo, unha
conversa telefónica, un telegrama, microrrelatos etc., permitirá ao alumnado observar as simi-
litudes e as diferenzas entre os diversos discursos e afianzar a súa competencia lingüística. 

FACTORES DE VARIACIóN E PROPIEDADES TEXTUAIS: as SMS poden axudarnos a traballar os diversos factores
que teñen implicación na variación lingüística. Pódese partir de diversas SMS que dean conta da
variación diafásica, diastrática e diatópica ou, polo contrario, pódeselle dar ao estudantado un
tema, un contexto e unhas persoas destinarias concretas para que en función diso escriba unha
mensaxe ou outra. Isto tamén servirá para que o alumnado redixa textos coherentes, cohesiona-
dos e apropiados a respecto duns receptores e dunha situación comunicativa concreta.
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ORTOGRAFíA: cómpre citarmos actividades de descodificación ou mesmo de codificación. A res-
pecto da primeira, as SMS empregan unha linguaxe reducida que é preciso reconstruír. Nesta
reelaboración do código é imprescindíbel coñecer os presupostos de que se parte. No tocante
á codificación, podemos pedir que deseñen un novo código abreviado, mais con características
que permitan reconstruír a ortografía. As SMS mesmo poden dar pé a un estudo dos trazos
fundamentais desta disciplina. Podemos tratar de ver nas mensaxes as correspondencias fo-
nema/letra e os usos dos números e dos símbolos matemáticos, o que, por unha parte, permite
que o alumnado se achegue a este fenómeno desde a perspectiva lingüística e, por outro, serve
para analizar cales son os trazos que se afastan da norma: porque, aínda existindo tal transgre-
sión a mensaxe continúa a ser comprensíbel de a persoa emisora e a receptora coñeceren o
código. 

EXERCICIOS DE SITUACIóNS: empregarmos a información que aparece nunha SMS pode dar lugar á
creación de contextos, personaxes, situacións e historias, de xeito similar ao que acontece nos
xogos de rol. A persoa emisora e a receptora das SMS convértense en personaxes cunha per-
sonalidade e unha historia concretas e as SMS serven como expresión do que lles acontecer. 

DEBATES: a linguaxe SMS é o tema de actualidade de moitos artigos xornalísticos, foros de dis-
cusión e blogs, onde fican recollidas as dúas perspectivas fundamentais sobre este fenómeno
(pesimistas vs. optimistas), polo que isto pode favorecer a introdución de debates na aula. Ade-
mais, o estudantado neste caso é o protagonista da creación dunha nova linguaxe e, xa que
logo, as súas opinións serán relevantes e a súa motivación para participar moito maior. 

CREATIVIDADE: téndomos en conta a limitación de 160 caracteres e respectando as características
e as convencións da linguaxe SMS, unha actividade pode consistir nun concurso en que se pre-
mie a mensaxe máis orixinal, a máis divertida, a máis creativa, a máis romántica etc. O xuri
pode ser o propio alumnado que deberá chegar a un consenso, o que propiciará o debate que,
por súa vez, permitirá traballar a expresión e a comprensión oral. 

REFLEXIóNS SOBRE O CóDIGO: a existencia de novos sistemas de representación do texto escrito
e a súa vinculación coa faixa etaria en que se sitúa o noso estudantado favorece reflectirmos
sobre a arbitrariedade dos signos, a existencia dunha norma que regule os usos que se fan
da lingua etc. 

HISTORIA DA ESCRITA: as SMS presentan trazos característicos da evolución da escrita ao longo da
historia como a escrita ideográfica, pictórica, os xeróglifos etc., o que provoca que sexa unha
forma lúdica e actualizada de aprendermos as características da escrita e mesmo de comple-
tarmos esta aprendizaxe estudándomos as propiedades deste novo sistema de representación
lingüística, que nun tempo non moi afastado, deberá entrar a forma parte da antedita historia. 

En suma, estas son algunhas das actividades que se poden traballar nas aulas de lingua no en-
sino secundario, mais non son as únicas. Porén, este decálogo permite comprobarmos o
enorme partido que se lles pode tirar a estas novas modalidades discursivas para desenvolver
ou perfeccionar as competencias comunicativas e lingüísticas do alumnado. Na unidade didác-
tica desenvolvida para a nosa investigación (cfr. 3.2), comprobamos como mesmo se poden
deseñar actividades prácticas para moitos dos temas dun curso concreto, tanto relacionadas
con aspectos lingüísticos como de creación literaria. 
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A NoSA INvESTIGACIóN

Cuestións de método e obxectivos

Nesta epígrafe levaremos a cabo unha reflexión sobre as razóns que nos motivaron a investigarmos
nesta liña e, consecuentemente, sobre os obxectivos que pretendemos conseguir no transcurso e na
finalización do proxecto. Estes poderán ser valorizados en función dos resultados que obtivermos na
realización das actividades propostas. Tamén dedicaremos unha sección para describirmos o proce-
demento xeral a tráves do que se desenvolveu o noso estudo, sobre todo no relativo aos trámites
que foron necesarios. Igualmente, analizamos o escenario en que se levou a cabo a dita experiencia
e o contexto sociocultural en que se insire, e facemos referencia ao proceso de elección das persoas
participantes. Con todo, convén sinalarmos antes de máis que estas informacións –as características
específicas dos participantes e as do espazo xeográfico en que asenta o centro onde se realizaron as
actividades- non constitúen elementos determinantes para o desenvolvemento dunha proposta como
a que se presenta, que pretende ser extensíbel para todos os centros de ensino en que se impartan
materias de lingua e de literatura galegas, razón por que non aprofundaremos neses aspectos, máis
do que para contextualizar a investigación. 
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obxectivos

O noso estudo ten como obxectivo fundamental repararmos na utilidade da linguaxe SMS nas
aulas do ensino secundario, como ferramenta para a adquisición de destrezas lingüísticas e de
competencia comunicativa na lingua galega e, por extensión, naqueloutros idiomas que dominar
o alumnado. Téndomos en conta o anterior, xulgamos que o estudo da lingua e da literatura non
só debe asentar na tradición, mais tamén na análise da realidade próxima do estudantado. A ex-
traordinaria expansión dos medios de comunicación e das tecnoloxías xera novos códigos e novas
tipoloxías textuais que, na medida en que se consideran ferramentas lingüísticas, exixen pola nosa
parte dunha atenta reflexión. É por isto que este traballo focaliza a súa atención sobre unha desas
ferramentas comunicativas da sociedade actual, dado que é a mocidade a que utiliza máis fre-
cuentemente esta modalidade discursiva para se comunicar no seu día a día, pois pertence xa á
xeración que desde Prensky (2001) se denominou “nativos dixitais”, fronte aos “inmigrantes dixi-
tais”, quere dicir, aquelas persoas nadas antes do aparecemento das TIC. 

Con todo, é igualmente preciso salientarmos que a aplicación nas aulas desta nova linguaxe res-
ponde tamén a uns determinados obxectivos, que podemos clasificar da seguinte maneira: 

OBXECTIVOS XERAIS: 

a) Reflectirmos sobre a utilidade do emprego da linguaxe SMS nas aulas do ensino secunda-

rio.

b) Mellorarmos a competencia no manexo das tecnoloxías da información e da comunica-

ción.

c) Constatarmos como a representación da lingua por escrito é un organismo en continua

mudanza e en constante adaptación aos novos tempos.

d) Coñecermos os hábitos comunicativos dominantes no alumnado do ensino secundario.

e) Verificarmos a importancia dos novos soportes de comunicación para a lingua galega.

f) Relacionarmos a reflexión sobre lingua e literatura con contextos e prácticas de actualidade.

g) Refutarmos a consideración da linguaxe SMS como unha ferramenta negativa para a ad-

quisición de hábitos e destrezas lingüísticas válidas. 

h) Demostrarmos que a realización deste tipo de actividades, próximas do estudantado, fa-

vorece o proceso de ensino-aprendizaxe e fomenta a motivación e a participación. 

OBXECTIVOS ESPECíFICOS:

a) Ofrecermos actividades para a aprendizaxe da lingua e da literatura a partir do uso das

tecnoloxías.

b) Procurarmos unha visión lúdica e atractiva do ensino da lingua galega.

c) Verificarmos como desde a linguaxe SMS tamén se pode estudar e traballar o galego no

ensino secundario no relativo ás cuestións ortográficas e gramaticais. 

d) Comprobarmos que a compoñente literaria pode ser tratada desde esta nova perspectiva.

e) Motivarmos a utilización da lingua galega no alumnado por medio da realización de ac-

tividades novidosas.

f) Conscienciarmos o estudantado da necesidade de adecuar as súas producións lingüísticas

aos contextos e ás persoas destinatarias. 

g) Promovermos unha visión actual e divertida da lingua galega para a adolescencia, sector

da populación de vital importancia no proceso de normalización dunha lingua. 

h) Vincularmos a lingua galega á utilización das tecnoloxías da información e da comunica-

ción. 

36 37



Procedemento xeral

Con motivo de relacionarmos as prácticas no centro de educación secundaria a que fomos destinadas
co presente traballo, resultado da última fase do Mestrado de Formación de Profesorado, decidimos,
unha vez que delimitamos a idea central da nosa investigación, explicar á profesora do centro, Beatriz
Real, o noso proxecto e pedir a súa axuda para que este non ficase nunha simple especulación teórica
e para que puidésemos aplicalo e comprobarmos os seus resultados. Desde o IES de Sabón e, máis
concretamente, desde o departamento de lingua e literatura galegas, déusenos o consentimento
para, alén de realizarmos as tarefas que nos correspondían como profesoras en prácticas, podermos
realizar o noso estudo na medida en que nolo permitisen os condicionamentos educativos. De par-
tida, tórnase preciso salientarmos que tanto o contexto como o curso en que se desenvolveron as
prácticas –segundo trimestre e segundo de bacharelato, respectivamente– dificultaba a posta en
marcha do proxecto e das súas actividades, dado que a selectividade está moi presente ao longo de
todo o ano escolar e o obxectivo principal do profesorado é impartir todos aqueles contidos que
poden ser obxecto de pregunta, polo que a proposta de actividades alternativas ficaba nun segundo
plano. 

Non obstante, neste instituto ofértase para o itinerario de humanidades a materia optativa Literatura

galega do século XX, o que favorecía podermos experimentar, cando menos no relativo á creación li-
teraria, con este grupo reducido de alumnos, trece en concreto. Mais, finalmente a axilidade con que
realizaron as actividades propostas e o interese mostrado posibilitaron deseñarmos e probarmos
tamén actividades relacionadas co temario de lingua. Unha vez obtida a autorización e contando coa
axuda da profesora de galego do centro e a participación de parte do alumnado de 2º de Humanida-
des e Ciencias Sociais, procedemos á planificación conxunta e posterior posta en marcha das activi-
dades vinculadas á investigación.  

Escenario da experiencia

Como xa se sinalou, este proxecto foi levado a cabo no IES de Sabón, centro de titularidade pública
situado no Concello de Arteixo (cfr. anexo I), que así mesmo foi o instituto de educación secundaria
en que cursamos o bacharelato, polo que contabamos xa, a priori, cun amplo coñecemento do centro
desde a perspectiva de ex-alumna, o que facilitou, por outro lado, a colaboración no noso proxecto

de todas aquelas persoas a quen solicitamos a súa participación. As características particulares do
centro converteron o IES de Sabón nun escenario perfecto para desenvolvermos a nosa investigación,
tanto polos condicionantes xa sinalados como polos seus recursos. 

Neste sentido, é preciso sinalarmos que a dotación económica do centro é a que costuman ter todos
os institutos de titularidade pública da Comunidade –embora se teña en conta o ensino que se im-
parte e o número de estudantado con que conta cada centro. Porén, o que se torna relevante para
a nosa investigación é o feito de que o IES de Sabón leva máis dun lustro involucrado nun proceso de
incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación ás aulas, dentro dun proxecto que
ten como obxectivo conseguir que estas se convertan no medio habitual para desenvolver o labor
do alumnado e do profesorado nas aulas, as tarefas individuais do estudantado, o traballo grupal e
colaborativo etc. Preténdese, igualmente, que sexa utilizado como medio de comunicación entre
profesorado e alumnado e tamén entre o propio estudantado. 

O proxecto Ponte dos Brozos materialízase, en primeiro lugar, na posibilidade de que cada alumna
ou alumno dispoña do seu propio computador para que lle sirva de ferramenta para o seu traballo
escolar; en segundo lugar, na formación continua do profesorado mediante cursos de actualización
e de innovación ligados ás TIC e, finalmente, na dotación ao centro do equipamento e das infraes-
truturas necesarias para levar a cabo este proceso: cadros dixitais, computadores, canóns, proxectores
etc. Por todo isto, precisa do esforzo do profesorado e conta co apoio da Fundación Amancio Ortega.
No entanto, non é un proxecto aplicado con exclusividade a este centro, mais tamén participan todos
os vinculados ao Concello. Así as cousas, consideramos que a fase de alfabetización dixital neste cen-
tro está conseguida de modo xeral, tanto por parte do alumnado como do profesorado, de forma
que era un contexto inmellorábel para avanzarmos máis un chanzo e desenvolvermos a nosa inves-
tigación. 

A mostra con que se traballou pertence á xa denominada xeración dixital, de modo que partiamos
da base de que de forma autodidacta o estudantado contaba con bastantes coñecementos sobre as
TIC. Neste caso é o profesorado o que, en moitas ocasións, se acha desalfabetizado, pois pertencen
a xeracións anteriores en que o contacto con estes recursos era menor e as posibilidades de uso
moito máis limitadas. Porén, no instituto arteixán o corpo docente posúe tamén moitos coñecemen-
tos informáticos, pois o antedito Proxecto Ponte dos Brozos contribúe para a formación continua
deste grupo mediante a realización de cursos sobre programas, aplicacións e novidades tecnolóxicas
relativas a cuestións educativas. Consecuentemente, en moitas das materias non se utiliza xa o libro
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de texto, senón que a través da plataforma Moodle o alumnado pode acceder ao temario corres-
pondente, que é elaborado por cada docente nunha aplicación informática deseñada para esta fina-
lidade –a saber, exe-learning. 

Todo isto permite, alén das tradicionais tarefas, crear actividades de autocorrección para que o es-
tudantado poida practicar e repasar de forma autónoma, sen a necesidade do profesorado, se ben
que este resolverá as dúbidas que ficaren nas aulas seguintes. Por súa vez, todo o anterior favorece
a competencia en autonomía dos discentes e permítelles observaren a súa evolución, dado que poden
voltar a elas sempre que quixeren e comprobaren a mellora no proceso de aprendizaxe. Este feito,
entre outros, foi o que nos motivou a deseñarmos unha unidade didáctica en formato dixital para o
desenvolvemento da investigación, con exercicios de redacción e tamén de autocorrección, na liña
dos xa sinalados, que lles servisen, igualmente, para repasaren diversos aspectos do temario de cara
á proba da selectividade. 

Elección das persoas participantes

O equipo de traballo estaba formado por nós e pola directora do departamento de lingua e literatura
galegas, Beatriz Real Pérez, a nosa titora durante o período de prácticas. Cada unha das persoas tiña
uns roles concretos no desenvolvemento da investigación. Se ben que Beatriz Real era a que, de ma-
neira fundamental orientaba e supervisaba o traballo na aula e constituía a peza fundamental para
a creación en soporte informatico das actividades propostas, o noso papel estaba máis relacionado
coa elaboración e o deseño das actividades para realizar –en base aos obxectivos que se formulaban
de partida– e coa análise dos resultados e a extración das conclusións pertinentes. Con todo, a im-
plicación que existía provocou que os roles iniciais fosen converxendo até acabaren por se mesturar. 

Decidiuse, polas razóns xa sinaladas, desenvolver o proxecto co segundo curso de bacharelato na
modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, concretamente con aquelas persoas que tiñan de
materia optativa “Literatura galega do século XX”, pois foron nas horas desta cadeira cando se levaron
a cabo as actividades correspondentes. Alén disto, o feito de escollermos participantes do último
ano do ensino post-obrigatorio da vía de Humanidades garantizaría, a priori, un nivel medio-alto de
desenvolvemento como persoas lectoras e como escritoras e, imaxinamos tamén, un gosto polas le-
tras, entendidas aquí de modo amplo. 

Foron trece as persoas que participaron no proxecto, de idades comprendidas entre os 17 e os 19
anos; deste total oito eran homes e cinco mulleres. Pertencen a un nivel socioeconómico medio ou
medio-baixo e son todos naturais do concello de Arteixo, se ben que na súa maioría proceden de
zonas suburbanas como Meicende, Pastoriza ou Oseiro. Por outro lado, cómpre indicarmos que non
hai nesta optativa alumnado estranxeiro. Todas as persoas implicadas son falantes bilingües nas dúas
linguas cooficiais do país, isto é, no galego e no castelán. Con todo, para a maioría esta última é a lin-
gua en que vehiculan a maior parte das súas producións lingüísticas, o que non impide que posúan
competencia tamén no outro dos idiomas. Non obstante, é complexo, nalgúns casos, diferenciarmos
se os participantes castelanfalantes adquiriron ou aprenderon o galego, dado que, en moitas ocasións,
a exposición á segunda lingua puido ser limitada, se excluírmos o contexto escolar, aínda que nos
decantamos pola primeira posibilidade. 

Para alén disto, cómpre salientarmos que todos mostraron un grande interese e participaron de modo
activo, independentemente da lingua da súa preferencia. E aínda que as actividades foron pensadas e
deseñadas para se aplicaren na materia de lingua e literatura da nosa especialidade, isto é, en galego,
trátase de propostas totalmente extrapolábeis ao resto das materias de lingua e literatura, pois a lin-
guaxe SMS xerouse de forma universal, quere dicir, non é exclusiva de ningún idioma, senón que se
trata dun fenómeno que, revestido de diferentes abreviaturas, é común a todas as linguas. 

Desenvolvemento do proxecto: actividades propostas 

Para comezarmos coa investigación realizouse tanto á persoa docente como ao estudantado unha
serie de preguntas a través dun cuestionario levado a cabo de forma individual e por escrito (véxanse
Anexos II e III), relacionadas coa frecuencia de uso das SMS, coa cantidade de tempo que pasaban a
enviaren mensaxes, coa identificación das características da nova linguaxe, e coa súa opinión arredor
da consideración de se o dito sistema reducido de escrita inflúe nas súas competencias lingüísticas e
ultrapasa o contexto para o que inicialmente estaba pensado. Unha vez comprobado o interese que
lles suscitou este tema, procedemos a deseñar a primeira actividade para esta aula coa finalidade
de comprobarmos a súa utilidade e, xa que logo, continuarmos nas nosas pesquisas ou desbotarmos
esta idea inicial por insatisfactoria. Como os resultados, que máis abaixo se examinarán de forma
pormenorizada, foron favorábeis, decidimos avanzar por estes roteiros.
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Coa primeira actividade de aproximación quixemos traballar, nomeadamente, a síntese, a composi-
ción e a interpretación e/ou intencionalidade dos textos literarios, dado que a puxemos en práctica
nunha sesión de literatura (véxase Anexo V). Partimos de composicións sobre unha temática deter-
minada que as persoas participantes tiñan de transformar nunha SMS e enviar a unha persoa da aula,
que se elixiu polo sistema do amigo invisíbel, isto é, de forma aleatoria. Este debería, en primeiro
lugar, reconstruír esa SMS á ortografía convencional e, acto seguido, proceder á interpretación da
mensaxe e, como consecuencia, do tema principal do poema de que se partiu. Neste caso, escollé-
ronse textos poéticos porque ao seren máis breves se adaptaban ás características do soporte, xa
que permiten unha mellor síntese. A temática escollida para os poemas foi o amor e/ou a amizade
e, para alén disto, os autores e as autoras dos textos eran contemporáneas, pois o seguinte tema da
materia que lles correspondía era a literatura actual: poesía, narrativa e teatro. Con esta intención
de vincular a nosa investigación co desenvolvemento habitual das aulas, escolléronse, igualmente,
poemas de Lois Pereiro dado que en 2011, ano en que se realizou a investigación, era o autor home-
naxeado no Día das Letras Galegas. Consideramos que se trataba dunha forma lúdica e atractiva de
introducir estes aspectos nas aulas. A duración desta primeira actividade foi de tres sesións. 

Unha vez que as persoas participantes estaban divididas en grupos e que contaban cun destinatario
para a súa SMS, comezaron a transformar o poema ou a idea principal deste nunha SMS, coa limita-
ción dos 160 caracteres que os teléfonos móbiles impoñen. Neste sentido, terían de traballar o re-
sumo como técnica para adecuarse ao espazo dado. Cando todos tiñan as súas SMS contruídas, co
telemóbel do centro procedeuse ao envío das anteditas mensaxes; neses momentos, as persoas par-
ticipantes tiñan os seus apagados para que non se revelasen as identidades dos amigos invisíbeis.
Unha vez que recibiron as mensaxes dos seus admiradores anónimos transformaron a SMS nun texto
escrito en ortografía estándar e, despois de a interpretaren, encomendóuselles a tarefa de deducir
cal era o poema orixinario de que partiu a SMS que lles enviaran. 

Logo desta actividade, a profesora da materia e nós, como coordinadoras da investigación, decidimos
realizar unha unidade didáctica máis extensa para traballarmos, por un lado, a creación literaria e,
por outro, todos os contidos de lingua dese curso. Para a deseñarmos decidimos utilizar algunhas
das mensaxes que se orixinaran con motivo da actividade anterior, para podermos traballar con textos
reais, en canto outras foron deseñadas especificamente para se adecuaren aos aspectos concretos
que se pretendían traballar. A unidade, igual que o resto das actividades que realizan para esa materia,
foi creada en formato dixital e conta con exercicios de reflexión e de redacción, ben como tamén de
autocorrección, con preguntas concretas sobre algún aspecto do temario. 

É obvio, como veremos, que non se deben aplicar todas as actividades de forma continuada ao alum-
nado, pois acabaría mermando a creatividade e a orixinalidade destas. Porén, trátase de ofertar unha
ampla variedade de actividades para que, na medida en que se foren necesitando, sexan incorporadas
como tarefas posíbeis dentro das aulas, pois, sendo igual de válidas para a aprendizaxe que as tradi-
cionais, tamén contribúen para que a actividade docente se actualice e atenda á realidade. Deste
modo, a escola deixaría de ser unha institución isolada do contexto e da sociedade en que se insire
e sería capaz de formar persoas capacitadas para se desenvolveren en todos os ámbitos da sociedade,
o que inclúe os novos sistemas de comunicación e de relación xerados polas tecnoloxías e as subse-
cuentes modalidades textuais que delas se derivan, cal o correo electrónico ou as SMS. 

A pesar de facilitarmos un enderezo web (http://www.as-pg.com/webquests/sms/index.html) para
que a unidade didáctica poida ser consultada, probada e avaliada, tórnase necesario describírmola,
aínda que sexa brevemente, para podermos ponderar os resultados obtidos. A unidade leva por título
“Reflexión lingüística e literaria a través da linguaxe SMS” e consta dos seguintes apartados: 1) Foné-
tica e fonoloxía, 2) As propiedades textuais, 3) Os desvíos da norma, 4) A formación de palabras, 5)
Semántica, 6) Sintaxe, 7) Puntuación, 8) Ortografía, 9) Tipoloxía Textual e 10) Creación Literaria que,
por súa vez, se subdivide nas seguintes seccións: a) poesía, b) narrativa e c) teatro.

En todas as epígrafes mencionadas conxúganse exercicios con breves explicacións teóricas necesarias
para a realización daqueles. Trátase de que o estudantado vexa que desde un ámbito próximo e onde
se configura como verdadeiro experto, como é o da linguaxe SMS, pode relacionar conceptos e ideas
sobre a lingua e a literatura galegas e, xa que logo, ver a utilidade destes, pois é frecuente que se fruste
ao non entender a necesidade de aprender determinados coñecementos. Alén disto, o alumnado e o
profesorado participan ambos do proceso de ensino e do de aprendizaxe, pois os roles dun e doutro
mudan para se converteren nun proceso recíproco en que todas as persoas aprenden e todas ensinan.
Igualmente, este novo sistema de escrita dá moito xogo, canto que incorpora outras linguaxes, alén da
verbal e que as súas características afectan todas as áreas da gramática dunha lingua, nomeadamente
a ortografía e a fonética, mais tamén a sintaxe, a morfoloxía, o léxico e a semántica.

Na sección dedicada á Fonética e á Fonoloxía, partindo dunha mensaxe, escolléronse exercicios que
permitisen repasar a historia da escrita, cuxas fases e características –pictográfica, ideográfica, silábica
e fonolóxica– aparecen, novamente, na linguaxe SMS. Desta maneira, o estudantado comproba que
as tecnoloxías se serven, en moitos casos, dos vellos sistemas de representación da escrita. E, no
mesmo sentido, pedimos unha reflexión sobre as características dos textos escritos fronte aos orais,
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pois a escrita SMS conxuga ambas as vertentes, dado que se trata dunha produción oral representada
por escrito e que intenta ser o máis fiel posíbel a unha conversa presencial. Sotomayor (2003:1) ex-
plica que esta nova canle comunicativa utiliza fundamentalmente dúas linguaxes: “el lenguaje visual
que utiliza la imagen como elemento nuclear y por otra parte el lenguaje verbal que utiliza principal-
mente una forma peculiarmente oral de texto escrito”. 

Tamén se repasan as características da escrita fonética, nomeadamente no relativo á asociación fo-
nema-grafema, pois as SMS dan moito xogo para realizarmos actividades nesta liña. Igualmente, pro-
cúrase o achegamento a outros códigos, tamén utilizados nas mensaxes, como o numérico, o
matemático e mesmo a criptografía, con que a linguaxe SMS partilla moitas características. Isto con-
tribuirá para afianzar no alumnado a idea da arbitrariedade dos códigos que utilizamos para nos co-
municarmos. Finalmente, aparecen exercicios de reflexión sobre a propia linguaxe dos móbiles, no
referente ao estabelecemento dunha norma que regule este sistema de escrita e ás consecuencias
que tería –extensión ao resto da populación, comprensión xeral desta linguaxe, falta de identificación
do grupo xeracional en que se creou etc. 

Utilizando neste caso dúas mensaxes –unha delas con vontade literaria–, deseñáronse tarefas relacio-
nadas coas propiedades textuais. As dúas SMS tiñan o seu propio contexto de envío e, a partir de aí,
realizábanse preguntas sobre adecuación, coherencia, progresión temática, mecanismos de cohesión,
rexistros lingüísticos etc. Xunto con estas preguntas de resposta breve, inclúense outras de redacción,
como mudar o rexistro das respectivas SMS e transformalas alterando os contextos. As actividades re-
lacionadas sobre a adecuación tamén nos permitirán reflectirmos sobre a propia linguaxe SMS. Neste
sentido, queremos que o estudantado observe que está limitada a un contexto concreto, o das mensaxes
de telefonía móbil e, comunmente, a un rexistro informal e que se decaten de que os factores de tempo,
de velocidade, de custo, de adaptación a un espazo reducido de caracteres e da necesidade de expresar
moito son os condicionantes que provocan a creatividade das persoas. Estas, coa utilización de nume-
rosas abreviacións, emoticonos, elipses, códigos númericos e símbolos matemáticos, conseguen salvar
as eivas deste soporte e convertéreno nunha tecnoloxía de éxito entre as novas xeracións. Non obstante,
tórnase preciso, así mesmo, facer fincapé na necesidade de dominaren todos os rexistros da lingua para
contaren cun abano máis amplo para se relacionaren, ben sexa por escrito ben sexa oralmente, en
todas as situacións que se lles presentaren na súa vida social e/ou profesional. 

A este respecto, é relevante que o profesorado tamén realice o esforzo de se iniciar nestas novas mo-
dalidades textuais pois, apropiándomonos das palabras de Bittar e Macedo (2005:2-3) en relación aos

educadores, “muitas vezes é simplesmente impossível entender o que eles escrevem [...], pois não
sendo ‘iniciados’ nesta nova forma de escrever, permanecemos marginalizados a este novo dominio,
tal qual o analfabeto diante das letras”. E isto non impide que esquezamos todo o que antes era produ-
tivo no proceso de ensino-aprendizaxe, mais cómpre actualizarmos a nosa praxe para que sexa harmó-
nica coas exixencias da sociedade en que vivimos inmersos. Sobre este particular, os antecitados autores
argumentan que “esta é a grande tarefa de pais e educadores, que sem negaren a importância e a rea-
lidade de nossos tempos, necessitam encontrar estratégias para ajustar a medida adequada entre o
modernismo de que dispõem, e o peso da tradição que os ajudam a se tornarem conscientes e críticos”,
isto é, debemos situarnos nunha posición intermedia que alén do tradicional, acrecente “a necessidade
e a possibilidade de se utilizaren novas ferramentas para a construção da aprendizagem”. 

As SMS, como toda a produción lingüística, propia dun rexistro informal e oralizante, canto que pro-
cura reflectir nun soporte escrito os trazos característicos dunha conversa cara á cara, presenta, en
ocasións, desviacións a respecto da variedade estándar, e isto vainos permitir reflectir tamén sobre
estes aspectos. Isto, por súa vez, facilitará afondarmos na necesidade dunha norma que, baixo o con-
senso dunha sociedade determinada, limite a libre evolución da lingua para facilitar a intercompren-
sión. Nestes medios, deseñáronse actividades que identificasen os desvíos que se encontraban nas
SMS e que os clasificasen. Tratouse de introducir unha mensaxe que presentase trazos dialectais ca-
racterísticos dunha determinada área  para que a adscribisen a un dos bloques e, alén do tratamento
dos españolismos e dos pseudogaleguismos, fíxose especial fincapé nos fenómenos que afectan o
vocalismo e o consonantismo, xa que aqueles que permiten reducir o número de caracteres dunha
palabra dada van ter unha alta frecuencia de aparición nas SMS. Finalmente, pídese ao alumnado
que reescriba o texto na ortografía estándar. 

Tamén nesta liña se encontran as actividades sobre a formación de palabras que permiten estudar-
mos as abreviaturas, a acronimia, a imitación, os empréstimos ou o uso dos símbolos con exemplos
reais e próximos do estudantado. É importante, sobre todo, prestarmos atención ás abreviaturas,
pois este novo soporte comunicativo está producindo unha grande cantidade de novos termos, ao
tempo que retoma outros tradicionais e pode ser unha fonte de creación moi interesante. Na epígrafe
dedicada á semántica, trátanse cuestións como a ambigüidade lexical dos textos e fenómenos como
a polisemia e a homonimia que contribúen para provocar este tipo de equívocos. A redución vocálica
que se produce na linguaxe SMS crea solucións confusas que, na maioría dos casos, poden ser resoltas
mediante o contexto. Por tanto, os exercicios, elaborados a partir dunha SMS, están focados para o
tratamento da homonimia, a paronimia etc. 
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Utilizándomos as súas propias producións creadas na primeira aproximación á linguaxe SMS e á litera-
tura, deseñamos tamén actividades para repasarmos a sintaxe, disciplina que nós impartimos durante
o noso período de prácticas no IES de Sabón e que resultou moi gratificante. Deixando de lado a análise
sintáctica tradicional, propia das aulas máis prácticas, estes exercicios de autocorrección están orienta-
dos á identificación de funcións, tipos de sintagmas, categorías de palabras, nexos, verbos principais
etc., dado que se parte de que son conceptos xa dominados polo alumnado. Achamos que, sobre todo
nesta sección, a existencia de tarefas que permiten a autocorreción por parte do estudantado e que se
poden realizar de maneira indefinida, facilita que fixe os conceptos e que afiance os seus coñecementos.
Alén de preguntas concretas sobre unha determinada estrutura sintáctica, tamén na parte final se pide
que se reflexione sobre o tipo de cláusulas que predominarán na linguaxe SMS e que se identifiquen os
factores que condicionan a utilización dunhas e non doutras. Isto poderíase estender a outras modali-
dades textuais, cal os textos administrativos, os anuncios por palabras etc. 

Os textos escritos nas mensaxes de teléfono costuman utilizar os signos de puntuación á maneira
tradicional, quere dicir, para marcaren pausas ou separaren enunciados. Con todo, aumenta neste
soporte o uso dos signos de exclamación e de interrogación para denoatren énfase e entoación –
tamén con este cometido se empregan as maiúsculas. No entanto, a ausencia de puntuación produce
ambigüidades complexas que, en contraposición coa lexical, nin sempre poden ser salvadas polo con-
texto. Neste sentido, pareceunos apropiado utilizarmos unha versión galega dun coñecido testamento
que non posúe puntuación e que cada persoa destinataria puntuou de maneira que a herdanza ficase
para ela propia. O mesmo que acontece co testamento, ocorre coas SMS, dado que a limitación a
160 caracteres provoca que se elimine todo o sinal superfluo ou que non achegue significado, xa que
o que se pretende é transmitir o máximo de información nun espazo moi reducido. 

Consecuentemente, achegámoslles unha SMS sen puntuar que ten moitas semellanzas co testa-
mento, para que a puntúen de todas as formas posíbeis e para que así observen a importancia deste
mecanismo para interpretaren os textos, cuxo sentido pode mudar de forma considerábel en función
de quen o puntuar. Con todo, somos conscientes de que no soporte telefónico a puntuación continúa
a ser de uso reducido, e é por iso que na última actividade pedimos ao alumnado que reescriba a
mensaxe evitando a ambigüidade que se produce na SMS que se lle dá de inicio. E para isto deberán
prescindir do aumento da puntuación e valérense de mecanismos xa vistos en seccións anteriores:
sintaxe simple, abreviaturas, escrita ideográfica, utilización do código númerico e de símbolos mate-
máticos etc.

Unha das compoñentes que dá máis xogo para tratar utilizándomos a linguaxe SMS é a ortografía,
pois, como xa puidemos comprobar nas páxinas introdutorias a esta investigación, as críticas máis
feroces cara a este novo sistema de escrita caracterízanse polas referencias a unha ortografía caótica
e a unha desvirtuación da lingua. Saliéntase que a linguaxe abreviada afecta a escrita noutros con-
textos máis formais, como poden ser os propios exames do estudantado e que, non sendo a ortografía
o punto forte da xente nova, a utilización sistemática das tecnoloxías, prexudicará o proceso de ad-
quisición da lingua. Noutras palabras, a mocidade non mostrará demasiada preocupación polo uso
correcto do idioma. Con todo, tamén existe outro sector que é máis favorábel á utilización destes
novos sistemas de representación da escrita e que non acha que a utilización desta produza unha
mingua no dominio da lingua, pois os rapaces e as raparigas son conscientes de que se trata de usos
puntuais da lingua, que alén disto presupoñen un grande coñecemento da linguaxe estándar e o des-
envolvemento de mecanismos creativos que lles permiten xogar coa lingua. 

Xulgamos que o aparecemento destas novas canles comunicativas –redes sociais, bitácoras, correo
electrónico, chats, mensaxaría instantánea, whatsapp etc.– está a producir que o estudantado lea e
escriba moito máis do que  antes7, de forma que o consideramos como un factor positivo que coad-
xuvará no proceso de ensino-aprendizaxe da lingua galega. A este respecto, no apartado da unidade
didáctica dedicado á ortografía, realizamos tarefas para reflectiren sobre o uso das maiúsculas, da
acentuación, dos “b” e os “v”, dos “h”, do uso dos numerais, dos signos exclamativos e interrogativos,
os grupos cultos e as grafías máis complexas, cal o trema, o “ç” ou as vogais con acento circunflexo.
Repararmos neste tipo de cuestións permitirá, máis unha vez, concienciar o alumnado de que cómpre
diferenciarmos os contextos e os rexistros de escrita e da importancia de manexarmos unha lingua
de calidade. Alén disto, na actividade final, terán que realizar por escrito unha reflexión arredor das
faltas de ortografía nas SMS tendo en conta a súa praxe diaria nestes medios de comunicación, tanto
desde a perspectiva de persoas emisoras, como de receptoras deste tipo de mensaxes. 

Unha vez que ficou demostrado que as SMS, coas súas reglas propias, constitúen un novo xénero
discursivo que precisa ser estudado desde o ensino secundario e que permite, igualmente, traballar-
mos todos os aspectos relativos á gramática, tamén se torna necesario introducirmos outras moda-
lidades textuais xurdidas igualmente grazas aos avanzos tecnolóxicos que se están a producir. Neste
sentido, na epígrafe correspondente á tipoloxía textual, traballamos, nomeadamente coa SMS, co
correo electrónico e coa carta tradicional. A partir dunha mensaxe dada, deberán transformala nun
correo electrónico e, posteriormente, nunha carta, reparando nas semellanzas e nas diferenzas entre
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os tres xéneros discursivos. Do mesmo modo, esta sección tamén dedica especial atención ás funcións
da linguaxe que manteñen fortes vínculos coas diferentes tipoloxías de textos. En relación con isto,
comprobamos que as dúas aproximacións, a tradicional e a moderna, se conxugan para ofreceren o
estudantado unha ampla perspectiva das distintas modalidades textuais que os novos soportes co-
municativos crean, atendendo ás particulares características que estes medios presentan. 

Fica por explicarmos a epígrafe dedicada á creación literaria, a primeira en ser probada, por seren os
participantes do noso proxecto da optativa de literatura galega. Consta, como xa sinalamos, de tres
subseccións dedicadás á poesía, á narrativa e ao teatro, por esta orde. Para a epígrafe de poesía va-
lémonos de poemas da primeira actividade literaria e das SMS que se orixinaron; trátase en xeral de
actividades encadeadas, como veremos a seguir: en primeiro lugar, achégase un poema e a súa rein-
terpretación en linguaxe SMS e como actividade inicial pídese que se complete a mensaxe engadín-
dolle as letras que faltan. Unha vez que teñen o novo poema, deberán pórlle rima e crearen un
cuarteto ou un terceto. Feito isto, tócalles o turno aos recursos estilísticos, pois terán de introducir
na súa composición unha epanadiplose e unha aliteración. Posteriormente, terán de transformar ese
poema nun outro xénero, a saber, nunha pastorela ou nunha alba, engadindo todo o que for preciso. 

A seguir, contamos cunha reflexión en que se relacionan os formatos poéticos de extensión breve
coas SMS, pois son os que maior posibilidade teñen de apareceren neses contextos –epigrama, haiku,
epitafio, pareado etc. O alumnado deberá escoller a modalidade de que máis gostar e crear un, ben
sexa en linguaxe SMS ben sexa en escrita tradicional. Con todo, un tipo de texto con vontade estilística
que en moitas ocasións se aproxima da linguaxe poética son as felicitacións. Este formato textual
está moi relacionado coa tecnoloxía móbil e informática, pois na actualidade existen numerosas apli-
cacións que permiten realizar felicitacións personalizadas e envialas a través da rede, vía correo elec-
trónico, ou pola liña telefónica, mediante SMS ou MMS. É por iso que, como última tarefa para esta
sección, os alumnos e as alumnas deberán crear unha felicitación, co motivo e co destinatario que
quixeren, en linguaxe SMS. 

Como no caso anterior, tamén para a narrativa se utilizou un poema dos escollidos para a primeira
actividade literaria e a SMS que derivou a dita composición. Nesta ocasión, trátase dunha única ac-
tividade que consiste en reinterpretar a mensaxe e transformala nun relato breve. No entanto, a re-
dacción do conto está orientada, xa que deberán utilizar cando menos unha das técnicas que se lle
ofrecen, cal o monólogo interior, a prolepse, a analepse etc. Tamén para o teatro se deseñou unha
única tarefa. A partir dunha SMS, esta sen ningún tipo de vontade literaria, deberán crear un pequeno

texto teatral. Neste caso teñen liberdade para escolleren a modalidade que quixeren de entre as tres
principais, isto é, comedia, drama ou traxedia. 

Consideramos que se trata dunha unidade didáctica moi completa que permitirá traballarmos as-
pectos moi variados e que contribuirá para motivar o estudantado de secundaria, mediante a reali-
zación de actividades creativas e a través de mecanismos e ferramentas que eles coñecen de primeira
man. Este proceso non só será enriquecedor para o alumnado, que comprobará como fenómenos
da súa cultura xuvenil, que até entón xulgaba sen ningún valor educativo, serven para aprender lingua
galega, mais tamén para o profesorado, pois coadxuvará na actualización e na reciclaxe do corpo do-
cente ao tempo que dotará as aulas de maior actualidade e frescura, o que será máis do que positivo
para favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Unha vez realizadas as actividades da unidade didáctica, decidimos deseñar un novo cuestionario,
mais nesta ocasión para que servise como unha avaliación das propias actividades e, en última ins-
tancia, da nosa investigación (véxase anexo IV). Neste caso tratábase dunha única enquisa para o do-
cente e para o estudantado e as cuestións que se formularon xiraban arredor do grao de interese
que lles produciu o proxecto, da utilidade das actividades propostas, da necesidade de incorporar as
tecnoloxías e as novidades que estas orixinaren e, finalmente, da valorización xeral da experiencia
dentro do proceso de ensino-aprendizaxe. 

resultados 

O cuestionario inicial realizado no comezo desta investigación permitiu obtermos datos relevantes
para o posterior deseño das actividades. Observamos que a maioría do alumnado ten como lingua
vehicular o castelán, mais que mostra actitudes positivas cara ao galego. Todos posúen teléfono móbil
e grande parte deles teñen aplicacións para se conectaren a un sistema de mensaxaría instantánea
ou ás redes sociais desde este medio telefónico. As persoas participantes sinalan que a frecuencia
de envío de SMS e de conexión ás redes sociais é diaria e que a media de tempo que lle dedican
oscila entre as 0-2 horas por día. Os argumentos máis frecuentes que achegan a respecto das razóns
que as moven a utilizaren as SMS, en contraposición ás chamadas telefónicas ou a outros medios
son a instantaneidade, a rapidez, a simultaneidade, a comodidade e, sobre todo, o baixo custo. Canto
ao grupo de idade que utiliza este novo sistema de representación escrita unha porcentaxe impor-
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tante de persoas apunta para un uso maioritario desta entre a mocidade, mais moitos deles sinalan
que non é inusual en persoas maiores que están familiarizadas co medio, pois o que prima, no seu
parecer, é a comodidade deste. 

Sinalan, igualmente, que o seu uso costuma ser pouco habitual ou nulo nas xeracións máis idosas, e
argumentan que a razón é o pouco contacto coas tecnoloxías. Para alén disto, algún discente apunta
para a expansión desta nova linguaxe para outros usos que non sexan de forma exclusiva a interre-
lación entre as persoas. Parécenos acaído citarmos unha alumna que afirma que “hoxe en día [esta
linguaxe] é utilizada tamén por outras idades, xa que todo se vai modernizando e é [un sistema co-
municativo] máis cómodo. De feito, na actualidade, as compañías de teléfonos móbiles e os avisos
das compañías dos bancos tamén mandan as súas SMS abreviadas”. Aínda que un pequeno sector
do estudantado acha que utilizar esta nova linguaxe pode afectar o modo en que se escribe noutros
ámbitos, a grande maioría considera que non inflúe, pois son conscientes dos contextos e dos rexis-
tros en que unha e outra deben ser empregadas. 

Canto ás características que utilizaban nas súas SMS, a maioría parece usar todas as que se sinalaban
no cuestionario; porén, podemos sinalar como as menos habituais a eliminación de palabras grama-
ticais e o pouco uso da puntuación. A respecto da utilización de actividades relacionadas coas SMS
na aula, o excepticismo parece predominar nesta primeira aproximación. Porén, existe un grupo de
alumnos e de alumnas que considera que “por suposto [que poden ser utilizadas], xa que tamén
forma parte do modo en que se utiliza a lingua”, que con elas se poderá traballar a evolución da lin-
guaxe e tamén mellorar a comprensión e a expresión escrita. Unha alta porcentaxe, inclusive daquelas
persoas que non achan que este material se poida empregar nas aulas, afirma que é moi probábel
que prestasen máis interese de se utilizaren este tipo de recursos, dado que son exemplos reais
(“vemos exemplos tódolos días”), próximos a eles e, xa que logo, máis motivadores. 

No tocante ao cuestionario do profesorado, as persoas que realizaron o inquérito sinalan como trazo
máis común o aumento do uso das abreviaturas e dos acrónimos nos traballos escritos do seu alum-
nado, mais o que se torna relevante é o feito de non consideraren estes erros consecuencia da utili-
zación das redes sociais e das SMS. Neste sentido, cómpre citarmos unha das respostas que sinala
que “as dificultades de lecto-escritura que vimos observando obedecen, segundo o meu criterio, a
circunstancias achacables ó sistema educativo” e pensan que se deberían aproveitar as novas mo-
dalidades discursivas no estudo sobre a lingua, aínda que non teñan demasiado claro o xeito de o
levar a cabo. A respecto da pregunta sobre o aumento do interese do estudantado se se relacionar

a reflexión lingüística e literaria con realidades próximas á cultura xuvenil, a persoa docente concorda,
mais advirte que “todas as novidades teñen un punto de incentivación que esmorece co tempo”. De
aí que sinalásemos en páxinas anteriores a necesidade de utilizar de forma acaída este tipo de acti-
vidades, pois poden deixar de ser funcionais de se empregaren abusivamente. 

Canto ao desenvolvemento da unidade didáctica, a acollida que tivo entre o alumnado foi inmello-
rábel, dado que consideraban que eran actividades atractivas para traballaren na aula e, alén disto
moi útiles, pois permitíanlles participar no proceso de aprendizaxe, mais tamén no de ensino, dado
que neste tema son eles os expertos e os que, igualmente, poden achegar luz sobre o futuro das mo-
dalidades discursivas e das linguaxes que estas crean. Por tanto, realizaron as tarefas propostas con
moita axilidade e mostrando moito interese, o que se reflectiu nos resultados que logo obtivemos.
Neste sentido, non achamos erros gramaticais ou ortográficos, fóra dos que se cometen normalmente
nestas idades, nos traballos do estudantado que nos fixesen pensar que a utilización das SMS e, en
consecuencia, doutros medios de comunicación telemática, poida ser negativo para a adquisición de
competencias comunicativas e lingüísticas. Ao contrario, coidamos que estas tarefas serviron para
motivaren o alumnado, sobre todo aquelas persoas castelanfalantes, na aprendizaxe e no uso da lin-
gua galega, en canto que viron que tamén podía ser a lingua vehicular de prácticas tan próximas á
súa cultura.  

Canto á avaliación da experiencia, a todas as persoas participantes, tanto estudantado como profe-
sorado, lles pareceu un tema e, por extensión, unha unidade didáctica interesante, dado que era
unha aprendizaxe diferente á que se costuma levar a cabo nas aulas de lingua e dado que tamén ten
unha compoñente lúdica, creativa e moderna que repercute no aumento da motivación de todas as
persoas que colaboraron no proxecto. Canto ao grao de interese, as respostas do profesorado son
relevantes, pois aínda que de inicio se mostraban reticentes, a motivación foi aumentando a medida
que vían as posibilidades que estas actividades ofrecían. A docente da materia de lingua e literatura
galega sinala que é “unha maneira diferente e máis próxima á realidade do alumnado de repasar a
lingua e a literatura galega”. 

Finalmente, cómpre sinalarmos que esta profesora ficou moi contenta co desenvolvemento das ac-
tividades e, unha vez observados os resultados deste proceso, considera que se trata dunha expe-
riencia moi positiva que serve para mellorar a motivación do estudantado. Consecuentemente, vai
incorporar este tipo de prácticas nas súas futuras aulas e, do mesmo modo, irá ampliando as activi-
dades para traballar outros aspectos da lingua que lle permitan aproveitarse deste novo sistema de
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representación da escrita. E xa a modo de conclusión, tórnase necesario sinalarmos que, segundo as
súas avaliacións, todas as persoas participantes repetirían a experiencia e concordan en que se trata
dunha nova forma de comunicación con que tamén se pode aprender e que require de estudo e de
reflexión no marco educativo, igual que as tipoloxías textuais tradicionais. Así, consideran que cómpre
estarmos ao día das innovacións e incorporármolas para que a praxe educativa corresponda ás ne-
cesidades da sociedade. A media das valorizacións das persoas que realizaron o cuestionario é de
8,21, nota que achamos moi positiva para reafirmarmos a validez da nosa investigación e para con-
firmarmos as nosas hipóteses iniciais.

CoNCLuSIóNS

Nas notas introdutorias deste estudo estabelecemos as tecnoloxías da información e da comunicación
como un factor innovador de vital importancia en todos os ámbitos da sociedade, incluído tamén o
contorno educativo. A comunicación a través do teléfono móbil é, alén do avanzo nas ferramentas
informáticas, un dos sinais desta revolución tecnolóxica e chega a afectar os nosos costumes sociais,
o que implica tamén mudanzas na forma de nos comunicarmos e de nos relacionarmos. Alén das
conversas dun terminal a outro e das mensaxes orais, o telemóbel achega tamén a posibilidade de
enviarmos SMS. Desde que apareceu este novo sistema de interacción, as mensaxes escritas obtive-
ron moito éxito entre as novas xeracións, pois a posesión dun teléfono móbil está ligado á indepen-
dencia, á autonomía persoal, á modernidade etc. Para alén disto, esta aplicación é relativamente
barata, o que a torna apropiada para o seu uso por parte da mocidade, pois na sociedade actual pre-
domina a necesidade do inmediato e do instantáneo.

A respecto do ensino, a introdución das TIC no ámbito educativo aparece vinculada a proxectos in-
novadores dirixidos nomeadamente a actualizaren e, xa que logo, a melloraren os procesos de en-
sino-aprendizaxe. Estes propoñen, alén dunha mudanza nos métodos de ensino tradicionais, un
cambio de mentalidade e de actitude, onde o fundamental é adaptarse aos novos tempos e acoller
as novidades para que a reflexión que se realizar nos centros de ensino non se faga de forma isolada,
senón que teña en conta a realidade que rodea a propia comunidade educativa, especialmente,
aquela máis ligada ao alumnado. Neste sentido, cómpre sinalarmos que, na nosa opinión, as TIC non
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se configuran só como un sistema de comunicación mais, por súa vez, xeran novidosas modalidades
discursivas con características específicas, motivadas polo soporte en que se orixinan –contorno vir-
tual, pantalla reducida, teclado abreviado etc. Nestes medios, os trazos principais das SMS son a es-
pontaneidade, a rapidez, a brevidade, a creatividade e a experimentación lingüística.

Este novo sistema de representación da escrita é universal, isto é, afecta todas as linguas e, conse-
cuentemente, tamén o galego. Debido a isto, son comúns as críticas vertidas sobre a deformación
que estes usos están a causar sobre as linguas, nomeadamente sobre a ortografía, e sobre unha xe-
ración en idade formativa, o que pode provocar unha adquisición incorrecta do idioma. Porén, alén
de posicións intermedias, tamén existe un sector que defende esta nova linguaxe, pois considera que
permite ás persoas que a utilizan exploraren novos usos da lingua, o que, por súa vez, contribúe para
a revitalización da lingua, canto que esta se adapta ás novas necesidades comunicativas. Por todo
isto, achamos necesario que tanto os soportes comunicativos como as modalidades discursivas que
se desenvolveron grazas ao aparecemento das TIC sexan incluídos no marco curricular das materias
de lingua. 

Nesta liña, consideramos que para que a aprendizaxe da lingua sexa efectiva e para que o estudantado
observe a utilidade dos coñecementos que aprende, convén achegármonos ao máximo da realidade
que nos rodea. Por tanto, as actividades sobre lingua que realizarmos nas aulas deberán reproducir
o máis fielmente posíbel o que fixermos coa lingua fóra destas. Igualmente, vincularmos a reflexión
sobre a lingua galega con contextos atractivos para o alumnado, cal as tecnoloxías, favorecerá non
só a motivación e o interese pola aprendizaxe realizada nas aulas, mais tamén o proceso de norma-
lización lingüística, canto que a súa presenza nestes ámbitos contribúe para a súa promoción e dina-
mización, pois refuta algúns dos preconceptos existentes aínda a día de hoxe sobre a lingua galega e
axuda a consolidarmos fortemente a nosa autoestima lingüística . 

En consecuencia, pareceunos necesario deseñarmos unha serie de actividades para ser utilizada nas
aulas de lingua e literatura galegas coa finalidade de comprobarmos a súa funcionalidade na adqui-
sición de coñecementos e na mellora das competencias comunicativas e lingüísticas. Para o noso
proxecto contabamos cun centro moi avanzado no referente á tecnoloxía, o que facilitou a súa posta
en práctica, nomeadamente canto a medios se refire. Unha vez analizados os resultados, podemos
observar que as actividades deseñadas chamaron a atención do estudantado, que mostrou un grande
interese en todo o momento, o que se traduciu, nunha maior participación no desenvolvemento das
aulas e nun aumento da motivación pola lingua galega. A razón fundamental destas críticas favorábeis

fai referencia á relación que estas actividades estabelecen entre a reflexión lingüística e literaria e a
cultura xuvenil do alumnado e á posibilidade de aprender con contidos máis atractivos.

En definitiva, as SMS son máis unha novidade no ámbito das tecnoloxías da información e da comu-
nicación e, neste contexto, o ensino debe adaptarse e renovar a súa metodoloxía e, por tanto, ac-
tualizar os seus materiais. Achamos que é imprescindíbel contarmos con recursos didácticos que se
adapten ás novas necesidades e aos novos tempos. Características como a creatividade, a transgre-
sión da norma, a espontaneidade, a sincronicidade etc. converten as SMS nun recurso interesante
nas aulas de lingua, pois permiten traballar con exemplos lingüísticos e extralingüísticos tirados de
mostras de comunicación reais. Por tanto, consideramos que, en lugar de censurarmos este tipo de
prácticas, cómpre tirarmos partido delas e realizarmos aproximacións didácticas, pois, como tratamos
de comprobar ao longo destas páxinas, son múltiplas as posibilidades que estas novas modalidades
discursivas ofrecen nas aulas de lingua. 

54 55



57

NoTAS
1 Segundo o Informe do Instituto Nacional de Estatística de 2011, o emprego destas tecnoloxías é practicamente universal
entre os menores (95,6%). A respecto do dispositivo telefónico, apúntase que a disposición destes terminais se incrementa
significativamente a partir dos 10 anos, até alcanzar o 87,3% na poboación de 15 anos. 

2 Só accesíbel no seguinte enderezo web: http://www.telecentros.info/pdfs/05_06_05_tec_edu.pdf, Consultado en
14/04/2011. 

3 Ao longo deste traballo decidimos focar a nosa atención nos dous sectores extremos do continuum, isto é, nos grupos
que se sitúan en contra destas novas ferramentas e aqueloutros que defenden as súas posibilidades. Porén, asumimos
que non todo é branco ou negro e que existen posicionamentos intermedios, de modo que haberá persoas que aínda
considerando que se trata dunha situación desfavorábel tratarán de tirarlle o máximo rendemento posíbel e á inversa. 

4 Tórnase preciso afirmarmos que a versión galega destas publicacións periódicas é en moitos casos moi deficitaria debido
á falta de corrección que presenta, pois como sabemos os tradutores e tamén os correctores son armas de duplo filo, xa
que sempre parten dunha lingua inicial, que neste caso é a española e precisan dunha revisión posterior por parte de
profesionais. Se esta estiver ausente, os erros da tradución poden provocar que se prefira a versión orixinal, dado que a
galega presenta numerosas incoherencias e un alto grao de deturpación (pénsese nos calcos lexicais, nas traducións
literais etc.), o que vai en contra do que se presupón que é obxectivo destas tecnoloxías, ou sexa, facilitar a lectura nunha
outra lingua. 

5 A respecto dos factores que motivan a variación, cómpre resaltarmos, para alén de obras clásicas como Hudson (1981)
ou Trudgill (1983), a aproximación levada a cabo en Sánchez Rei (2011) para o caso concreto da lingua galega que xa in-
corpora as tecnoloxías como máis un factor a ter en conta no estudo das variedades lingüísticas. 

6 Cifra que, do noso punto de vista, se vería acrecentada de contabilizarmos o número de mensaxes de texto que son
enviadas a través do novo sistema de mensaxaría gratuita Whatsapp. 

7 Achamos que están máis en contacto coas producións escritas, pois continuamente len ou escriben correos electrónicos,
conversan a través das redes sociais, consultan foros ou listaxes de distribución etc. 

http://www.telecentros.info/pdfs/05_06_05_tec_edu.pdf
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ANExoS

I - Información do contexto sociocultural en que se enmarca o IES de Sabón

O instituto está localizado na Avenida Arsenio Iglesias, que é o vínculo que une a zona máis indus-
trializada correspondente ao Polígono de Sabón co centro urbano da localidade. Conta coas diferentes
ramas do Bacharelato e con diversos ciclos de formación profesional media e superior e con Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) e de Educación Secundaria para Adultos (ESA). O seu
emprazamento é inmellorábel, pois forma parte da zona escolar e deportiva do termo municipal:
próximo del encontramos o pavillón polideportivo, a piscina municipal e varios campos de futbol que
amplían as posibilidades educativas do centro. Alén disto, tamén nas inmediacións se acha un edificio
de recente construción que acolle o centro tecnolóxico do Concello, en que se levan a cabo determi-
nadas actividades de formación para o profesorado do instituto. Por tanto, conta cunha situación es-
tratéxica que permite ao centro estar en contacto coas necesidades do seu contorno e, por súa vez,
aproveitarse das instalacións que a localidade pon ao seu dispor para o desenvolvemento da activi-
dade docente.

No concello existen tamén outros centros educativos, todos de titularidade pública, agás algunha es-
cola infantil. Neste contexto, o IES de Sabón singularízase polo feito de impartir só ensino post-obri-
gatorio, isto é, Bacharelato, Ciclos de Formación Profesional, Ensino de Adultos e Programas de
Garantía Social. Esta situación provoca que se constitúa como un centro con características propias
e, xa que logo, moi diferentes ás dos outros institutos da zona e mesmo da comarca, pois trata de
dar resposta ás necesidades educativas e de formación dun tipo de estudantado moi amplo. As per-
soas beneficiarias do ensino neste centro serán, por tanto, aquelas de idades comprendidas, nor-
malmente, entre os dezaseis e os vinte anos, aínda que loxicamente tamén as poden sobrepasar.

Noutra orde de cousas, o termo municipal de Arteixo caracterízase por unha composición rural na
maior parte das parroquias, por unha grande presenza de industrias que están emprazadas no polí-
gono industrial, homónimo do instituto, e pola existencia de núcleos suburbanos orixinados pola

63



proximidade coa cidade da Coruña, con que linda. Por tanto, o concello esta inmerso nun proceso
de expansión, o que provoca a chegada de inmigrantes e persoas doutras comunidades a esta loca-
lidade. No Proxecto de Dinamización da Lingua Galega descríbese a situación lingüística do centro
en que a maioría do alumnado é castelanfalante, mais onde en xeral non existe intolerancia cara á
diversidade lingüística. Con todo, nótase moi pouco interese polo galego por parte do estudantado
foráneo. As iniciativas que se formulan están destinadas a reverteren a situación e a garantiren un
bo dominio do galego.

Canto ao alumnado do centro, cómpre sinalarmos que na súa inmensa maioría pertence ás clases
económicas media e media-baixa, procedentes de familias que traballan nas industrias do antecitado
polígono ou ben daqueloutras que se dedican aos labores agrícolas. Por outro lado, tamén existe un
sector do estudantado que procede doutros concellos colindantes, nomeadamente no caso dos ciclos
superiores e, finalmente, unha outra parte que habita nesas zonas suburbanas que antes menciona-
mos como Meicende, limítrofe coa Coruña. Nos últimos anos aumentou de forma progresiva o nú-
mero de alumnado estranxeiro, na súa maioría marroquí e hispanoamericano, dado que é o único
instituto da zona que ofrece programas de alfabetización de estudantado estranxeiro e de adultos. 

II - Cuestionario inicial do alumnado

Nome: 

Idade:

Curso:

Que lingua utilizas habitualmente? 

Tes o teu propio teléfono móbil?

Tes o messenger ou aplicacións de redes sociais no teu móbil?

Con que frecuencia envías SMS ou utilizas os chats e as redes sociais?

a) Diariamente 

b) Un par de veces á semana

c) Case nunca

d) Nunca 

Canto tempo ao día costumas dedicar a enviares SMS ou a te conectares ás redes sociais?

a) 0-1 horas ao día

b) 0-2 horas ao día

c) 0-3 horas ao día

d) Máis de 4 horas ao día

Achega tres razóns polas cales ti envías SMS.

Este tipo de linguaxe é exclusiva da mocidade ou é empregada por outros grupos de idade? Razoa a

túa resposta.
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Pensas que escribir SMS ou utilizar as redes sociais afecta o modo como escribes na escola e noutros

ámbitos? Se a resposta for positiva, de que forma xulgas que afecta? Se for negativa, razoa igualmente

a túa postura. 

Cales das seguintes características utilizas nas túas SMS ou nos chats:

a) Supresión de vogais e consoantes onde for preciso

b) Pouco uso da puntuación (puntos e vírgulas)

c) Uso excesivo de signos de interrogación e de exclamación

d) Eliminación de palabras gramaticais (artigos, preposicións etc)

e) Utilización de abreviaturas e acrónimos

f) Emprego de emoticonos

g) Uso de símbolos ou números para expresar o modo en que soa unha letra ou palabra

Pensas que as SMS poden ser utilizadas na materia de lingua para traballar diferentes aspectos? 

Prestarías máis interese se as aulas utilizasen recursos máis próximos á cultura xuvenil, como é o

caso da linguaxe SMS?

III - Cuestionario inicial do profesorado

Nome:

Idade:

Materia:

Canto tempo levas exercendo como docente?

A que cursos impartes docencia?

Que materia impartes?

Cantos alumnos e alumnas tes?

Cantos estudantes consideras que teñen e que utilizan o teléfono móbil no seu día a día?

a) Todos 

b) Máis da metade

c) Menos da metade

d) Ningún deles

Percibes algunha mudanza na lingua escrita do estudantado desde que aumentou o uso dos teléfonos

móbiles e da tecnoloxía SMS? 

En cal dos seguintes ámbitos da lingua escrita notaches algún cambio?

a) Falta de puntuación

b) Excesiva puntuación

c) Falta de palabras funcionais

d) Abreviaturas e acrónimos
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e) Uso de símbolos e números para expresar sons de letras ou palabras?

Na túa opinión, achas que o uso de SMS e de redes sociais teñen un efecto na lingua escrita do teu

alumnado? Se a resposta for afirmativa, en que medida afecta? Se for negativa, razóaa igualmente.

Consideras que se deben introducir as novas modalidades textuais no estudo sobre a lingua? Por

que? 

Pensas que o estudantado mostraría máis interese se se relacionase a reflexión lingüística con reali-

dades próximas a eles?

Iv - Cuestionario de avaliación 

Participaches como alumno ou como docente?

Pareceuche interesante a unidade didáctica sobre a linguaxe SMS? Por que?

Pensas que con este tipo de actividades tamén se pode aprender? Por que?

Consideras que foi un traballo creativo? 

En xeral, notaches ou sentiches un maior interese e/ou motivación para a realización das tarefas?

Unha vez finalizadas as actividades, coidas que a linguaxe SMS e as outras modalidades textuais que

a Internet e as TIC están a crear deberían ser incluídas no ensino? Por que? 

Repetirías a experiencia? 

Valora nunha escala do 0-10 o grao de satisfación coas actividades realizadas
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v - Material da actividade inicial

ACTIVIDADE 1: A POESíA E A LINGUAXE SMS
Grupo A 

En nubes
co ventre cargado de auga
combaten os nubeiros a súa señardade
e nos ollos cargados de distancias o sono vai deixando
unha inmensa tristura

x. Miranda

Aplastarei a matriz que 
me envolve para volver a
amar e sentrir o meu útero
libre  e aberto. Fareino con
amor, con poesía, con presa.

Lupe Gómez

Vendo eses dous ollos latexantes
cal visión dunha imaxe entresoñada
no seu peito en perfecta simetría
cun interno tremor que me fascina
desexaría entrar nela e refuxiarme
no seu corpo secreto para sempre
protexido da morte
coa súa vida

féndeme o corpo un húmido arrepío
e bícame as vértebras con furia
nun vértigo de dor e de tenrura.

Lois Pereiro

Hai que tapa-la boca e abrilos ollos ben.
(isto é o que aprendín despois de amarte)
pero eu, xa asimilei o non dicer o que queres oír, para avivar a túa propia autoestima.
E non son, nin quero ser.
Porque nin sequera fun o que quixen ser e seguramente chegarei a ser, pero, se non chego,
tampoco importa,
agora,
só te escribo porque quero que leas o meu dentro,
e entendas o por qué do meu fóra.

Andrea Nuñez Briones

Pel con pel

A beleza primeira
esa que é agasallo
e un perfume que era cova.

Melancolía dunha aperta imposible.

Hai un algo
case que nada
de luz nesta amnesia compartida dun tempo no que fomos felices euentí.

Agora só carne cocida na lembranza das túas tetas.

Todo fica escurecido nun recordo infantil e derradeiro
que xa non entendo.

Nun bico lácteo inconsistente
que xa non sei que sabía a ti.

Yolanda Castaño
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ACTIVIDADE 1: A POESíA E A LINGUAXE SMS

Grupo B

Porque sei que te vas ás veces
e sinto o roce do teu corpo
contra as silveiras.
Non esquezo.
Sei
do longo camiño que te leva
do amor ó abandono.
Presinto entón
tanta valentía
que andaría tebras e agonías
por ser a póla da memoria
que docemente te roza
cando volves
do silencio á miña roupa.

Ana romaní

Amamos, tramamos,
tememos, teimamos
tan só
por ti, por termos termos
a determinarnos,
a termar de nós.
Palabra, nó plural,
lazo, luz, tenza, trenza
que traza no lenzo o voo.
En ti, de ti, por ti me afirmo,
e non amo tramo tremo
temo teimo só.

Gonzalo Navaza

Se falase de ti non pronunciaría
as sílabas supremas
pero bicas ben e gústame estar contigo.
O meu verde co teu azul.
Delirio de ramas.
O meu verde co teu azul.
Abstéñome de pronunciar esas sílabas sublimes
s e o teu pelo fai xogo co pero gústame cómo abraza
meu vestido.
Os teus dedos patinan nas miñas medias.
O meu verde co teu azul.

Yolanda Castaño

(Lúa nova)

Aquel non era o tempo das apretas,
mais falaba contigo e existías
e poboabas de voces os meus días:
sentíate nas horas máis secretas.

Cantiga medieval, tiña garcetas
o meu soño de cervos e volvías
a auga no mencer e mais traías
arrecendo de xarxa e violetas.

Estabas e non eras, pero eras
longo brado de dita na esperanza, 
futura luz de novas primaveras.

Todo no corazón era larganza
para habitares ti que non viñeras,
lúa nova, que a vista non alcanza.

Marica Campo
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A MEMorIA É o ESPACIo DA rEAProPIACIóN

A memoria é o espacio da reapropiación. 
Vivo para contalo. Gardo tódalas fotos 
para as que me pediron que sorrira. 
Agora me decato de que endexamais prescindín 
do trazo, da impiedade. 
Porque a caligrafía consiste na ilusión de que non nos torcemos. 
Nin os cadernos rubio darían ocultado 
que o carbón mancha a pel 
e que a mina se crava con frecuencia 
no páncreas do inimigo. 
Agás no teu. Arrincáronche os ollos e iso faite inmortal.
(entón ela abateuse postrándose por terra e díxolle: 
—¿por que atopei benquerencia ós teus ollos 
para reparares en min, 
sendo como son 
unha estranxeira?)

María do Cebreiro

v I - Mostras dalgúns resultados

Sintaxe:

ortografía:

Si que é molesto porque dificulta a lectura. Mais a pesar disto, a escrita abreviada faise coa finalidade
de escribir máis rápido e de aforrar tempo.
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Poesía: 

Semántica:

Desvíos da norma:
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Chámame ao teléfono móbil ou envíame un correo a esta dirección rdio@gmail.com. xa sabes que teño
blackberry e que estou conectado as 24 horas do día, un saludo. Quérote moito guap@.

Carta A Coruña, 14/04/2011

Querida Alicia,

Como estás? Levo toda a fin de semana pensando en ti, boteite de menos, non sei porque non me
contestas as cartas que che envío, debe ser que xa non me queres. Estes dias non vou estar na casa
que teño que ir á casa dos meus avós, se che apetece escribir xa sabes a miña dirección, e podes en-
viarme unha carta, que sabes que responderei gostoso.

Un bico, quérote.

Atentamente, David

Propiedades textuais:

Engade o que precises para convertela en tres estrofas de tres ou catro versos.

Ás veces non estás,
e sinto a túa presenza
porque me encantas.

Paseino mal e non quero repetir,
aínda que nunca te esquezo
xa me cansei de tanto sufrir.

E cando volves,
teño unha sensación de alegría impresionante
quérote e non me esquezas.

Tipoloxía Textual: 

Correo Electrónico

Bos días baby!

Que tal estás? Este fin de semana boteite de menos, estiven todo o rato no messenger para ver se
te conectabas, pero non o fixeches :( . Non vou estar na casa porque vou cos meus pais na aldea.
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taba transcorrendo mellor do que imaxinaba. A verdade é que cada instante era perfecto ó seu
lado. Despois da cena os dous foron a casa de Lucía. Deitáronse na cama fundíndose nun eterno
abrazo e o último que viron antes de durmir foi o sorriso do outro. Pero a mañá seguinte Lucía
abriu os ollos dándose conta de que ese corpo que tiña entre os seus brazos non se movía e des-
exando que todo fora un soño. Nese intre, o home que cría perfecto estaba fóra do alcance das
súas mans, tanto como a lúa que estaba a observar nesa noite estrelada.

a) Carlos, avarióuseme o coche na entrada da miña casa, podes recollerme de camiño?

b) Non pdo sqcrte x mais q o intento. Gustariam pder vert e dcirxe o q snto. Qdams oxe a tard?

Narrativa

Lucía erguíase cada día cun sorriso nos beizos e todo era grazas a el. Estaba segura de que sería o
home da súa vida e de que quería permanecer ó seu lado ata o último día. Non podía deixar de
pensar no día que lle esperaba mañá. El convidouna a cear e ela imaxinaba que aparecería cun
gran ramo de flores, que todo sería perfecto. Todos os seus soños estábanse a cumprir, todo es-
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