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1. INTRODUCIÓN. 

Tratándose de renovar o PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

(PLC) debemos comezar atallando a nosa maior inquedanza.  

Dende o CEIP DE BAROUTA observamos e preocúpanos a profunda 

desgaleguización que se está a producir no noso alumnado dende hai 

uns anos. 

Podemos comprobar como familias galego falantes que eran antigo 

alumnado de Barouta  se expresaban en galego, sen embargo á hora da 

crianza diríxense aos seus/súas fillos/as en castelán. Non adoita 

acontecer o contrario, é dicir, familias castelán falantes que se dirixan ás 

súas crianzas en galego. 

Se temos en conta a celebración dunha asemblea para familias hai dous 

anos, éstas manifestaban a súa preocupación e remitían os feitos á 

crianza en castelán pero tamén á meirande parte de recursos 

audiovisuais como contos, películas, debuxos animados e recursos 

dixitais que son en lingua castelá. 

Observamos como cada ano, aínda que as enquisas digan que a lingua 

maioritaria nas familias é o galego recibimos máis alumnado castelán 

falante. 

Podemos concluir que alumnado de infantil que é galego falante acaba 

mudando de lingua na educación primaria, cando é  moi raro que se 

produza o caso contrario. Isto soe deberse á influencia doutro alumnado 

ou mesmo a profesorado que adoitan expresarse en castelán. 

A raiz do estudo observacional da situación lingüística na escola que vén 

de realizar o EDLG, podemos concluir que alumnado galego falante 

acaba falando castelán por influencia doutro alumnado no seu tempo de 

lecer. Sen embargo é moi raro que se dea a situación contraria.  
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Ademais, podemos afirmar con rotundidade que o alumnado descoñece 

moito vocabulario na nosa lingua, polo que non ten unha correcta 

competencia lingüística na mesma. 

Por este motivo, e tal e como dí o ESTATUTO DE AUTONOMÍA de 

Galicia "A LINGUA PROPIA DE GALICIA É O GALEGO" polo que 

consideramos que o galego debe impregnar toda a vida da escola sendo 

o seu adn lingüístico e a súa lingua de referencia. 

O profesorado de Barouta considera indispensable loitar contra a 

situación lingüística que padece Galicia, onde a sua propia lingua 

atópase claramente en desigualdade de condicións.Cremos polo tanto, 

que dende o ámbito educativo debemos potenciar o seu uso fronte ao 

desuso e infravaloración que sofre na sociedade, se non queremos que 

caia no esquecemento.  

O profesorado é o mellor recurso para ofertar un correcto modelo 

lingüístico na nosa lingua, sendo ás veces a única achega que ten na 

nosa lingua o alumnado castelán falante.  

Debemos polo tanto adquirir o compromiso para estar en contínua 

formación adaptándonos aos tempos e aos novos usos lingüísticos, así 

coma consultando as nosas dúbidas ou erros a través de diferentes 

canles. 

Non debemos esquecer que o alumnado debe adquirir competencia en 

ámbalas linguas, e se o galego se atopa en desigualdade de condicións 

por mor do desuso e da falta de materiais en galego, non poderán 

adquirir a suficiente competencia. Por último, engadir coma todos/as 

sabemos que as linguas mantéñense vivas se a población as emprega a 

diario.   
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2. MARCO LEXISLATIVO.  

Para a elaboración do PLC fíxose un rastrexo da normativa existente 

para trazar un marco legal sobre o que apoiarnos, salientando aqueles 

que fan referencia á política lingüística respecto ao uso da lingua galega 

no ensino.  

 Sulíñase como fundamental o exposto no ESTATUTO DE 

AUTONOMÍA: “A LINGUA PROPIA DE GALICIA É O GALEGO”  

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978 no seu artigo 3 dí que o 

castelán é a lingua oficial do Estado. Tamén dí que as demais 

linguas oficiais das CC.AA. son un patrimonio cultural que deben 

ser obxecto de especial respecto e protección. 

 Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia no 

seu artigo 5. 

 Lei 3/1983 de Normalización Lingüística  do 15 de Xuño. 
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 Decreto 247/1995 polo que se desenvolve a Lei 3/1983 de 

Normalización Lingüística.  

 Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por 

unanimidade no Parlamento de Galicia no 2004.  

 Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a 

promoción do galego no sistema educativo.  

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as 

medidas de atención específica ó alumnado procedente do 

estranxeiro.  

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 

adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral.  

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino 

non universitario de Galicia. 

 Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, 

para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras 

os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia sobre este tema.  

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o 

currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 Lei 7/2004, do 16 de Xullo, galega para a igualdade de mulleres e 

homes.  

 

Ademais da base lexislativa, este Plan nútrese do Proxecto 

Educativo e dos documentos que se inclúen no mesmo. 
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3. ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO 

Cabe dicir que o CEIP de Barouta está colaborando xunto co Concello 

de Ames e coa Real Academia Galega (RAG) no estudo do MAPA 

SOCIOLINGÜÍSTICO DO CONCELLO DE AMES. Resultarán de 

especial interese os datos obtidos xa que Ames é un dos concellos de 

Galicia con maior tasa de natalidade, polo que interesa moito en que 

lingua se exprese a súa poboación. 

A 1ª FASE iniciouse no curso 2018-19 coa rolda de contactos entre 

concello, RAG, coordinadores/as dos EDLG e  directores/as dos centros 

educativos de Ames. 

No presente curso 2019-20 iniciouse a 2ª FASE, na que se levaron a 

cabo a través da RAG e do profesorado os cuestionarios que se lle 

pasaron a alumnado, profesorado e familias. Seguimos á espera dos 

resultados acadados. 

Por último, o EDLG de Barouta realizou un ESTUDO 

OBSERVACIONAL da lingua empregada no contexto escolar por 

alumnado, profesorado, familias, PAS, monitores de tempo libre, etc. 

Recolléronse aproximadamente 300 mostras, das que podemos 

determinar o seguinte. 

O EDLG ten como obxectivo primordial fomentar o emprego do galego 

na escola. Debemos salientar a clara desproporción entre alumnado 

castelán falante e o galego falante o cal nos transmite un verdadeiro 

desacougo para o futuro da nosa lingua, que corre o risco de 

desaparecer. 

Por este motivo debemos traballar en prol da lingua fomentando o seu 

uso e potenciando que sexa a lingua oficial da nosa escola. Trataremos 

ademais de denunciar a situación descompensatoria que padece fronte 

á lingua castelá. 
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O resto do persoal da comunidade educativa emprega maiormente o 

galego, aínda que muda con facilidade o seu rexistro lingüístico. 

 

Así mesmo podemos determinar que: 

 PROFESORADO: A meirande parte do profesorado exprésase 

habitualmente en galego, aínda que existe unha proporción que é 

castelán falante. Debemos seguir traballando neste eido, 

fomentando un correcto modelo lingúístico para traballar en prol 

da nosa lingua e evitar ese proceso desgaleguizador que estamos 

a padecer. 

 

 ALUMNADO: No caso do alumnado vemos unha clara 

desproporción entre o alumnado castelán falante e o galego 

falante, abundando máis o primeiro caso que como dixemos 

acentúase na etapa de Primaria. 

 

 OUTRO PERSOAL: No que respecta a familias, persoal de 

administración e servizos, auxiliares técnicos/as educativos/as 

(coidadoras), persoal de comedor e monitores de actividades 

extraescolares dicir que a grande maioría emprega o galego na 

60,79 

39,21 

LINGUA EMPREGADA EN BAROUTA 

GALEGO 

CASTELÁN 
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escola, agás cando alguén fala en castelán que entón mudan de 

rexistro lingüístico. 

 

 

3.1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DO CENTRO 

O CEIP de Barouta, está situado no lugar de Barouta, no Concello de 

Ames. 

 Ames é un concello da provincia da Coruña, pertencente á comarca 

administrativa de Santiago. Limita ao norte co Concello de Val do Dubra, 

ao oeste cos concellos da Baña e Brión, ao sur con Brión e Teo e ao 

leste co Concello de Santiago de Compostela. 

 

O Concello de Ames ten unha extensión de 94 km2, e a súa poboación 

(31.858 habitantes segundo o Censo de 2018) repártese entre 116 

entidades de poboación e 11 parroquias: AGRÓN, AMEIXENDA, AMES, 

BIDUÍDO, BUGALLIDO, COVAS, LENS, ORTOÑO, PIÑEIRO, TAPIA e  

TRASMONTE.   
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No concello de Ames existen dous núcleos urbanos: Bertamiráns, que 

se atopa dentro da parroquia de Ortoño, e O Milladoiro, que se encadra 

xeograficamente dentro da parroquia de Biduído.  

 

Asimesmo, son os principais núcleos de poboación, onde residen 22.026 

habitantes, que representa o 69% da poboación total do concello. 

 

Nas últimas décadas, Ames foi un dos concellos galegos que máis 

medrou. Segundo os datos que figuran no Instituto Nacional de 

Estadística , INE no ano 2000 o concello de Ames dispoñía de 16.549 

habitantes e foi aumentando aproximadamente en mil habitantes por ano 

ao longo dunha década como vemos reflectido nesta táboa. 

 

 

https://www.concellodeames.gal/sites/default/files/mapaparroquias_0_0.gif
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA CONCELLO DE AMES 

ANO 1900 1920 1950 1970 1991 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

HABITANTES 7.097 7.334 9.425 9.597 9.864 16.549 20.016 23.219 26.983 29.331 30.267 31.278 

 

Neste curso actual 2019-20,o noso colexio consta de 3 unidades de E.I. e 8 

de E.P. É un CEIP que sen ter concedida unha segunda liña de actuación 

funciona como dicimos con ela encuberta, pero sen gozar cos servicios e co 

cadro persoal da mesma. 

O cadro de persoal co que contamos é o que segue: 

ESPECIALIDADES E.I. E.P. MÚSICA INGLÉS E.F. RELIXIÓN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DIRECCIÓN 

 

PROFESORADO 

3 8 1 1 1 1 itinerante ORIENTADORA COMPARTIDA DIRECTOR FUNCIÓN 

DOCENTE 

      P.T. 2 XEFA 

ESTUDOS 

FUNCIÓN 

DOCENTE 

      A.L. 2 

(1COMPARTIDA) 

SECRETARIA FUNCIÓN 

DOCENTE 

As parroquias que se atopan na zona de influencia do Colexio son  

fundamentalmente agrícolas, adicadas a explotacións bovinas e gandeiras. Sen 

embargo, nos últimos anos o CEIP BAROUTA recibiu alumnado do núcleo 

urbano de Bertamiráns e Milladoiro, ben sexa por interese no noso centro ou 

por falta de capacidade nos seus centros escolares. Gran parte desta 

poboación traballa en Santiago. 

 A  poboación  de alumnado inmigrante ao Centro ten moi pouca incidencia 

a día de hoxe. De feito, o alumnado sen nacionalidade española que temos, ten 

anos de residencia na zona polo que non hai ningún tipo de problema 

lingüístico. Cando houbo necesidade (nenos adoptados no extranxeiro) 

aplicouse , sen maior problema nen dificultade ,o Protocolo de Acollida 

(Programa de Adquisición das Linguas para nenos procedentes doutras 

culturas.) 
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3.2. ENQUISAS PARA O ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO.               

Tal e como dixemos, neste curso estamos colaborando no ESTUDO DO 

MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO DO CONCELLO DE AMES en colaboración co 

propio concello, coa RAG  e cos EDLGs dos centros educativos de Ames. 

      A RAG levou a cabo no noso centro unhas enquisas a alumnado e 

profesorado, e o propio centro enviou tamén enquisas ás familias. Neste 

momento estamos agardando polos resultados que a RAG nos transmita. 

     Cabe dicir tamén que o EDLG levou a cabo un ESTUDO 

OBSERVACIONAL da lingua empregadas pola comunidade educativa de 

Barouta. Foron recollidas 300 observacións aproximadamente,  que nos 

amosaban a seguinte realidade: 

 ENQUISAS NA CONTORNA FAMILIAR. 

      Cabe dicir, que a zona de influencia do colexio, é na súa grande maioría 

galego falante. Ocorre, sen embargo que Barouta recibe, dende hai uns anos, 

alumnado de núcleos poboacionais coma Bertamiráns ou Milladoiro que 

adoitan empregar o castelán como lingua materna. Esta situación influiu 

negativamente na perda de alumnado galego falante que hai anos era a 

inmensa maioría. 

      Malia que moitas familias manifestan empregar o galego como lingua 

materna, danse casos nos que aínda que ésta sexa a súa elección despois 

diríxense ás súas crianzas en castelán, co cal o proceso desgaleguizador que 

vimos denunciando está garantido.     

 ENQUISAS AO PROFESORADO. 

      Debemos salientar que a gran maioría do profesorado do CEIP de Barouta 

emprega como lingua predominante o castelán. Sen embargo, agás unha 

minoría, todo o profesorado emprega a lingua galega na actividade docente, 

respectando así a filosofía lingüística da nosa escola.  
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     Como centro educativo, estamos de acordo en que o ensino da lingua 

galega aumenta o prestixo social da mesma e que  a lingua galega debe ser 

fomentada socialmente. 

 ENQUISAS AO ALUMNADO: 

       Hai anos, a maioría do alumnado de Barouta era galego falante e neste 

momento non falan galego nen a metade do noso alumnado matriculado. 

       Tal e como dixemos, estase a producir un forte proceso desgaleguizador 

no alumnado, ben sexa por influencia de amizades ou do propio ambiente 

familiar. 

        Ao noso pesar, resulta significativo as razóns que dá o alumnado para 

escoller o castelán como lingua propia manifestando que non falan galego por 

vergoña ou porque as súas amizades non o falan. 

       Este feito tan salientable, debería ser o obxectivo primordial da nosa 

comunidade educativa para seguir traballando en prol da nosa lingua e 

propoñendo actividades e recursos que fomenten o seu uso e a súa 

dignificación como lingua propia. 

 

         3.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE DA 

CONTORNA. 

          Remitirémonos ao marco lexislativo vixente para afondar nos criterios 

que determinarán a lingua que empregaremos na escola. 

Tendo isto en conta debemos basearnos nos seguintes artigos da LEI 

3/1983 DO 15 DE XUÑO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 

           Artigo 12- O galego,como lingua propia de Galicia é a lingua oficial no 

ensino en tódolos niveis educativos. 

 

            Artigo 13- O alumnado ten dereito a recibilo primeiro ensino na súa 

lingua materna. 
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            Artigo 14- A lingua galega é materia de estudo obrigatorio en tódolos 

niveis educativos non universitarios. Garantirase a igualdade de competencia 

lingüística nos dous idiomas oficiais. 

 

             Segundo dita lei, o ensino será  un sector fundamental para a 

implantación de hábitos lingüísticos en galego. Será necesario reforzar a 

dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos, facilitarlle 

ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua 

e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o 

seu emprego sexista en todos os ámbitos e respectando, asimesmo, a 

situación sociolingüística en que se enmarca cada centro. 

 

            Así mesmo, o DECRETO 79/2010, DO 20 DE MAIO, POLO QUE SE 

REGULA O USO E A PROMOCIÓN DO GALEGO NO SISTEMA EDUCATIVO 

dispón que: 

 

 ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA, no seu artigo 5, define o 

galego como lingua propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e 

castelán son oficiais en Galicia e que todos/as teñen o dereito de 

coñecelos e usalos. Así mesmo, establece que os poderes públicos de 

Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida 

pública, cultural e informativa, e que disporán dos medios necesarios 

para facilitar o seu coñecemento. 

 

 ARTIGO 3.1 Na Administración educativa de Galicia e nos centros de 

ensino sostidos con fondos públicos utilizarase, con carácter xeral, a 

lingua galega e fomentarase o seu uso oral e escrito.  

 

 ARTIGO 4.Garantirase unha competencia en igualdade nas dúas 

linguas oficiais de Galicia, así coma o máximo equilibrio nas horas 

semanais e nas materias impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia. 



PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO - C.E.I.P.  BAROUTA - CURSO 2019-2020           Páxina 18 

 

 

 ARTIGO 5.1.Na etapa de educación infantil, o profesorado usará a 

lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta a lingua 

da contorna procurando que o alumnado adquira, de forma oral e 

escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia. 

 

 ARTIGO 5.2. A lingua materna predominante do alumnado será 

determinada polo centro educativo de acordo co resultado dunha 

pregunta que se efectuará aos pais, nais, titores/as ou representantes 

legais do alumno/a antes do comezo do curso escolar acerca da lingua 

materna do seu fillo ou filla. 

 

 ARTIGO 6.1.Na etapa de Primaria garantirase a adquisición da 

competencia lingüística nas dúas linguas oficiais de Galicia. 

 

 ARTIGO 6.2.As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. 

Impartirase en galego a materia de Ciencias Sociais e Ciencias da 

Natureza e en castelán a materia de Matemáticas. 

 

 ARTIGO 6.4. Cada centro educativo, decidirá a lingua en que se 

impartirá o resto de materias de cada curso, garantindo que as materias 

en galego e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe de horas 

semanais. 

 

 ARTIGO 14º. PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

 

1. Cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o seu proxecto 

lingüístico cada catro cursos escolares, no cal se fará constar: 

a) A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán 

as materias de educación primaria. 
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b) En educación primaria, as medidas adoptadas para que o alumnado que 

non teña o suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento 

as ensinanzas que se lle imparten. 

d) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para 

o fomento da lingua galega. 

 

2. O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado 

do centro, nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación 

pedagóxica. Formarán parte dela, como mínimo, os xefes/as dos 

departamentos de linguas e o coordinador/a do equipo de dinamización da 

lingua galega. 

Será aprobado e avaliado polo consello escolar do centro educativo. 

 

3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos servizos da 

inspección educativa, que velarán para que o seu contido se axuste a este 

decreto e ao desenvolvemento da Lei orgánica de educación. 

 

4. Anualmente, elaborarase unha  ADDENDA DO PROXECTO 

LINGÜÍSTICO na cal conste: 

1. Nos centros que imparten educación infantil, os resultados da pregunta 

aos pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado para obter 

información respecto da lingua materna predominante entre o alumnado, e 

as actividades e estratexias de aprendizaxe para que o alumnado adquira, 

de forma oral e escrita, o coñecemento das linguas oficiais. 

 

2. En todos os centros en que haxa unha modificación na impartición de 

materias en lingua(s) estranxeira(s), información sobre os cambios 

aprobados polo centro e autorizados pola consellería competente en 

materia de educación. 

 

3. En todos os centros, información e valoración dos programas e 

actividades para o fomento e dinamización da lingua galega realizados polo 
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centro educativo no curso anterior e información do que se vai desenvolver 

no curso seguinte. 

Sen prexuízo do previsto na epígrafe 4 deste artigo, a Administración 

educativa avaliará os proxectos lingüísticos dos centros e fará o seguimento 

dos resultados que se desprendan da súa aplicación coa finalidade de 

adoptar, se é o caso, as medidas necesarias para garantir que o alumnado 

adquira de forma oral e escrita a competencia lingüística propia de cada 

nivel e etapa nas dúas linguas oficiais de Galicia, como establece o artigo 

14.3º da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. 

 

Cabe dicir, polo tanto, que se temos en conta a lexislación amosada, a 

filosofía do centro educativo, as directrices do PEC, as respostas das familias 

no comezo de curso en canto á lingua materna das súas crianzas e  os 

resultados das enquisas elaboradas podemos determinar, sen lugar a dúbidas, 

que a lingua maioritaria da contorna é a lingua galega. O galego será, polo 

tanto, a nosa lingua de referencia e impregnará toda a vida do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/5e/45/f3/5e45f363f795ec63b942638c688b0835.jpg
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4. OBXECTIVOS E LIÑAS XERAIS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO 

DA LINGUA GALEGA. 

      Punto de partida sociolingüística do centro: 

 SITUACIÓN DO PROFESORADO:  

A maioría do profesorado (60,79%) emprega no ámbito escolar a lingua 

galega tanto como lingua materna como nas materias que imparten. 

Existe unha porcentaxe do 39,21% que emprega o castelán como lingua 

materna. Nesta situación prodúcense dúas situacións: 

- Profesorado castelán falante que tenta promover a nosa lingua 

empregando o galego co alumnado. 

 - Profesorado que só emprega o castelán durante o horario escolar e 

que está contribuindo a ese proceso desgaleguizador que tanto nos 

preocupa.  

 SITUACIÓN DO ALUMNADO:  

Observamos que a situación mudou moito dende hai anos, onde o 

alumnado escolarizado empregaba como lingua materna o galego. 

Neste momento Barouta escolariza alumnado chegado de núcleos de 

poboación coma Bertamiráns ou Milladoiro e, como dixemos, adoitan 

falar máis en castelán. As relacións sociais que establecen na escola 

influirán no alumnado que é galego falante producíndose 

irremediablemente ese proceso desgaleguizador que tanto nos 

preocupa, xa que non adoita producirse o caso contrario. 

 SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO:  

Tal e como dixemos a lingua que prevalece no centro é a lingua galega, 

polo que ,como ben dí o ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA, "os 

poderes públicos de Galicia potenciarán o emprego do galego en todos 
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os planos da vida pública, cultural e informativa". Baseándonos nisto 

organizaremos os claustros, as reunións de equipos, titorías, etc en 

galego. 

A vida administrativa do centro tamén redactará os documentos 

administrativos,circulares,comunicacións a familias, coa ANPA en 

galego como así mesmo as  publicacións en páxinas web, organización 

de eventos, asembleas,etc nas que nos expresaremos na nosa lingua 

para contribuír ao seu potenciamento. 

 

OBXECTIVOS E LIÑAS XERAIS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA 

LINGUA GALEGA. 

Os obxectivos que presentamos atenden ás necesidades detectadas, polo 

tanto haberá que falar de distintos graos de consecución: iniciación, avance e 

consolidación, así como de reforzo e ampliación.  

A finalidade é visibilizar a nosa lingua taratando de fomentar o seu emprego 

para que se convirta nun signo de identidade da escola. Debemos outorgarlle o 

prestixio que merece esforzándonos en empregala a diario para que volva 

convertirse na lingua materna de toda a comunidade educativa. 

4.1. OBXECTIVOS EN CANTO AO CENTRO.  

Observamos que a meirande parte do persoal que traballa no centro ten como 

lingua materna o galego e emprégaa habitualmente. Existe tamén persoal que 

tendo como lingua materna o castelán, fai o esforzo de empregar o galego na 

escola para potenciar o seu uso. 

Consideramos esta actitude moi positiva para seguir traballando no obxectivo 

que se pretende acadar. 

Sen embargo, hai unha porcentaxe de profesorado,persoal de administración e 

servizos e monitores/as de actividades extraescolares que non empregan o 

galego como lingua vehicular, por iso traballaremos neste eido: 
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- Facer saber a toda a comunidade educativa que a lingua vehicular do centro é 

o galego e tratar de consolidalo como lingua de comunicación oral e escrita en 

tódolos ámbitos de aprendizaxe que atinxen ao centro.  

- Sensibilizar a toda a comunidade educativa da carga sexista no uso da 

linguaxe e tomar conciencia de expresarse en igualdade cunha linguaxe plural, 

inclusiva e non discriminatoria.  

 - Fomentar o uso do galego entre os axentes educativos máis próximos ao 

centro: membros da ANPA, persoal de administración e servizos, persoal de 

comedor, persoal de actividades extraescolares, …  

- Establecer liñas de colaboración co Servizo de Normalización Lingüística do 

Concello de Ames, e con outros organismos que potencien o uso da lingua 

galega nas súas actividades. 

- Indicar ao alumnado en prácticas ou ás persoas que veñan a desenvolver 

algunha actividade complementaria que a lingua vehicular da escola é o 

galego.  

 - Valorar a nosa riqueza lingüística a diario promovendo o uso da lingua galega 

e evitando que quede relegada tan só a actividades conmemorativas.  

- Priorizar o uso da lingua galega a través do Proxecto Lector do centro para 

dar continuidade no uso da nosa lingua entre etapas educativas e paliar,así, 

esa desgaleguización que estamos a observar na EP.  

- Sensibilizar sobre a riqueza lingüística que implica achegarse á lingua e 

cultura portuguesa. 

- Dar a coñecer a nosa cultura e as nosas tradicións populares coma sinais de 

identidade e aprender a gozar delas. Con este propósito celebramos 

festividades coma o Samaín, o Magosto, o Nadal, o Entroido, odía de Rosalía, 

o día do Libro e o Día das Letras Galegas. 
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-Conseguir facer partícipe a toda a Comunidade Educativa: profesorado, 

alumnado, persoal non docente e familias das celebracións típicas da nosa 

cultura. 

- Divulgar entre toda a comunidade educativa manifestacións artísticas que den 

a coñecer a nosa identidade cultural coma pobo (exposicións sobre artistas 

galegos/as, actividades dinamizadoras, charlas e coloquios, obras de 

teatro,monicreques de compañías galegas, cinema en galego, contacontos...)  

- Organizar actividades no centro onde se fomente o uso da lingua  a través de 

asembleas de centro e para familias, charlas ou conferencias, faladoiros nas 

aulas,actividades conmemorativas,concursos literarios,programas radiofónicos, 

etc. 

- Facilitar a asistencia a charlas, conferencias,actividades, obradoiros, etc para 

achegar a escola ás familias con expertos/as en temas de interese onde se 

potencie o uso da nosa lingua. 

- Ofertar recursos en galego coma espazos na rede, materiais dixitais, 

materiais impresos, contos, curtametraxes e cinema en galego a través de 

obradoiros conxuntos e recomendacións a alumnado e familias. 

- Aproveitar o timbre musical para dar a coñecer e valorar distintos artistas e 

estilos de música en galego e portugués. 

- Divulgar a través de Radio Barouta acontecementos da escola, novidades, 

conmemoracións, espazos adicados a autores/as galegos/as ,etc 

4.2. OBXECTIVOS EN CANTO ÁS FAMILIAS.  

Tal e como vimos redactando, observamos que neste momento hai máis 

familias en Barouta castelán falantes doas que había hai anos. Outras 

empregan na súa maioría o galego como lingua materna tanto no ámbito 

familiar como social. Nalgún intre, amosaron a súa preocupación ante a 

situación de desgaleguización que padecen os/as seus/súas fillos/as pola 

influencia que reciben a través de televisión, contos, música, videoxogos na 

súa meirande maioría en lingua castelá. 
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Sen embargo, en determinadas situacións atopamos que familias galego 

falantes  mudan a súa lingua ao castelán cando se dirixen ás súas crianzas e 

nunca se produce o caso contrario. 

Estas reflexións farannos traballar sobre: 

- Concienciar e sensibilizar ás familias sobre a importancia de posuír unha 

lingua propia e do enriquecemento que supón empregala para comunicarnos 

contribuíndo a desterrar os prexuízos detectados.  

- Resaltar a importancia e similitudes da lingua galega e portuguesa e tomar 

conciencia das vantaxes que o seu dominio supón para comunicarnos nalgúns 

países do estranxeiro. 

- Implicar activamente ás familias nas distintas conmemoracións convidándoas 

a asistir e agradecéndolle a súa implicación na Festa do Outono, Nadal, 

Entroido, Carreira da Paz, etc 

- Convidar ás familias que teñan coñementos doutras linguas a desenvolver 

distintas dinámicas (obradoiros, contacontos, cancións ...) en especial ás 

familias que saben falar portugués. 

- Empregar a lingua galega na comunicación coas familias a través de 

reunións, titorías, exposicións de traballos, notificacións ou boletíns trimestrais. 

- Recomendar materiais dixitais, impresos e lúdicos a través de trípticos, blogs, 

páxinas web ou comunicacións do centro en colaboración coa biblioteca. 
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4.3.  OBXECTIVOS EN CANTO AO PROFESORADO.  

Debemos salientar que a meirande maioría do profesorado de Barouta 

emprega o galego no ámbito escolar, tanto no que atinxe a reunións, coma na 

vida escolar ou na realidade da súa aula.  

Sen embargo, cónstanos que non o empregan coma lingua materna, polo que 

se poden dar situacións nas que pola espontaneidade  sexa máis presente a 

lingua castelá que a galega, que quedaría máis reducida a un segundo plano. 

 Debemos polo tanto traballar nos seguintes termos: 

- Potenciar o uso do galego no profesorado onde aínda non existe a presenza 

desexada, facéndolles tomar conciencia de que foi escollida como lingua 

vehicular da escola.  

- Sensibilizar da situación minoritaria e de desprestixio que está a sofrer a 

lingua galega en tódolos ámbitos da sociedade reflexionando sobre que 

https://i.pinimg.com/originals/31/c9/e1/31c9e13e661dfb4639c8a61a75400e77.jpg


PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO - C.E.I.P.  BAROUTA - CURSO 2019-2020           Páxina 27 

 

linguaxe se usa na prensa escrita, nas TICs, na publicidade, na vida comercial 

dos pobos,etc 

- Reflexionar sobre a importancia do noso papel coma docentes na divulgación 

e potenciación da lingua galega coma sinal de identidade. 

- Informar ao profesorado do centro sobre a lexislación e normativas, así coma 

normas ortográficas para que poidan ofertar un correcto modelo lingüístico para 

o alumnado. 

- Afianzar o uso do galego como lingua de comunicación oral e escrita 

ofertando un correcto modelo lingüístico, inclusivo, plural e non sexista entre o 

profesorado, co alumnado, coas familias e na súa relación coa administración e 

servizos. 

- Informar ao profesorado de nova incorporación, substitucións, profesorado en 

prácticas de que a lingua vehicular da escola é o galego para que potencien o 

seu uso. 

-Mellorar a competencia lingüística no ámbito oral e na escrita organizando 

espazos e actividades para o seu potenciamento como faladoiros, asembleas, 

obradoiros e outras actividades dinamizadoras. 

- Sensibilizar sobre a riqueza dos rasgos dialectais na nosa lingua para evitar 

situacións de burla  (gheada, seseo...).  

- Favorecer a divulgación, recomendación e creación de materiais didácticos, 

dixitais e lúdicos en galego favorecendo a súa presenza no ensino. 

- Recomendar e potenciar a compra de libros e materiais lúdicos en galego e 

portugués para as bibliotecas de aula e para a BiblioBarouta xa que a súa 

presenza na sociedade é minoritaria.  

- Valorar a lingua portuguesa como fonte de riqueza lingüística, cultural,etc 

sendo para todos/as accesible grazas ao coñecemento do galego.  
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- Apostar polas manifestacións artísticas galegas e portuguesas en canto á 

literatura, arte, música, etc  a través de  poesía, cantigas, cinema observando a 

similitude entre ámbalas linguas . 

 

 

 

4.4.OBXECTIVOS EN CANTO AO ALUMNADO.  

A realidade en Barouta lévanos a reflexionar sobre unha desgaleguización no 

alumnado a un ritmo apremiante. Observamos que alumnado galego falante en 

Infantil, acaba mudando cara a lingua castelá na Primaria, sendo moi estraño 

que se produza a situación á inversa. 

Isto implica que a nosa actuación debe ir encamiñada a potenciar o valor da 

lingua galega como sinal de identidade e fomentar o seu emprego nos distintos 
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ámbitos da vida cotiá (literatura, música, cultura, deporte, …), nos espazos cos 

que se sintan identificados/as, xogando un papel importante as Tics e os 

espazos de linguaxe oral e artística.  

De aí, que nos plantexemos coma obxectivos: 

- Potenciar o uso da lingua galega en calquera situación na escola 

mergullándonos de cheo en actividades e ambientes dinamizadores que 

fomenten a súa práctica. 

-Contribuír a desenvolver a conciencia lingüística eliminando prexuízos 

lingüísticos e potenciando actitudes positivas de uso e autoestima da nosa 

lingua. 

- Concienciar e sensibilizar ao alumnado ofertándolle un correcto modelo 

lingüístico aberto, inclusivo e non sexista. 

- Fomentar a presenza da lingua galega a través do Proxecto Lector de Centro 

para favorecer o seu uso como lingua vehicular da escola. 

-Mellorar a competencia lingüística no ámbito oral e na escrita animando ao 

alumnado a que participe en faladoiros, concursos, asembleas, obradoiros e 

outras actividades dinamizadoras. 

- Valorar a lingua portuguesa resaltando a importancia e similitudes coa nosa 

lingua e tomar conciencia das vantaxes que o seu dominio supón para 

comunicarnos no estranxeiro. 

- Recompilar e recomendar lecturas, música, materiais en galego e portugués 

para fomentar o gusto cara eles e recoñecer a similitude entre ámbalas linguas. 

- Informar sobre aspectos salientables das nosas festas e tradicións como sinal 

de identidade cultural do noso pobo. 

- Dar a coñecer diferentes manifestacións artísticas a través das músicas do 

timbre ou de biografía e obra de autores/as en Radio Barouta. 
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- Organizar visitas e saídas didácticas para gozar coas diferentes 

manifestacións musicais e artísticas na nosa lingua. 

 

4.5. OBXECTIVOS EN CANTO AO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA 

GALEGA.  

Tal e como establecen o Decreto 374/1996, do 17 de outubro, de Regulamento 

orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria e o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, os EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA 

GALEGA (EDLG) crearanse para potenciar o uso da lingua galega nos centros 

sostidos con fondos públicos.  

Como consecuencia, os obxectivos que nos plantexamos son: 

- Revisar e actualizar o PLC dentro da comisión asignada pola dirección do 

centro.  

- Formarse como axentes dinamizadores da nosa lingua.  

https://i.pinimg.com/originals/4b/94/ad/4b94ad66a233811f14c8b5f2f8f2d03a.jpg
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- Informar a profesorado, alumnado, familias e persoal non docente que atende 

servizos coma o comedor ou que imparte actividades extraescolares que a 

lingua escollida polo centro para impartir as súas ensinanzas é o galego. 

- Velar polo uso do galego na escola respectando a nosa lingua como lingua 

vehicular do centro. 

- Potenciar a dignificación do uso do galego como lingua de prestixio, 

analizando os distintos prexuízos que se detectan. 

- Sensibilizar e informar sobre distintas problemáticas sociolingüísticas que se 

detecten.  

- Asesorar ao profesorado sobre dúbidas, correxir erros lingüísticos que se 

plantexen no emprego da nosa lingua e facilitarlle recursos para consulta e 

correcións coma páxinas web, diccionarios en liña, apps lingüísticas,etc  

- Adquirir material bibliográfico e multimedia de interese para o profesorado e 

alumnado, informándoos de sofware, plataformas,etc que traballen con 

recursos en galego.  

-Potenciar o uso do galego dende o EDLG a través de actividades, obradoiros, 

contacontos, charlas e experiencias dinamizadoras que sexan de interese para 

o alumnado do centro. 

- Poñer en valor a lingua e cultura portuguesa, ofrecendo distintos recursos 

(poemas, cantigas, vocabulario,...)  

- Deseñar actividades en colaboración cos demais equipos tratando de 

incentivar o uso da lingua galega en todas elas.  

-Colaborar con outros centros e institucións coma o Concello de 

Ames,Auditorio de Galicia,SGAE... que organicen actividades promotoras da 

lingua galega. 

- Ofertar e organizar saídas didácticas que poñan en valor a riqueza das nosas 

manifestacións artísticas e culturais. 
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- Colaborar co Departamento de Orientación deseñando medidas de actuación 

para que o alumnado estranxeiro adquira progresivamnete a nosa lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O galego 

é galego-português 

ou galego-castelhano 

nom há 

outra alternativa. 

RICARDO CARBALHO CALERO 
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5. MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN GALEGO  

Con respecto á selección de materias impartidas en galego atinxirémonos ao 

que establece o DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüIsmo no 

ensino non universitario de galicia. 

ARTIGO 5º.  

 Na etapa de EDUCACIÓN INFANTIL, o profesorado usará na aula a 

lingua materna predominante entre o alumnado, que se decidirá 

analizando as respostas das familias a comezos do curso en canto á 

lingua materna do/ seu/súa fillo/a. 

 Deberase ,ademais, ter en conta a lingua da contorna procurando que o 

alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra 

lingua oficial de Galicia dentro dos límites da etapa ou ciclo. 

 Atenderase de xeito individualizado ao alumnado tendo en conta a súa 

lingua materna. 

 

ARTIGO 6º. 

 Na EDUCACIÓN PRIMARIA garantirase a adquisición da competencia 

lingüística propia da etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia. 

 As materias de lingua castelá, galega e estranxeira  impartiranse no 

idioma de referencia. 

 Impartirase en galego as materias de Ciencias da natureza e Ciencias 

Sociais, e en castelán a materia de Matemáticas. 

 Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no 

regulamento de centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de 

materias de cada curso, garantindo que as materias en galego e en 

castelán se distribúen na mesma porcentaxe de horas semanais. Este 

proceso realizarase cada catro cursos escolares. 
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Así a decisión tomada no CEIP DE BAROUTA é a que segue: 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS E. INFANTIL 

 

LINGUA NA QUE SE 

IMPARTE 

 

MATERIAS 

E.PRIMARIA 

  

LINGUA NA QUE SE 

IMPARTE 

ÁREA DE 

COÑECEMENTO DE SI 

MESMO E AUTONOMÍA 

PERSOAL 

 

 

GALEGO 

 

 

MATEMÁTICAS 

  

 

CASTELÁN 

ÁREA DE 

COÑECEMENTO DO 

CONTORNO 

 

GALEGO 

 

LINGUA CASTELÁ 

  

CASTELÁN 

ÁREA DE LINGUAXES: 

COMUNICACIÓN E 

REPRESENTACIÓN 

 

GALEGO 

 

LINGUA GALEGA 

  

GALEGO 

   LINGUA 

ESTRANXEIRA 

  

INGLÉS 

   

CC.SOCIAIS 

  

GALEGO 

   

CC DA NATUREZA 

  

GALEGO 

   

EDUCACIÓN  

ARTÍSTICA 

 

E.MUSICAL 

 

GALEGO 

 

E.PLÁSTICA 

 

CASTELÁN 

   

EDUCACIÓN FÍSICA 

  

GALEGO 

  RELIXIÓN 

VALORES SOCIAIS E 

CÍVICOS 

  

CASTELÁN  
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6. PROCEDEMENTO PARA O REFORZO DO CORRECTO USO 

LINGÜÍSTICO PARA O ALUMNADO CON INSUFICIENTE DOMINIO DAS 

LINGUAS.  

Debemos ter en conta ao alumnado que presenta déficit lingüístico ou 

insuficiente dominio das linguas. 

Probablemente sexa na titoría onde primeiro se detecten estas dificultades, 

polo que o/a titor/a desenvolverá as medidas de atención ordinaria necesarias 

e o apoio individualizado para a mellora lingüística.  

De non ser suficiente dita medida, recurrirá ao Departamento de Orientación 

que levará a cabo a preceptiva avaliación psicopedagóxica regulada na ORDE 

DO 31 DE OUTUBRO DE 1996. A partir da detección e valoración inicial das 

necesidades organizaranse os apoios e estableceranse as medidas 

pertinentes, tanto de apoio en aula por parte do profesorado que teña horas 

dispoñibles como do/a mestre/a de Pedagoxía Terapéutica ou Audición e 

Linguaxe se fora preciso.  

Para o alumnado estranxeiro, O DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario en Galicia, establece que a 

administración elaborará un plan dirixido ao alumnado con necesidades 

educativas especiais, que asegura a capacitación lingüística nas linguas 

oficiais.  

Por outro lado, dispoñemos da ORDE DO 20 DE FEBREIRO DE 2004 pola que 

se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do 

estranxeiro, segundo a cal os alumnos que descoñezan ambas linguas 

cooficiais, poderán incluírse en grupos de adquisición das linguas a partir dos 

cinco anos. 
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7. ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE PARA O 

COÑECEMENTO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAIS. 

Tendo en conta os resultados do estudo sociolingüístico levado a cabo no 

centro, podemos determinar que : 

 

7.1. EN CANTO AO PROFESORADO. 

Tal e como dixemos, un 83,09 % de profesorado emprega o galego como 

lingua materna e tamén na escola.  

Tamén observamos que un 14,01.% emprega o castelán como lingua 

materna.Desta porcentaxe, parte do profesorado emprega o castelán como 

lingua materna pero na escola e, tal e como determina o PLC, usa o galego.E 

existe outra porcentaxe que emprega sempre o castelán, e tamén na escola 

(agás as materias que por obriga teñen que impartirse en galego). Dito 

profesorado, ademais de facer caso omiso ao acordado no PLC, contribúe moi 

salientablemente ao proceso de desgaleguización que estamos a sofrer. 

 7.2. EN CANTO ÁS FAMILIAS. 

Moitas familias que empregan o galego como lingua materna están vendo 

como as súas crianzas sofren un rápido proceso de desgaleguización en canto 

medran que lle causa preocupación. 

Tamén existen familias galego falantes que se dirixen en castelán ós/ás 

seus/súas fillos/as ben sexa por prexuízos en canto á lingua ou por causas que 

descoñecemos. 

Familias que escolleron como lingua materna o castelán e que se expresan así 

no día a día. 
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7.3. EN CANTO AO ALUMNADO. 

Atopamos unha gran porcentaxe de alumnado galego falante en Infantil que 

sen embargo se expresa con moitas incursións do castelán e que descoñece 

gran cantidade de vocabulario en galego.  

Moito deste alumnado muda o seu rexistro lingüístico ao chegar a Primaria. 

Algunhas das causas que manifestaron son que se avergoñan de falar galego, 

porque teñen amizades castelán falantes e porque a meirande parte de medios 

ao seu alcance están en castelán:contos, xornais, televisión, videoxogos, 

aplicacións, radio,música e os contextos sociais en que se moven (só temos 

que botar unha ollada á cartelaría de supermercados, tendas,menús,etc) 

Existe tamén unha grande proporción de alumnado que fala en castelán a 

diario e que influenza  ao alumnado galego falante. 

Analizando esta situación, pensamos que, sen lugar a dúbidas, o galego sofre 

unha situación descompensatoria e aínda de certo desprestixio fronte ao 

castelán na sociedade. Por iso queremos que a lingua do centro sexa o galego 

para formar a un alumnado orgulloso da súa lingua e que a sinta como sinal de 

identidade do pobo. 

Este PLC pretende potenciar ao máximo  o uso do galego a nivel oral e na 

escrita, xa que consideramos que as oportunidades de manter situacións 

lingüísticas en castelá quedan garantidas pola abundancia de materiais que 

existen nesta lingua e aos que accede o alumnado. 

En todo caso, levaranse  a cabo estas ACTIVIDADES TIPO seguindo a liña 

metodolóxica do centro para a adquisición e coñecemento de ámbalas linguas 

a través de proxectos de investigación, obradoiros internivelares,exposicións 

orais, charlas e outras actividades de interese para o alumnado coma 

conmemoracións,organización de saídas didácticas,etc. 

Incluiremos polo tanto propostas coma:  

- ACTIVIDADES DIARIAS: Relacionaranse dende Infantil a 1º e 2º de Primaria 

cunha metodoloxía baseada en ambientes de aprendizaxe, onde a través de 



PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO - C.E.I.P.  BAROUTA - CURSO 2019-2020           Páxina 38 

 

propostas motivadoras, o alumnado é o autor da súa propia 

aprendizaxe.Amosaránselle recursos en galego nos que teña que pescudar 

información,analizándoa,transcribíndoa e partindo da metodoloxía 

constructivista que implica aprender a aprender.  

O resto da Primaria desenvolverá as súas programacións didácticas atendendo 

tamén a unha metodoloxía global, construtivista e integradora na que se 

potencie a busca de información por outros medios e non só atendendo ao libro 

de texto coma ferramenta. Ofertaránselle recursos na nosa lingua para que non 

estean limitad@s na busca de información. 

- ACTIVIDADES TRIMESTRAIS, que xurden en relación a centros de interese, 

proxectos de investigación ,ao PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO 

(PDI) deste ano "FÁLAME QUE TE ESCOITO" e tamén propostas 

dinamizadoras organizadas polos equipos do centro coma: 

- Concurso de relatos de medo, calendario de Barouta, actividades para a 

conmemoración do Día de Rosalía,Certame Literario Intercentros, 

Tendal de poemas, Letras Galegas...EDLG 

- Día das Bibliotecas,actividades dinamizadoras para o fomento da 

lectura, Día do Libro...BIBLIOTECA.  

- Reciclaxe de residuos e elaboración de composteiro,plantación e 

coidado no horto de productos autóctonos-EQUIPO DE VOZ NATURA. 

- Saídas didácticas que fomenten o gusto polas manifestacións artísticas 

e culturais da nosa contorna, ex: Galicreques, exposicións de artistas 

galegos/as-EDLG e EACE. 

- Apoio de novas tecnoloxías para complementar con música e video as 

montaxes das actividades organizadas polo centro-EQUIPO DE TICS. 

- Obradoiros de habilidades sociais,propostas para o Espazo Calmo-

EQUIPO DE CONVIVENCIA 

- ACTIVIDADES ANUAIS: Teñen relación coas conmemoracións que se levan 

a cabo no centro e que pasan a formar parte da nosa identidade coma 

escola.Cabe dicir que empregaremos a lingua galega ao longo de todo o seu 

desenvolvemento.  
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Algunhas delas son: Festa do outono,Día Internacional para a Eliminación da 

Violencia de Xénero,Nadal,Carreira Solidaria pola Paz,Entroido,Día 

internacional da Muller,Día Internacional do Libro,Letras Galegas,exposición 

sobre o PDI "Fálame que te escoito",etc. 

 

Galicia é o que vemos; 

a terra, o mar, o vento... 

Pero hai outra Galicia 

que vai no sentimento! 

Galicia somos nós; 

a xente e mais a fala. 

Se buscas a Galicia 

en ti tes que atopala! 

MANUEL MARÍA 

 

 

8. DECISIÓN AO RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE IMPARTIRÁN AS 

MATERIAS          

Con respecto á selección de materias impartidas en galego atinxirémonos ao 

que establece o DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de galicia. 

ARTIGO 6º. 

 As materias de lingua castelá, galega e estranxeira  impartiranse no 

idioma de referencia. 

 Impartirase en galego as materias de Ciencias da natureza e Ciencias 

Sociais, e en castelán a materia de Matemáticas. 
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 Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no 

regulamento de centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de 

materias de cada curso, garantindo que as materias en galego e en 

castelán se distribúen na mesma porcentaxe de horas semanais. Este 

proceso realizarase cada catro cursos escolares. 

 

Convocado o Claustro de Profesores/as con data de ...................................... 

e atendendo á lexislación vixente, decidiuse o seguinte: 

 Impartir en lingua galega as áreas de Educación Física e Educación 

Educación Musical. 

 Impartir en lingua castelá Relixión/Atención educativa e  e Educación 

Plástica. 

 

Tal e como indicamos, aínda que tentemos impartir en galego distintas 

áreas do coñecemento gustaríanos seguir denunciando a escaseza de 

material na nosa lingua sobre a gran maioría dos temas.  

 

9. LINGUA QUE SE DEBE EMPREGAR NA DOCUMENTACIÓN E NAS 

COMUNICACIÓNS CO EXTERIOR.  

Tendo en conta a lexislación vixente, atopamos que o ESTATUTO DE 

AUTONOMÍA DE GALICIA, no seu artigo 5, define o galego como lingua 

propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en 

Galicia e que todos/as teñen o dereito de coñecelos e usalos.  

A LEI 3/1983 DO 15 DE XUÑO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

contempla no seu ARTIGO 12 que o galego é a lingua oficial no ensino en 

tódolos niveis educativos. Suliña, ademais, que o ensino será  un sector 

fundamental para a implantación de hábitos lingüísticos en galego.  

O DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de galicia,  dí no seu ARTIGO 3.1 que na Administración educativa 
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de Galicia e nos centros de ensino sostidos con fondos públicos utilizarase, con 

carácter xeral, a lingua galega e fomentarase o seu uso oral e escrito. 

Tendo isto en conta e remitíndonos ao aprobado no PLC, confirmamos que a 

lingua vehicular que empregará o centro será o galego. Cabe dicir, polo tanto, 

que: 

 Os documentos que rexen a vida do centro, as programacións 

didácticas, ás adendas a proxectos, as memorias, etc serán redactados 

en lingua galega. 

 As notificacións ás familias a través de boletíns,circulares,informes de 

avaliacón,etc realizaranse en galego. 

 As comunicación co exterior a outros centros, a distintas institucións 

coma o Concello serán en galego agás a aqueles centros que estean 

fóra da nosa Comunidade Autónoma. 

 

 

https://scontent-b-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1385083_738184186208220_736948191_n.jpg
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10. CRITERIOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROXECTO. 

Segundo o DECRETO 79/2010, DO 20 DE MAIO, PARA O 

PLURILINGÜISMO, a avaliación do Proxecto Lingüístico do Centro debe ser 

aprobado e avaliado polo Consello Escolar (art. 14º). Este proxecto 

remitiráselle cada catro cursos escolares ao servizo de Inspección Educativa. 

Anualmente, elaborarase unha adenda do proxecto lingüístico na cal conste:  

- A lingua en Educación Infantil, determinada na entrevista inicial que se lle fai 

ás familias. 

 - Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e 

dinamización da lingua galega realizados polo centro educativo no curso 

anterior e información do que se vai desenvolver no seguinte curso.  

- Sé é o caso de que haxa unha modificación na impartición de materias en 

lingua(s) estranxeira(s), informarase sobre os cambios aprobados polo centro e 

autorizados pola consellería competente en materia de educación. 

 - Outros datos de interese.  

 

Así mesmo, no mes de xuño, na MEMORIA ANUAL, recollerase a avaliación 

dos seguintes items:  

- Consecución dos obxectivos propostos.  

- Análise das actuacións dinamizadoras levadas a cabo.  

- Valoración do grao de implicación dos membros da Comunidade Educativa.  

- Análise dos materiais e recursos empregados.  

- Progreso do alumnado na adquisición de competencias lingüísticas tendo en 

conta as propostas realizadas.  
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- Valoración da incidencia do proxecto na Comunidade Educativa. - Avaliación 

dos resultados das actividades levadas a cabo: consecución do obxectivo, 

participación, interese, …   

 

       

https://i.pinimg.com/originals/1e/40/80/1e4080ad0a777469aedc59c2b1093bc9.jpg

