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1. INTRODUCIÓN

Ao abeiro das disposicións legais que actualmente regulan o uso do galego nas

nosas  aulas,  é  obrigado  cinguirse  ao  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio  para  o

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, onde se reflicte que as linguas

constitúen  un  elemento  básico  de  identidade  cultural  e  representan  un  valor

fundamental de cohesión dunha comunidade. O Estatuto de Autonomía de Galicia, no

seu artigo 5, define o galego como lingua propia de Galicia e dispón que as linguas

galega e castelá manteñen rango de cooficialidade en Galicia e que todos teñen o

dereito de as coñecer, e por suposto de usalas.

De todos é sabido que a lingua considérase patrimonio cultural dun pobo e

obxecto  de  respecto  e  protección,  a  herdanza  de  maior  valor  que  os  nosos

devanceiros nos puideron deixar. Constitúe pois, un elemento básico de identidade

cultural  e  representa  un  valor  fundamental  de  cohesión  nunha  determinada

comunidade. Adquirir dúas linguas a un tempo ha de valorarse sempre como unha

oportunidade única, unha riqueza que de xeito favorable influirá posteriormente na

adquisición  doutras  linguas,  como  noutros  estados  ocorre,  con  aprendizaxes

espontáneos. 

A nova  realidade  á  que  o  noso  alumnado  se  ha  de  enfrontar,  esixe  unha

competencia  lingüística  que  lle  posibilite  asumir  con  garantías  as  esixencias  e

desafíos que se debuxan neste mundo globalizado no que xa vivimos. Aínda que non

poidamos debuxalo con claridade, sabemos con certeza que este noso alumnado, os

homes e mulleres de mañá, van precisar de ferramentas válidas para a comunicación

directa con falantes doutros idiomas, nomeadamente o inglés,  aínda que non con

carácter exclusivo seguramente. 
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O crecemento e a influencia das redes sociais e en xeral das comunicacións a

través  de  internet  xa  están  a  facilitar  o  contacto  entre  cidadáns  de  lugares  moi

distantes polo que o acceso á información en diferentes soportes e linguas tamén ten

que servir de estímulo para aprendizaxe das mesmas, incorporadas ao día a día da

escola como ingrediente fundamental e de inescusable participación. 

A lingua ten tamén unha dimensión cultural que non podemos nin queremos

desbotar. O idioma non é só vehículo de comunicación, senón produto histórico dunha

comunidade e elemento compartido, mostra viva da riqueza da nosa cultura. A escola

ten que contribuír á súa conservación, difusión e uso. 

O  noso  proxecto  lingüístico  ten  como  finalidade  o  desenvolvemento  da  Lei  de

Normalización lingüística 3/1983 e máis concretamente do sinalado Decreto 79/2010,

do 20 de maio, no que se regulan as medidas adoitadas de cara á obtención dunha

competencia axeitada do galego no ensino obrigatorio, propiciando a igualdade plena

e efectiva entre as dúas linguas oficiais por parte de toda a poboación escolar.

O proxecto lingüístico define todo este ámbito de actuación e contén as linguas

nas que se imparten as diferentes materias da etapa, as medidas que se contemplan

para  o  alumnado  que  teña  dificultade  nalgunha  desas  linguas  e,  por  último,  os

obxectivos e liñas básicas de actuación na promoción da lingua galega. O proxecto ha

de sustentarse, polo tanto, en dous principios fundamentais: o do plurilingüismo como

base formativa imprescindible para o alumnado do actual mundo globalizado e o da

promoción do uso da lingua galega en todos os contextos e situacións, así como é

evidente, o da súa valoración social e cultural.  Formará parte pois do PE, (Proxecto

Educativo) e participarán na súa elaboración os membros do equipo de dinamización

da lingua galega e os membros do equipo directivo.
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 Atendendo á Lei 3/1983 do 15 de xuño, garántese a igualdade do galego e do

castelán como linguas oficiais de Galicia e asegura a normalización do galego en

todos os eidos da sociedade. No seu artigo 14 xa establecía como obxectivo principal,

que ao remate do ensino obrigatorio os alumnos e alumnas dispoñan de competencia

lingüística nos dous idiomas oficiais.  O Plan Xeral de Normalización de lingua galega,

aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en setembro de 2004, establece

como obxectivo xeral conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis

espazos  de  uso,  considerando  ao  ensino  como  sector  fundamental  para  a

implantación de hábitos lingüísticos en galego. O decreto 124/2007 do 28 de xuño

presentou entre  outras  a  novidade  no seu artigo  14,  da  elaboración  do  Proxecto

Lingüistico  de  centro,  que  continúa  co  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia que introduce asemade algúns

cambios respecto do anterior decreto. 

2. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO

2.1 Análise socioeconómica

O CEIP Cabada Vázquez está situado na parroquia de Codeseda ao SL do concello

da Estrada e no centro xeográfico do mapa da comunidade escolar. 

Pódese  sinalar  que  a  súa  actividade  socioeconómica  do  principal  sector  produtivo  da

poboación  non  sufriu  importantes  variacións   e  segue  a  estar  centrada  en  empresas

pequenas de tipo  autónomo adicadas maioritariamente  a sectores  tan  variados como o

transporte,  a  construción  ou  pequenas  explotacións  agrícolas.  Sinálase  asemade  como

outro  grupo  importante  a  dos  empregados  asalariados  por  conta  allea,  que  con  toda
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probabilidade será o nicho de traballo máis frecuente entre a nosa poboación. Nesta mesma

liña, xa se levan varios anos evidenciando a cada vez máis evidente pouca presenza ou

case que residual que as actividades agrarias vinculadas ao propio rural teñen nesta zona.

Nesa  liña,  as  mulleres  seguen  a  levar,  na  maior  parte  dos  casos,  o  peso  das  poucas

explotacións agrícolas existentes, e que se adican principalmente á comercialización de leite

e pequenos produtos de horta, e que han de ser unha importante axuda e apoio ós ingresos

do traballo asalariado.  As previsións pois, neste punto, son pouco alentadoras polo que é

doado concluír que a poboación cada vez máis envellecida, e dependente das achegas que

os  pensionistas  aportan,  ofrecen   un  importante  apoio   ao  sustento  das  economías

familiares.  O fenómeno do éxodo rural, non só segue a ser unha crúa realidade na nosa

contorna, senón que segue a marcar unha tendencia a curto e medio prazo desalentadora á

hora de atopar iniciativas de asentamento de familias no rural. Este feito non sería relevante

se non fose porque nos atopamos diante dunha triste realidade que afecta a gran parte do

noso rural, e así, Codeseda, lugar de referencia e prosperidade fai escasas décadas, é hoxe

outro  dos  moitos  exemplos  dese  despoboamento  do  rural,  do  envellecemento  da  súa

poboación e por conseguinte, da perda de servizos no noso ámbito.

Na mesma liña é xusto sinalar tamén, que unha porcentaxe importante do alumnado

provén da vila da Estrada, onde no seu núcleo urbano traballan maioritariamente fóra da

casa  en  ámbolos  dous  casos  e  adícanse  a  actividades  moi  dispares  dentro  do  sector

servizos, con especial énfase nas diferentes actividades comerciais.
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2.2 Análise sociolingüista do centro

A pesares das incidencias ocasionadas pola COVID-19, desde o propio EDLG do

centro  xa se elaboraron durante  o curso  2019-20 unhas enquisas para que as  familias

actualizasen os seus datos e poder elaborar este proxecto. Desa recollida de información

vólvese  a  concluír  que  maioritariamente  o  galego,  é  a  lingua  de  referencia  da  súa

poboación, agás os que proceden da vila da Estrada que é maioritariamente o castelán a

súa lingua. O que resulta tristemente evidente é comprobar como alumnado galegofalante

no seu entorno familiar, adoita o castelán como lingua de referencia no colexio. Este dato,

pódese facilmente atribuír ao peso e influencia que o alumnado que usa o castelán ofrece

sobre o galegofalante, con todos os prexuízos lingüísticos que poidan derivarse deste feito.

Esta realidade moi presente en todos os sectores da poboación,  fai imprescindible máis ca

nunca a necesidade de traballar polo fortalecemento e dignificación da nosa lingua. Cremos,

polo tanto, que son necesarias actuacións que contribúan a fortalecer o seu coñecemento e

valoración como parte da nosa cultura, sen esquecer, por suposto, acadar unha adecuada

competencia lingüística.

Procedeuse a recoller  datos e valoracións que as familias nos podían aportar para

coñecer o uso do galego nos fogares e as apreciacións que sobre o mesmo en cada familia

se  puideron atopar.  Para  elo,  envióuselle  unha pequena enquisa  a  cada unha das 61

familias que compoñen o noso centro, para que de xeito voluntario e anónimo participasen

nesta recollida de información que debera de contribuír á actualización do noso proxecto

lingüístico de centro. Inicialmente hai que sinalar que participaron 56 desas 61 familias, o

que supón unha porcentaxe bastante alta e representativa (case un 92%). 
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Tratábase en definitiva de poder demostrar se as familias percibían tamén esa perda de uso

do galego da que tanto se falou, e por iso a primeira pregunta literalmente tiña o seguinte

formato, e trataba de confirmar se na maioría das familias do noso alumnado, na infancia

dos seus pais/nais o galego era a lingua máis usada.  A pregunta dicía:

Cando eu era rapaz ou rapaza, na miña casa falábase predominantemente… (Sinale a que proceda)

(   )  Sempre en castelán.

(   ) En castelán e en galego.

(   ) Sempre en galego.

(   ) Outra.

Os resultados, tal  e como se amosan na gráfica que segue, amosan que en 37 das 56

familias enquisadas, o galego era  a lingua máis usada (66’1 %).
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Xa  na  segunda  pregunta,  e  dun  xeito  moi  directo,  preguntábaselle  pola  lingua  que

habitualmente usan os pais/nais cos seus fillos/as, e tendo as mesmas opcións de resposta

que na pregunta anterior, os resultados son:

Como facilmente pode apreciarse, a cor amarela que representa ao galego, xa perde  de

xeito significativo peso, pois das 37 familias que se criaron co galego moi presente nas súas

casas, só 29 decidiron que esa debería ser tamén a lingua de uso habitual cos seus fillos/as.

Hai que sinalar  que aumenta tamén o número de familias que recoñece que o galego e o

castelán comparten tempos e protagonismo en 14 dos fogares enquisados.

Xa na terceira pregunta, pretendíase coñecer a valoración que teñen os proxenitores sobre

a lingua de uso preferente dos seus fillos/as. O enunciado era:

Se tivese que escoller diría que o meu neno ou nena utiliza habitualmente ...
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(   )  Sempre o castelán.

(   ) O castelán ou o galego, indistintamente.

(   ) Sempre o galego.

(   ) Outra. 

Como na gráfica se observa,  o  peso do galego é cada vez menor e a cor  azul,

representando ao castelán, acada cada vez valores máis altos, sendo agora 26 familias as

que recoñecen que os seus fillos usan preferentemente o castelán nas súas interaccións

(máis dun 46 % das familias enquisadas). Pola contra, aqueles pais e nais que recoñecen

que os seus fillos falan en galego habitualmente son 18, supoñendo estas arredor dun 32 %

das familias enquisadas.
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Xa por último, na cuarta pregunta que remataba a enquisa, o enunciado era:

Notou algunha variación no uso da  lingua predominante do seu neno/a nos últimos anos

(   ) Si, antes falaba máis en galego ca agora.

(   ) Si, antes falaba máis en castelán ca agora.

(   ) Si, agora usa indistintamente calquera das dúas linguas.

(   ) Non, non atopo variación importante nos últimos anos.

Tratábase neste caso de que as propias familias evidenciaran de xeito claro aquelas

variacións de uso que desde o propio centro se constatan e que reflectían unha muda de

lingua  naqueles  casos  que  tiñan  o  galego  como  lingua  vehicular  ao  comezo  da

escolarización.   Pois  ben,  logo  da  recollida  de  resultados,  29  familias  das  56  que

participaron, non atopan variación importante nos últimos anos (  case un 52  %), mentres

que 10 enquisas responden que a súa rapazada falaba antes máis galego ca agora e outras

10,  sorprendentemente,  tamén  aseguran  que  os  seus  fillos/as  falaban  antes   máis  en

castelán ca agora         ( case un 18 % en ámbolos casos).
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2.2 Situación do profesorado.

O  CEIP  “Cabada  Vázquez”  de  Codeseda  conta  cun  claustro  de  once  profesionais  da

educación, sete deles con destino definitivo no centro, e que se reparten do seguinte xeito:

• Educación Infantil: 2 

• Educación Física:   1 

• Educación Primaria: 4 

• Pedagoxía Terapéutica: 1 

• Lingua Inglesa: 1 

• Educación Musical: 1 

• Profesora de relixión 1 (compartida co CEIP de Oca – A Estrada e centro base

nese centro) 

• Xefatura do departamento de orientación (compartida co CEIP “Villar Paramá"

de Vea – A Estrada).

• Mestra de Audición e Linguaxe (compartida co CEIP “Villar Paramá” de Vea – A

Estrada pero con centro base no noso CEIP “Cabada Vázquez”). 

A lingua habitual do profesorado, tanto no labor docente como en contextos informais, é

maioritariamente o galego. A totalidade do profesorado ten a competencia necesaria para

desenvolverse  con  fluidez  na  docencia  tanto  en  galego  como en  castelán,  tratando  de

contribuír a que o alumnado consolide a súa competencia e uso das dúas linguas. O EDLG

estará composto por todos os membros do claustro, actuando un deles de coordinador; que

será nomeado pola directora por proposta dos compoñentes do equipo e desempeñará as

súas funcións durante dous anos. Preferentemente terá destino definitivo no centro.
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Reunirase cunha periodicidade mensual e a súa finalidade fundamental será potenciar o uso

da lingua galega. Entre outras actuacións levará a cabo a revisión e actualización do PL, a

elaboración do Plan de Fomento da Lingua Galega, e coordinará todas as actividades que

se leven a cabo con respecto ao mesmo.

2.3 Situación do alumnado 

Reincidindo no xa sinalado,  e  a pesares da situación xa descrita,  parece xusto

tamén sinalar que non se aprecian de xeito directo e explícito valoracións negativas ou certa

carga  de  prexuízos  cara  o  uso  normalizado  do  galego,  pero  a  realidade,  teimuda  ela,

amósanos unha paisaxe de aula cunha forte presenza do castelán.  

Neste punto hai que sinalar que a porcentaxe de alumnado que emprega o galego

de  xeito  preferente  nas  súas  interaccións  informais  diminuíu  de  xeito  considerable  nos

últimos anos, polo que se as porcentaxes que estaban moi equiparadas en anteriores anos,

na actualidade esa porcentaxe é maior e favorable cara o castelán, tal e como se recollen

nos resultados da enquisa.

2.4 Situación  lingüística do centro.

Ademais das actividades docentes que corresponden desenvolver en lingua galega utilízase

tamén esta na documentación administrativa, nas comunicacións coas familias ou outras

institucións, no rotulado do centro, nas actividades extraescolares así como en todas as

comunicacións que o centro poida contemplar ao longo do curso cos diferentes membros da

comunidade educativa.

3. OBXECTIVOS XERAIS

➢ Fomentar dentro do centro o cumprimento da Lei 3/1983 do 15 de xuño de normalización

lingüística e do desenvolvemento normativo posterior como o establecido no Plan Xeral de

Normalización da Lingua Galega aprobado no Parlamento de Galicia o 22 de setembro de
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2004, do Decreto 124/2007 que regula o uso e promoción do galego no sistema educativo e

do Decreto 79/2010, do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de

Galicia.

➢ Valorar o galego como lingua propia de Galicia e potenciar o uso por parte de todos os

membros  da  comunidade  educativa,  facendo  uso  dela  con  normalidade  en  todas  as

situacións de comunicación. 

➢ Potenciar o uso do galego dun xeito interdisciplinar en todas as actividades que se leven a

cabo no Centro. 

➢ Traballar cara a consecución dunha boa competencia lingüística tanto a nivel oral como na

escrita, das dúas lingua oficiais de Galicia, o galego e o castelán, reforzando a estima da

lingua galega, promovendo unha visión moderna e útil en todos os ámbitos para poder tratar

con discriminación positiva ao galego por ser esta unha lingua desfavorecida e en clara

desvantaxe no que a presenza nos medios de comunicación, canles de TV e ofertas de ocio

e lecer se refire para a cativada. 

➢ Potenciar o achegamento ás diferentes manifestacións culturais, o coñecemento da historia,

xeografía, a etnografía, a lingua e a literatura e tamén o arte e o folclore galegos no ensino. 

➢ Colaborar  con  outros  EDLG  doutros  centros  educativos  da  Estrada  ou  mesmo  doutros

concellos para poder intercambiar ideas e propostas para realizar actividades conxuntas que

cheguen a sectores máis amplos de poboación.

➢ Fomentar o uso e a creación de actividades en galego empregando as TIC´s e as TAC.

➢ Utilizar  a  lingua  galega  en  todos  os  documentos  do  centro  tanto  administrativos  e

pedagóxicos  como nos  dirixidos  ao  alumnado  e  as  familias,  e  en  todo  tipo  de  carteis,

letreiros, avisos, etcétera. 

➢ Empregar  a lingua galega en todo tipo  de actividades e  actos  organizados polo  centro

(actividades  extraescolares,  reunións  cos  pais  e  nais,  entrevistas,  festivais,  etcétera)  e

implicar ás familias no proceso dinamizador e normalizador.

➢ Facilitar  o  uso  da  biblioteca  escolar  como  centro  de  recursos  de  información,  lectura,

aprendizaxe  e  divertimento  empregando  como lingua  vehicular  o  galego,  e  favorecer  a

adquisición de diferente material. 
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➢ Acoller todo tipo de actividades dentro da biblioteca escolar nas que as persoas usuarias

(neste caso, alumnado, profesorado e familias) poidan atoparse para pensar, deseñar, facer,

construír e aprender xuntas, na liña dos makerspaces ou dos laboratorios de ideas, coa

incorporación dos equipamentos necesarios para a dotación de recunchos creativos. Na

actualidade,  as  bibliotecas  escolares  contemplan  todo  tipo  de  linguaxes  (oral,  escrita,

icónica,  audiovisual,  artística...)  e  posibilitan  ao  alumnado  múltiples  oportunidades  de

aprendizaxe,  de  expresión  e  de creación.  Dentro  desta  dinámica  trátase de  impulsar  a

utilización  de  pequenos  robots  e  outros  medios  propios  da  cultura  maker  (“faino  por  ti

mesmo”) en actividades destinadas a mellorar a comunicación lingüística do alumnado, a

expresión oral, o razoamento  lóxico, a creatividade, o traballo colaborativo, a investigación,

a aprendizaxe manipulativa e o xogo. 

➢ Posibilitar  a  integración  do  alumnado  que  non  teña  suficiente  dominio  da  lingua

predominante e atender á inmersión lingüística do alumnado inmigrante se o houber. 

➢ Colaborar nas actividades promovidas desde outras institucións, especialmente co  noso

concello,  pero  tamén  coas  diferentes  asociacións  culturais  da  nosa  contorna  e  que

promovan actividades vinculadas ao desenvolvemento deste proxecto.

➢ Facilitar a asistencia ao centro de escritores, grupos de música tradicional, contacontos ou

persoeiros relevantes da vida social galega para posibilitar actitudes lingüísticas positivas e

de revalorización da nosa cultura, e por suposto, da nosa lingua.
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4. LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA 

GALEGA

• Colaborar  con  outros  centros  educativos  do  concello,  tanto  na  realización  de

actividades conxuntas como na preelaboración das mesmas mediante reunións periódicas.

Neste sentido, seguirase a liña marcada  desde o curso 2013-2014, onde os EDLG de todos

os centros educativos públicos e concertados do concello da  Estrada manteñen un blogue,

chamado dinamizaestrada, que trata de difundir as actividades conxuntas dos equipos de

dinamización da lingua galega de todos os centros educativos do concello.

• Dinamización da  páxina web, poñendo especial énfase na recollida das actividades

tendentes á recuperación de festas tradicionais: Samaín, Magosto, Entroido, Maios,

Letras Galegas,  colgando nela fotos,  textos elaborados polo alumnado,  artigos do

profesorado, etcétera. 

• Adquisición  de  diferentes  materiais  en  galego  e  en  diferente  formato  multimedia:

discos infantís en galego, música tradicional e folk galega, películas en formato DVD

con versións en galego, xogos multimedia en galego ou con versión nesta lingua. 

• Elaboración e difusión na comunidade educativa dun caderno informativo sobre o PE

(Proxecto Educativo),  onde se resalte a identidade do centro e a súa aposta polo

emprego do idioma galego.

• Participación  nas  diferentes  actividades  vinculadas  á  radio  escolar  e  á  propia

televisión escolar  de próxima creación para posibilitar  unha nova oportunidade de

traballar a oralidade e todas as competencias propias destas competencias.

• Realización e/ou participación en visitas culturais e didácticas (concertos didácticos,

obras de teatro,...) promovidas por diferentes institucións ou colectivos e que persigan

o tratamento dalgún dos obxectivos xerais sinalados neste proxecto. 
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• Elaboración para os pais, en colaboración co Equipo de Biblioteca, dun tríptico de

recomendacións de libros de lectura en galego, adaptada para cada idade coincidindo

coas vacacións de Nadal e de verán.

• Convocatoria anual do concurso de poesía “Cabada Vázquez” dirixido aos alumnos e

alumnas e á comunidade educativa en diferentes categorías. Os poemas gañadores

publicaranse na revista “Pinguiñas” e na web do centro.

• Edición,  ao finalizar  o curso,  da revista  escolar “Pinguiñas.  Esta revista elabórase

coas aportacións de todos os niveis educativos e pretende ser tamén unha mostra

resume de todas as actividades nas que participa o centro.

5. DECISIÓN A RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE 

IMPARTIRÁN AS MATERIAS

É fundamental que o alumnado acade unha boa competencia a nivel oral

e escrito na súa lingua materna. Así mesmo, tamén é fundamental que adquiran,

ademais, unha competencia plena na outra lingua oficial, tanto a nivel oral como

escrito. Consideramos ademais que a introdución da segunda lingua (no noso

caso, a lingua castelá) debe ser inicialmente no plano oral como paso previo

antes de iniciar a escrita, aspecto a ter en conta sobre todo en educación infantil.

5.1. Educación Infantil.

     Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo

no ensino  non  universitario  de  Galicia,  no  noso  centro,  na  etapa  de  Educación

Infantil,  o  profesorado  usará  na  aula  a  lingua  materna  predominante  entre  o

alumnado, ben que deberá ter en conta a lingua da contorna e procurará que o

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

Galicia dentro dos límites da etapa. A lingua materna predominante do alumnado

será determinada polo centro educativo de  acordo co resultado dunha pregunta que

se efectuará, no momento da matrícula aos pais, nais, titores/as ou representantes

legais do alumno/a de 4º de Educación Infantil, sobre a lingua materna do seu fillo/a.
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Segundo o cuestionario que cumprimentaron as familias do alumnado nos últimos

anos, segue sendo predominantemente o galego a súa lingua materna. A segunda

lingua, o castelán, será introducida paulatinamente con actividades lúdicas como

cancións, xogos, contos, refráns, ... 

5.2. Educación Primaria.

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo

no ensino non universitario de Galicia, no noso centro garantiremos a adquisición da

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

Galicia. As linguas nas que se impartirán as diferentes áreas reflíctense no cadro

adxunto.  É importante  destacar  que segundo as Instrucións 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 expón: “O alumnado deberá empregar, con carácter xeral, a lingua en que se

imparte cada área, materia ou módulo. Nas materias non lingüísticas, o profesorado

procurará que a avaliación do dominio de lingua que teña o alumnado respecte as

súas circunstancias persoais e que se oriente cara á adquisición en igualdade das

dúas  linguas  oficiais.  A  avaliación  realizarase  de  conformidade  cos  criterios  do

correspondente  currículo  normativamente  aprobado,  polo  que  non  poderán

prevalecer  os  criterios  de  competencia  lingüística  no  idioma  vehicular  sobre  os

coñecementos específicos en cada materia”.

Reparto das áreas de Lingua Galega e Lingua Castelá

As  materias  de  Lingua  e  Literatura  Galega,  Ciencias  Sociais,  Ciencias  da

Natureza,  Educación  Artística  (Música),  Ed.  Física  e  Libre  Configuración,

impartiranse en galego.

 As  materias  de  Lingua  Castelá,  Matemáticas,  e  Relixión,  impartiranse  en

castelán,  mentres  que  a  área  de  Plástica  dentro  da  Educación  Artística

impartirase en inglés dentro da modalidade de sección bilingüe á que o centro se

acolleu desde fai xa varios cursos, co apoio pola mestra responsable do castelán

para facilitar o  desenvolvemento destas sesións.

ÁREAS
CURSOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º
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Lingua e literatura galega 4 4 4 4 4 3

Lingua e literatura castelá 4 4 4 4 4 3

Lingua estranxeira 2 2 3 3 3 3

Ciencias sociais 3 2 3 2 2 3

Ciencias da natureza 2 2 2 2 2 2

Matemáticas 5 5 4 4 5 5

Educación

artística

Música 1 1 1 1 1 1

Plástica 1 1 1 1 1 1

Educación física 2 2 2 2 2 2

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 2 1 1 1 1

Libre configuración
1

(Oralidade)

1

(Oralidade)

GALEGO/CASTELÁN (Sesións) 12/11 11/12 12/10 12/10 11/11 12/10

Tanto  as  programacións  das  materias  de  lingua  coma  os  diferentes

documentos  didácticos  redactaranse,  con  carácter  xeral,  na  lingua  respectiva,

segundo se dispón no Decreto 79/2010,  do 20 de maio,  para o plurilingüismo no

ensino non universitario de Galicia. 

6. PROCEDEMENTO PARA CONCEDER A EXENCIÓN EN 

LINGUA GALEGA AO ALUMNADO DE 5º E 6º DE PRIMARIA

Para o procedemento de solicitude, mencionamos literalmente a Orde do 10 de

febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para

o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da

materia de lingua galega, no seu artigo 5 expón literalmente: 

1.  A solicitude da exención da materia de lingua galega deberá presentarse en

soporte  papel  por  calquera  dos  medios  establecidos  no  artigo  38.4  da  Lei

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e

do  procedemento  administrativo  común,  para  o  que  se  utilizará  o  formulario

normalizado que figura como anexo desta orde, dispoñible na sede electrónica da

Xunta  de  Galicia:  https://sede.xunta.es.  A referida  solicitude  irá  asinada  polo

alumno ou pola alumna solicitante, polo seu pai/nai/titor/titora ou pola persoa que
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teña a súa representación legal, se é menor de idade, e nela expoñeranse as

razóns polas que se solicita a exención. No caso de que se envíe por correo, leste

deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario, para

garantir que a data de remisión é anterior ao final do prazo de presentación da

solicitude.

2. A solicitude dirixirase á persoa titular da Dirección do centro docente onde o

alumno ou a alumna curse os seus estudos.

3. No caso de que a persoa solicitante ou a persoa que a represente non preste o

seu consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de

verificación de datos de identidade do departamento ministerial competente, no

modelo normalizado da solicitude conforme ao previsto no anexo da presente

orde, deberá achegar a copia do documento de identidade correspondente.

4. Se a solicitude é presentada por algunha das persoas proxenitoras do menor

ou  da  menor  solicitante,  xunto  coa  solicitude  presentarase  o  documento

acreditativo da representación alegada.

5.  A  exención  solicitarase  para  cada  ano  académico  de  permanencia  na

Comunidade Autónoma de Galicia e os seus efectos limitaranse ao citado ano,

sen que se poidan conceder máis de dous cursos escolares, conforme ao previsto

no artigo 3 da presente orde. 

7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA O ALUMNADO QUE NON 

TEÑA SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS

Cando chega ao centro  alumnado procedente  doutro  contorno cultural,

tratarase de facilitar a súa integración no centro e na clase. Para acadar este

obxectivo levaranse a cabo actuacións como as que seguen:

  Facilitar información á familia sobre o colexio.
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 Realizar actividades (durante os primeiros días de clase), para potenciar

o  coñecemento  mutuo  entre  o  alumnado  recentemente  chegado  e  os  seus

compañeiros e compañeiras. 

 Dar a coñecer o funcionamento do centro para unha mellor adaptación.  

 O titor ou titora será o encargado da inclusión do novo alumnado, tanto

na aula coma no recreo. 

Para o alumnado que chega dende outro entorno cultural e educativo, é

moi  importante  que  sinta  que  se  valoran  os  seus  sinais  de  identidade.  Se

queremos que se integre no novo centro non debemos rachar co seu pasado.

Para iso será preciso realizar actividades que fagan referencia á súa contorna de

orixe, tanto de tipo familiar coma cultural e da lingua propia. Para coñecer as

distintas culturas que se dan no centro, debemos tratar de equiparalas coa nosa

e expor actividades que favorezan un enfoque intercultural: 

 Busca de información sobre o país de orixe do alumnado. 

 Obradoiros nos que se traballen as diferentes culturas presentes no

centro. 

 Representación das diferentes culturas nas celebracións da escola. 

Nun  primeiro  contacto  coa  familia  (que  pode  ser  no  momento  da

formalización  da  matrícula),  proporcionaráselle  información  sobre  o  sistema

educativo e datos sobre a localidade. Esta información ten que ser significativa

para a familia, polo que se tratará de proporcionarlla no idioma propio da mesma.

De non ser posible será facilitada nunha posterior cita, unha vez traducida. O

alumnado  será  adscrito  no  nivel  que  lle  corresponda  por  idade.  Nas  dúas

primeiras semanas valorarase,  por  parte  do titor  ou titora e do orientador  ou

orientadora,  o  desempeño curricular  do mesmo así  como a súa competencia

lingüística. Tamén se valorará a súa inclusión no grupo que lle corresponde por

idade. Nunha posterior xuntanza do equipo docente determinaranse as medidas

pertinentes, de ser o caso. Se fose preciso, adscribiríase ao alumno ou alumna

nun nivel diferente ao asignado por idade. Con esta medida, o que se pretende é

dar unha mellor resposta ás súas necesidades educativas. Esta nova adscrición

sempre será un ou dous niveis por debaixo do que lle corresponde por idade

(orde do 20 de febreiro de 2004). 
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En canto as medidas que se adoptarán para o alumnado con dificultades

no dominio  das linguas,  partirase da detección  de necesidades por  parte  da

mestra ou mestre titor, que identificará as necesidades existentes na avaliación

inicial e continua. A titora/titor, aplicará medidas que estean ao seu alcance coa

colaboración  dos  mestres  especialistas.  Unha  vez  esgotadas  as  medidas

ordinarias,  solicitarase axuda ao departamento de orientación do centro quen

fará  unha  avaliación  psicopedagóxica  do  caso  se  fose  preciso  cando  esas

medidas  non   sexan  suficientes.  Organizaranse  apoios  e  estableceranse  as

medidas  oportunas,  tanto  de  apoio  na  aula  por  mestres  que  teñan  horas

dispoñibles como dos mestres  de PT ou AL do centro.  

No caso do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo o ensino

desenvolverase na súa lingua materna, sen prexuízo de que progresivamente

poidan aprender a segunda lingua, previa valoración individual de cada caso.

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 10 de febreiro de 2014 pola que se

establecen  as  medidas  de  atención  específica  ao  alumnado  procedente  do

estranxeiro  ou  doutra  comunidade  autónoma,  aplicaránselle  as  medidas  de

excepción  que  se  contemplan  na  citada  orde.  Para  o  alumnado  que  teña

exención na materia de lingua galega, o centro adoptará as seguintes medidas:

✔   Esixencia na clase de traballo igual ao do resto dos seus compañeiros. Para isto

este  alumnado  sempre  contará  coa  axuda  do  persoal  docente  e  dos  seus

compañeiros, e polo tanto, potenciarase o traballo colaborativo.

✔   Subministro  de  materiais  didácticos  específicos,  por  parte  do/a  mestre/a

responsable, para que poida seguir con aproveitamento as outras materias impartidas

en galego.

✔   Axuda continua do profesorado na aula e fóra se fose necesario, para que vaia

adquirindo as competencias básicas nesta lingua.

✔  Implicación e participación en diversas actividades complementarias que melloren

a súa competencia escrita e oral en galego.
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8. MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DO CURRÍCULO 

INTEGRADO DAS LINGUAS

As dúas linguas cooficiais de Galicia desenvólvense en cinco bloques de

contido iguais:

Bloque 1 Comunicación oral: Falar e Escoitar

Bloque 2 Comunicación escrita: Ler

Bloque 3 Comunicación escrita: Escribir

Bloque 4 Coñecemento da lingua

Bloque 5 Educación Literaria

Deberá  predominar  o  currículo  integrado  dado  que  ámbalas  dúas

presentan currículos similares, pero ese tratamento integrado deberá de ter un

punto de partida diferente de cada unha delas que favoreza o uso e aprendizaxe

da Lingua Galega para que se impulse a súa normalización e se venzan as

dificultades da súa menor presenza e repercusión social debido a prexuízos que

cómpre  superar.  Cobra  pois  máis  sentido  o  desenvolvemento  da  súa

dinamización.   Aínda  que  o  noso  centro  non  é  plurilingüe,  é  importante  a

coordinación de todo o profesorado que imparte as materias de linguas, non só

as  cooficiais,  senón  tamén  a  lingua  estranxeira  (inglés)  para  facilitar  a

transferencia das aprendizaxes dunha lingua a outra. 

O  profesorado  empregará  a  mesma  terminoloxía  para  non  dificultar  a

aprendizaxe do alumno e centraranse en aspectos comúns como as estratexias

de lectura, a definición de termos lingüísticos, o proceso de escritura, a tipoloxía

textual e as actividades comunicativas de produción e comprensión de textos

orais e escritos posto que destas depende o desenvolvemento da competencia

en comunicación lingüística.

O  profesorado  coordinarase  para  que  a  distribución  temporal  trimestral  dos

estándares de aprendizaxe sexa común para ámbalas dúas linguas e haberá

tamén unha coordinación no peso que se lle dará a cada estándar.

9. AVALIACIÓN DO PROXECTO
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O Proxecto Lingüístico de Centro terá un seguimento ao longo de cada

curso  escolar  comprobándose  as  posibles  deficiencias  que  se  detecten  e

promovendo as melloras necesarias para que o alumnado adquira unha mellor

competencia  nas  linguas,  tanto  de  forma  oral  coma  na  escrita.  Así  mesmo,

recollerase na memoria anual do mes de xuño a avaliación tendo en conta:

- Consecución dos obxectivos propostos.

- Valoración da implicación dos membros da comunidade educativa.

- Valoración das actividades realizadas polo alumnado.

- Modificacións, se as houber, do proxecto.

- Análise dos recursos e materiais empregados.

10. ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO

Atendendo ao artigo 14 do apartado 4 do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo

no ensino non universitario de Galicia elaboramos a addenda atendendo a:

1º Resultado  da  enquisa  sobre  a  lingua  materna  predominante  entre  o

alumnado na educación infantil. 

O resultado obtido da enquisa enviada ás familias sobre cal era a lingua

materna do neno/nena, reflexa que maioritariamente é a lingua galega, e será o

galego  a  lingua  vehicular  da  aula  de  tres  anos,  aínda  que  se  fomentará  o

castelán para que adquiran as competencias en ámbalas dúas linguas. 

2º 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 curso seguinte. 

Teremos en conta as propostas de mellora do curso pasado entre as que 

se atopan a proposta de actividades que permitan una maior participación por 

parte das familias como o concurso de poesías ou a lectura de contos na aula de 

infantil, polo que este ano seguimos pretendendo o fomento dunha maior 

participación por parte de toda a comunidade educativa. Así mesmo, preveremos 

a duración das actividades coa finalidade de que non se superpoñan e que non se

sobrecargue ao alumnado nin ao profesorado de moitas actividades.
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3º Cambios realizados na impartición das materias.

No noso centro non se realizaron cambios na impartición das materias.

4º Propostas de actividades para os vindeiros cursos.

 Recóllense a continuación unha serie de actividades propostas polo EDLG para

este curso escolar e que de modo xeral poidan garantirse a súa continuidade das

mesmas en cursos vindeiros, sen prexuízo de que poidan engadirse outras que

ao longo do curso poidan xurdir e que aquí non se recollen. Serían, entre outras:

• colaboración  coas  familias  no  proceso  de  animación  á  lectura cos  libros

establecidos como recomendacións lectoras e que se lle envían ás casas en formato

díptico en nadal e fin de curso.

• participación  nas actividades do Correlingua da comarca de Deza-Tabeirós e Terra

de Montes que cada ano se celebra na nosa comarca. 

• participación  na recollida  e  creación  de  textos,  cancións,  informacións  diversas  e

materiais audiovisuais que teñan relación co proxecto que cada ano o  PLAMBE do

centro escolla para encamiñar todas as súas actuacións.

• colaboración  cos  outros  centros  de  educación  primaria  da  Estrada  para  facer

xornadas  de  convivencia para  os  nenos  e  nenas  que  no  próximo  curso  se

incorporan ao mesmo instituto.

• facilitar  con  medios  técnicos  (gravadora  de  son,  cámara  fotográfica,  emprego  de

ordenadores... ) a realización, por parte dos alumnos e alumnas, das actividades que

se  propoñan  dende  as  propias  titorías  de  cada  aula  ou  de  calquera  mestre

responsable  (gravación  e  edición  de  audios  e  vídeos,  videotitoriais,  exposicións,

documentais,...)
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• colaborar con todos aqueles centros educativo da Estrada coa finalidade de poder

realizar  actividades  conxuntas  como  acudir  a  espectáculos  musicais,  teatrais  ou

diferentes proxeccións que teñan a nosa realidade próxima como referente. 

• participación no  concurso de micropoemas e microrrelatos promovido polos EDLG

dos  centros  de  ensino  do  concello  da  Estrada  dentro  do  Proxecto  “Traballando

xuntos”. No último trimestre procédese á  edición dun libro cos traballos gañadores e

celébrase a Festa das Palabras que pon fermoso remate a esta iniciativa. 

• busca  da  implicación   por  parte  das  familias  e  do  alumnado  para  participar  no

Concurso  de  poesía  “Cabada  Vázquez”,  que  anualmente  se  convoca  como

ferramenta para achegarse á creatividade da composición de pequenos poemas. 

• colaboración con diferentes asociacións culturais e de diversa índole, vinculadas

ou próximas ao centro e que oferten actividades que poidan acollerse dentro deste

proxecto.

• adquisición de material en diferente formato para axudar a mellorar a competencia

lingüística en galego do profesorado. 

• elaboración  de  unidades  didácticas  integradas,  que  permitan  traballar  as

celebracións  recollidas  neste  proxecto,  e  que  se  adecúen  ás  novas  esixencias

normativas.

• fortalecemento da expresión oral da nosa lingua mediante a creación dunha nova

materia de libre configuración denominada “Obradoiro de expresión oral”  (OEO).

• participación nas celebracións e/ou conmemoracións que ao longo do curso teñen

maior  peso  no desenvolvemento  do curso  escolar,  nomeadamente  o  samaín  e  o
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magosto, o 25 de novembro como día internacional contra a violencia de xénero, o

nadal, o do 30 de xaneiro  día escolar pola Paz e a Non Violencia, o entroido, os

maios, as letras galegas e o fin de curso.

• edición, ó finalizar o curso, da  revista escolar “Pinguiñas. Esta revista elabórase

coas  achegas  de  todos  os  ciclos  educativos  e  pretende  ser  tamén  unha  mostra

resume de todas as actividades nas que participa o centro. 

• dinamización do blogue "DINAMIZAESTRADA" .

• dinamización da páxina web do centro, poñendo especial énfase na recollida das

actividades  realizadas  ao  longo  do  curso,  a  actualización  dos  seus  contidos  con

imaxes e fotos dos traballos realizados e que permita  un achegamento tamén ás

familias do realizado ao longo das semanas lectivas.

• edición  ao  finalizar  o  curso,  da  revista  escolar  “Pinguiñas”. Elaborarase  coas

achegas de todos os niveis educativos e pretende ser tamén unha mostra resumo de

todas as actividades nas que participa o centro.

• dinamización da radio escolar  do centro posta en marcha no curso pasado e crear

tamén a nosa televisión escolar, para poder familiarizarse non só con estes potentes

medios de comunicación,  senón tamén aproveitar  as  posibilidades de oralidade e

traballo coa nosa lingua que estas ferramentas nos ofrecen.

Codeseda – A Estrada, 7 de setembro de 2020

    A dirección do centro O coordinador do EDLG
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Asdo.: Dª Anxos Dono López                            Asdo.: D. Antonio Barros Araújo
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