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PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 
INTRODUCIÓN 

O Proxecto Lingüístico do CEIP Felipe de Castro recolle os obxectivos e fins 
relacionados coa aprendizaxe e dominio das dúas linguas oficiais de Galicia, 
establecidos nas distintas leis e decretos que fan referencia ás linguas cooficiais nas 
Comunidades con lingua de seu: 

- O artigo 3 da Constitución española establece, no seu punto 1º, que o castelán 
é a lingua oficial do Estado, e, no punto 2º, que as demais linguas españolas serán 
tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos, 
e sinala que a lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e 
protección. 

 
- 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 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. 

 

- A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística garante a igualdade 
do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia e posibilita a incorporación da 
lingua galega, entre outros, á Administración e ao ensino favorecendo un cambio de 
tendencia na súa consideración social e na incorporación do idioma a novas esferas da 
vida social. O artigo 14 desta lei indica que ao remate do ensino obrigatorio se 
garantirá a igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais. 
 

- Nesta mesma liña tamén se pronuncia o Plan xeral de normalización da lingua 
galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en setembro do 2004. 

 
- O Decreto 124/2007, do 28 de xuño, oriéntase cara á obtención dunha 

competencia axeitada en lingua galega no ensino obrigatorio. 
 
- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia, que establece as materias que se deben impartir en galego e 
en castelán. 
 

O interese e preocupación no Felipe de Castro por acomodarse á realidade 
lingüística do entorno e por impulsar a revalorización da cultura galega e en especial 
da lingua, é unha constante. 

 
Á vista da lexislación exposta anteriormente, os obxectivos fundamentais que 

nos plantexamos con este plan poderían concretarse en: 
-  Adquirir de forma oral e escrita unha competencia lingüística nas dúas linguas 

oficiais, por parte de todos os membros da comunidade educativa. 



- Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, 
tanto no ámbito educativo como na sociedade na que estamos inmersos. 

- Erradicar o emprego sexista da lingua galega e castelá en todos os ámbitos, 
sobre todo facendo fincapé no uso da lingua propia de Galicia, xa que está en 
condicións desfaborables de uso por parte da maior parte do alumnado no centro.  

- A pesares de non impartir ningunha materia en lingua estranxeira, agás a 
correspondente, pretendemos progresar na consecución dunha competencia 
lingüística en inglés ata acadar un dominio desa lingua oral e escrita en múltiples 
contextos así coma  un uso funcional da mesma. 

Dende hai tempo vense optando por fomentar o uso do galego, lingua en clara 
desvantaxe con respecto ao castelán nas esferas educativas e administrativas, sen 
perder de vista o obxectivo xeral de acadar a competencia lingüística na dúas linguas 
oficiais. 
 
1. DETERMINACIÓN DAS LINGUAS QUE SE EMPREGARÁN EN CADA ÁREA. 

 
En Educación Infantil a decisión de impartir as materias en galego ou castelán 

tomarase cada ano ao inicio da etapa de infantil á vista dos resultados da enquisa ás 
familias, e será concretada mediante unha addenda a dito proxecto lingüístico.  

Todo isto sen prexuizo do uso dunha lingua sobre a outra, xa que o profesorado 
desta etapa procurará, na medida das súas posiblidades, que todo o alumnado 
adquira, de forma oral e escrita, o uso e coñecemento da outra lingua oficial da 
Comunidade e procurarase atender de xeito individualizado ao alumnado tendo en 
conta a súa lingua materna. 

En Educación Primaria, tendo en conta o Decreto 79/2010 do 20 de maio para 
o plurilingüismo e  a Orde do 29 de maio de 2010 que regula as axudas para a 
adquisición de libros de texto de demais materias, quedan establecidas as linguas nas 
que se impartirán as áreas nos diferentes cursos da seguinte maneira (aprobado en 
Claustro e Consello Escolar o 30 de xuño de 2010): 

 
- EN CASTELÁN: 

 Matemáticas 

 Lengua castellana 

 Plástica 

 Relixión 

 Atención educativa 

 Educación para la ciudadanía 
 

- EN GALEGO 

 LINGUA GALEGA 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 MÚSICA 

 COÑECEMENTO DO MEDIO 
 
 
 
 



2. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA UN CORRECTO USO LINGÜÍSTICO ESCOLAR E 
EDUCATIVO 
 
2.1.Uso do galego como lingua vehicular no eido administrativo do Centro, tanto na 
súa relación coa administración como coa comunidade educativa. 
 
2.2. Erradicación do emprego sexista ou discriminatorio da lingua galega e castelá en 
calquera ámbito.  
 
2.3. Uso do galego como lingua vehicular nas relacións mutuas e internas do 
profesorado, nas relacións entre profesorado e alumnado, nas relacións entre 
profesorado e familias, nas relacións entre profesorado a as administracións 
territoriais e locais galegas e demais entidades públicas e privadas de Galicia, na 
redacción de documentación administrativa e informes educativos tanto internos 
como externos, agás as comunicacións con organismos radicados fóra da comunidade 
autónoma. 
 
2.4. Adquisición progresiva da lectura e escritura en galego.  
 
2.5. Uso do galego en relación con contextos vivos que fagan sentir ao alumnado e 
entorno a utilidade da lingua galega. Asociar a lingua galega con actividades actuais e 
con consideración e prestixio social, de xeito que se perciba como algo máis que unha 
materia de estudo. 
 
2.6. Apoio á compra e realización de materiais didácticos de uso habitual en galego. 
 
2.7. Liberdade de elección do idioma na escolla de libros da biblioteca, para a lectura 
persoal. 
 
2.8. O equipo de Biblioteca, apoiado pola dirección do centro, impulsará a 
dinamización da biblioteca escolar, para que convertela nun axente dinamizador de 
primeiro orde na vida escolar, con conexión ás familias e ao ex-alumnado, favorecendo 
a adquisición das distintas competencias e en especial a competencia lectora, tanto en 
galego como en castelán. Todo isto apoiándonos no Proxecto Lector de Centro. 
 
2.9. Impulsar a coordinación con outros centros de primaria a nivel de Equipos de 
Normalización e Dinamización Educativa. Está previsto un intercambio con outros 
centros da provincia de Pontevedra. 
 
2.10. Facilitar desde a dirección do centro o labor do Equipo de Normalización e 
Dinamización Lingúística, como programador de actividades e impulsor e dinamizador 
da lingua galega. Nel están representados os distintos ciclos, ademais do Director e 
Xefe de Estudos.  
 
2.11. Facilitar desde a dirección do centro o traballo desenvolvido polo equipo de 
Biblioteca, que realiza un labor moi importante de cara as actividades de fomento da 
lectura. 



Lingua na que aprendeu a falar a/a voso/a 

fillo/a

38%

31%

28%

3%

1.- Castelán

2.- Galego 

3.- As dúas

4.- Outras

3. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE DO CONTORNO. 
Información achegada por pais e nais. Anualmente realízase unha entrevista persoal e 
individual ás nais e pais do alumnado de 3 anos que ingresa no centro. Nela aparece 
unha cuestión referida á lingua materna do alumnado, pero non aparece ningunha 
referida á lingua na que as familias queren que se lle ensine aos seus/súas fillos/as. 
 
 

Nº de alumnos/as Lingua materna galego Lingua materna castelán NS / NC 

44 22 12 10 

 

 

 

 

 

Ademais desta enquisa que ven xa predefinida pola Consellería, desde o Felipe de 

Castro fixemos unha recolleita de información para elaborar un pequeno estudo 

sociolingüístico sobre a incidencia da lingua no entorno das familias que forman a nosa 

comunidade educativa na etapa de Educación Primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua na que aprendeu a falar o/a voso/a fillo/a 

 Nº Respostas  206 % 

1.- Castelán 77 37,3 

2.- Galego  64 31,1 

3.- As dúas 58 28,2 

4.- Outras 7 3,4 

Lingua materna

galego

Lingua materna

castelán

NS / NC



Lingua empregada na vosa casa
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Lingua empregada na vosa casa 

 Nº Respostas:  178 % 

1.- Só Castelán 17 9,6 

2.- Predomina o castelán 47 26,4 

3.- Castelán e galego por igual 40 22,5 

4.- Predomina o galego 27 15,2 

5.- Só galego 42 23,6 

6.- Outras 5 2,7 

Lingua empregada habitualmente polo/a  voso/a fillo/a 

 Nº Respostas:  178 % 

1.- Só Castelán 26 14,3 

2.- Predomina o castelán 65 35,7 

3.- Castelán e galego por igual 30 16,5 

4.- Predomina o galego 30 16,5 

5.- Só galego 26 14,3 

6.- Outras 5 2,7 

Lingua empregada habitualmente polo/a voso/a 

fillo/a

14%
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17%

17%
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por igual
4.- Predomina o galego

5.- Só galego

6.- Outras



Lingua empregada habitualmente polo/a voso/a 

fillo/a no centro educativo

11%

22%
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24%

6% 0%
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castelán
3.- Castelán e galego

por igual
4.- Predomina o galego

5.- Só galego

6.- Outras

 

Lingua empregada habitualmente polo/a voso/a fillo/a no centro educativo 

 Nº Respostas:  170 % 

1.- Só Castelán 19 11,2 

2.- Predomina o castelán 38 22,4 

3.- Castelán e galego por igual 61 35,9 

4.- Predomina o galego 41 24,1 

5.- Só galego 11 6,4 

6.- Outras 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a recibise máis clases en galego 

 Nº Respostas:  167 % 

1.- Completamente en desacordo 45 26,9 

2.- Bastante en desacordo 21 12,6 

3.- Indiferente 47 28,1 

4.- Bastante de acordo 27 16,2 

5.- Completamente de acordo 27 16,2 

Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a recibise máis 

clases en galego

27%

13%

28%

16%

16%

1.- Completamente en

desacordo

2.- Bastante en

desacordo

3.- Indiferente

4.- Bastante de acordo

5.- Completamente de

acordo



En Gallicia o galego é moi útil
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5.- Completamente de

acordo

En Galicia o galego é moi útil 

 Nº Respostas:  164 % 

1.- Completamente en desacordo 9 5,5 

2.- Bastante en desacordo 13 7,9 

3.- Indiferente 30 18,3 

4.- Bastante de acordo 51 31,1 

5.- Completamente de acordo 61 37,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Galicia debería usarse máis o galego 

 Nº Respostas:  166 % 

1.- Completamente en desacordo 18 10,9 

2.- Bastante en desacordo 7 4,2 

3.- Indiferente 40 24,1 

4.- Bastante de acordo 34 20,5 

5.- Completamente de acordo 67 40,3 

 

 

 

 

 

 

 

En Galicia debería usarse máis o galego

11% 4%
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40%

1.- Completamente en
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3.- Indiferente
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5.- Completamente de

acordo



O galego é unha lingua de prestixio social 

 Nº Respostas:  166 % 

1.- Completamente en desacordo 44 26,5 

2.- Bastante en desacordo 14 8,4 

3.- Indiferente 62 37,3 

4.- Bastante de acordo 20 12,1 

5.- Completamente de acordo 26 15,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á vista dos resultados das enquisas, desde o Claustro do Felipe de Castro, 
pretendemos promocionar e afianzar o uso do galego así como prestixialo de cara a 
sociedade. 

4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO CON INSUFICIENTE DOMINIO 
DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE 
IMPARTEN. 

Puxéronse en marcha unha serie de medidas para garantir que o alumnado que 
presentaba dificultades na adquisición dos obxectivos debido a un dominio insuficiente 
das linguas solventase este problema: 

Logo dunha valoración inicial por parte do/a titora correspondente elabórase e 
ponse en práctica un plan de traballo individualizado para reforzar o dominio das 
linguas, por parte do titor dentro da propia aula. 

Desde o Departamento de Orientación organízanse unha serie de apoios, tendo 
en conta as características individuais do/a neno/a, estes apoios serían feitos por 
profesorado que imparte clase no mesmo nivel educativo e serían na aula ordinaria. En 
casos excepcionais os apoios poderán levarse a cabo fóra da aula ordinaria cando así 
se contemple na correspondente adaptación curricular e non excedendo en ningún 
caso un tercio da xornada escolar.  

O Galego é unha Lingua de Prestixio Social

27%

8%

37%

12%

16%

1.- Completamente

en desacordo
2.- Bastante en

desacordo
3.- Indiferente

4.- Bastante de

acordo
5.- Completamente

de acordo



Nos casos que se considere oportuno este apoio poderá ser especializado, e 
este alumnado acudiría á aula de Audición e Linguaxe ou Pedagoxía Terapéutica. A 
lingua usada será, nestes casos, a lingua materna do/a alumno/a. 

A distribución horaria dos apoios será variable segundo a evolución dos 
alumnos/as e a dinámica do centro. 

A organización dos apoios deberá ser aberta, flexible e suxeita a modificacións 
ao longo do curso.  

Para os casos de alumnado procedente doutros países, hai elaborado un plan 
de acollida do alumnado estranxeiro, logo de avaliar cada caso de xeito individualizado 
organizaranse unha serie de apoios por parte dos especialistas. As actuacións a levar a 
cabo serán: 

ACCIÓN 1: Elaboración dun Plan de traballo individual 

Responsable:  

-O Departamento de Orientación, o/a titor/a, o equipo docente. 

-Supervisión do /a Xefe/a de estudos. 

Cando se realiza: Tendo en conta a avaliación inicial e o curso no que está 
inscrito, decidirase: 

                      -Obxectivos a conseguir nas áreas instrumentais e materiais de traballo 
que se utilizarán 

                       -Horario: Sesións de traballo que se farán dentro e fóra da aula 

                       -Programación do resto das áreas 

                       -As áreas que non fará (se hai algunha) 

                       -Acórdanse as responsabilidades de cada docente que interveña neste 
Plan 

                       -Horario de coordinacións 

                       -Concretar que, como e cando se fai a avaliación 

ACCIÓN 2: Organización da atención específica 

Cando se fai: Unha vez feita a avaliación inicial (VER ANEXO I) 

Responsable: 



 -Departamento de Orientación. 

-Supervisión da Xefatura de Estudos. 

Como se realiza: Decídese:                 

-Quen fai o apoio de aprendizaxe da lingua. 

-Espazos onde se realiza. 

-Número de sesións.  

-Horario de coordinación. 

-Cando se revisa. 

ACCIÓN 3: Seguimento e avaliación do Plan de Traballo do alumno/a 

Cando se fai:  

-De maneira continuada. 

-A avaliación do Plan farase trimestralmente como o resto dos alumnos. 

Responsable: O Equipo docente. 

Como se realiza:  

-Coordinación entre todos os profesores do alumno/a. 

-O/a Titor/a completa as follas de seguemento do alumno/a. 

-Informe do/a profesor/a do Grupo de adquisición de linguas (se se levou a cabo) da 
evolución do plan de traballo. 

ANEXO I 

AVALIACIÓN DA COMPETENCIA COMUNICATIVA DO ALUMNADO EXTRANXEIRO 

 
CLAVES: NON= Non adquirido; CN= Case nunca; AV= Ás veces; CS= Case sempre; SI= Si adquirido 

COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL NON CN AV CS SI 
O alumno atópase nun período silencioso e de 
incomunicación. 

     

O alumno atópase nun período silencioso pero 
reacciona ao oído a través de xestos, debuxos, etc… 

     

Produce e utiliza expresións de relación social: 
saúdos, despedidas. 

     



Utiliza en clase expresións para chamar a atención 
do profesor, dos compañeiros, para pedir permiso, 
para expresar necesidades. 

     

Utiliza expresións e xestos que manifestan acordo 
ou desacordo, gusto ou desagrado. 

     

Entende e executa indicacións sinxelas en clase 
(senta, levántate, estáte quieto, abre o libro, ven 
aquí, debuxa, escribe…) 

     

Utiliza recursos para controlar a comunicación 
(pode repetir?, máis alto, máis devagar…). 

     

Dá información sobre si mesmo e os demais: 
(nome, orixe de procedencia, idade, dirección, 
teléfono, identidade…). 

     

Pide información aos demais: nome, idade, 
dirección, teléfono…. 

     

Expresa cantidades (números).      

Localiza obxectos e persoas no espazo (diante, 
detrás, enriba, debaixo, dentro, fóra, dereita, á 
esquerda…). 

     

Expresa e pregunta sobre estados de ánimo e 
sensacións físicas placenteiras ou dolorosas. 

     

É capaz de referirse ao que lle sucede a el e aos 
demais. 

     

Describe situacións, obxectos e persoas.      

Narra acontecementos ou conta historias.      

Expresa o que sabe ou o que non sabe facer.      

Manifesta gustos, preferencias e opinións.      

Pregunta gustos, preferencias e opinións aos 
demais. 

     

Expresa intencións sobre o seu futuro próximo.      

Expresa información sobre experiencias e 
actividades realizadas con anterioridade. 

     

Exprésase con claridade (ritmo, pronunciación e 
ton axeitados). 

     

Exprésase con coherencia e correción gramatical.      

Utiliza a coordinación e a subordinación.      

 
 

COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA 
 
NON 
 

 
CN 

 
AV 

 
CS 

 
SI 

Coñece o alfabeto español.      

Utiliza a correspondencia grafema-fonema.      

Le con lectura automática, pero non comprende.      



Comprende palabras.      

Comprende frases.      

Contesta a preguntas de contido literal dun texto 
do seu nivel. 

     

Contesta a preguntas que requiren unha 
interpretación do lido. 

     

Comprende globalmente textos do seu nivel 
diferenciando as ideas principais das secundarias. 

     

Copia palabras e/ou frases.      

Escribe ao ditado palabras e frases.      

Escribe palabras de forma autónoma.      

Escribe frases e elabora textos de forma 
espontánea. 

     

5. ACTIVIDADES QUE SE VAN ORGANIZAR PARA A DINAMIZACIÓN DA LINGUA 
GALEGA. 
 
5.1. Publicación anual da revista escolar BERGONDO, onde predomine o uso do galego. 
Aparecen colaboracións do alumnado. 

5.2. Galeguización dos escritorios e barras de tarefas dos ordenadores do centro.  

5.3. Manexo de programas informáticos didácticos en galego. 

5.4. Facilitarase o encontro do alumnado con personaxes populares, ou de recoñecido 
prestixio, galegofalantes: magos, músicos, escritores, ilustradores... E tamén familiares, 
especialmente da terceira idade, en canto que atesouran unha importante bagaxe 
cultural, lingüística e experiencial, que poden compartir co alumnado e profesorado do 
centro.  

5.5. Supervisar as producións escritas dirixidas a alumnado e familias para que se 
adecúen á normativa lingüística vixente.  

5.6. O Equipo de Normalización e Dinamización Lingúística programará ao inicio de 
cada curso un repertorio de actividades de dinamización sociolingüística, tendo en 
conta a realidade e os recursos con que conta o centro. Estas actividades quedarán 
recollidas no Plan de Potenciación da Lingua Galega e serán actualidadas cada ano 
mediante unha addenda ao Proxecto Lingüístico. 

5.7. O Equipo de Dinamización da Biblioteca tamén elaborará actividades e difundirá e 
fomentará o uso da lectura como fonte de pracer e aprendizaxe. Estas actividades 
aparecerán reflectidas no Proxecto Lector de Centro e cada ano serán recollidas 
mediante unha addenda a dito proxecto lingüístico.  

5.8. Conmemoración de distintas datas que teñen unha gran implantación na cultura 
tradicional galega e no uso e fomento da lingua como son: 



  O  Magosto. Incluirá actividades lúdicas arredor da castaña, a degustación 
desta e a escrita de contos con aquela de protagonista, elaboración dunha Unidade 
Didáctica, por ciclo, con temática relativa a dito produto.     
  O Entroido. con actividades das diferentes clases e desfile de disfraces. 
  O Samaín. Elaboración dunha Unidade Didáctica, por ciclo, con actividades 
relacionadas con dita festividade celta.  
 
6.- IMPLANTACIÓN E DURACIÓN DO PROXECTO 

Este proxecto lingüístico implantase durante o presente curso académico e ten 
unha vixencia de catro cursos, sendo modificado e actualizado cada ano mediante a 
correspondente addenda. 

 

O Director      O Xefe de Estudos 

 

 

 

Asdo..: Francisco José Lires Fernández  Asdo.: Jorge Fernández Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

Noia, 12 de marzo de 2012 

 

 



ADDENDA  Nº 1 

ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Conste pola presente Addenda a modificación anual de determinados puntos do 
Proxecto Lingüístico elaborado no seu momento polo CEIP Felipe de Castro a partires 
dun cuestionario enviado ás familias e dunha recolleita de datos feita polo propio 
centro. 

CLAUSULA PRIMEIRA:  ANTECEDENTES. 

Esta addenda vai supoñer unha modificación de dous puntos básicos desenvolvidos no 
Proxecto Lingüístico do Centro que teñen que ser obxecto de revisión e actualización 
cada ano: 

O primeiro fai referencia ao punto  1. DETERMINACIÓN DAS LINGUAS QUE SE 
EMPREGARÁN EN CADA ÁREA, situación que ao inicio da escolarización en Educación 
Infantil pode variar cada ano xa que no formulario de matrícula se lles pasa unha 
enquisa ás familias segundo se recolle no Decreto 79/2010, de 20 de maio para o 
plurilingüismo 

O segundo fai referencia ao punto 5. ACTIVIDADES QUE SE VAN ORGANIZAR PARA A 
DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA, son actividades que se elaboran dende o equipo 
de Dinamización da Lingua Galega e dende o Equipo de Dinamización da Biblioteca e 
que varían de ano en ano. 

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL. 

 A presente Addenda, ao igual que o Proxecto Lingüístico, foi feita ao abeiro da 
lexislación vixente relativa ao uso, fomento e promoción da lingua galega: 

- O artigo 3 da Constitución española. Punto 1º e punto 2º. 
 
- O Estatuto de autonomía de Galicia. Artigo 5. 
 

- A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. 
 

- Plan xeral de normalización da lingua galega. 
 
- Decreto 124/2007, do 28 de xuño, oriéntado cara á obtención dunha 

competencia axeitada en lingua galega no ensino obrigatorio. 
 
- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. 
 

 



CLAUSULA TERCEIRA:  OBXECTO DA ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

O obxecto da presente Addenda ao Proxecto é modificar e actualizar os datos 
recollidos ás familias sobre a lingua materna do alumnado, os datos referidos a este 
presente curso académico quedan como segue: 

Nº de alumnos/as Lingua materna galego Lingua materna castelán NS / NC 

44 22 12 10 

 
Polo que no presente curso académico a lingua empregada nas aulas de 4º de 

Educación Infantil (3 anos) será GALEGO.  
Todo isto sen prexuizo do uso dunha lingua sobre a outra, xa que o profesorado 

desta etapa procurará, na medida das súas posiblidades, que todo o alumnado 
adquira, de forma oral e escrita, o uso e coñecemento da outra lingua oficial da 
Comunidade e procurarase atender de xeito individualizado ao alumnado tendo en 
conta a súa lingua materna. 

Neste mesmo curso 2011-2012 en 5º curso de Educación Infantil (4 anos) 
empregarase como lingua vehicular o castelán, decisión tomada conforme aos 
resultados da enquisa ás familias elaborada no seu momento. 

 

Outro dos obxectos da Addenda a dito Proxecto consistía en actualizar cada ano o 
punto 5 ACTIVIDADES QUE SE VAN ORGANIZAR PARA A DINAMIZACIÓN DA LINGUA 
GALEGA:  

a) Actividades elaboradas desde o Equipo de Biblioteca: 

ITINERARIOS LECTORES. 
 

Creáronse  os itinerarios lectores, para desenvolver por cada titor na súa aula na ½ 
hora diaria adicada exclusivamente á lectura (HORA DE LER). Consiste nunha selección 
de títulos e lecturas axeitados para cada nivel de idade. No Proxecto Lector de Centro 
hai un listado entre o que os/as titores/as poden escoller. 
Ademais deste listado de libros proposto para que os titores escollan de entre eles os que 
consideren máis oportunos, contarase con todo tipo de textos variados en canto a temática e 
formato preparados polos mestres/as. Non se tratará dunha lectura individualizada por parte 
dos nenos, senon que será guiada en todo momento polo titor correspondente: Seguiranse 
unha serie de estratexias de comprensión lectora:  
 
- Antes da lectura:  
1. Activarase o coñecemento previo sobre o que se vai ler.  

2. Estableceranse predicións sobre o texto.  

3. Fomentaranse preguntas sobre o texto.  
 
- Durante a lectura:  
1. A lectura será compartida, é dicir, lerase en voz alta e todos participarán, así seguiremos o 
mesmo ritmo e permitiranos realizar todo tipo de actividades, aclaracións, preguntas, 
reflexións… ao unísono.  
 



- Despois da lectura:  
1. Buscaremos a idea principal.  

2. Elaboraremos resumos.  

3. Realizaranse actividades de comprensión lectora, de carácter lúdico, que fomenten a 
creatividade e a formación de lectores críticos e autónomos.  

A temporalización desta actividade e o nº de libros ou textos lidos, iraa fixando o titor en 
función do funcionamento e marcha do grupo-clase. 
 
MOCHILA VIAXEIRA  
É unha iniciativa de préstamo a domicilio, na que as familias participan activamente no 
despertar do gusto pola lectura nos nosos nenos/as. Cada alumno/a levará á súa casa unha 
mochila con material diverso seleccionado polo titor/a: libros (tanto para o alumnado como 
para os pais), cómics, música, dvds…  
O tempo de duración de permanencia das mochilas nas casas deberá organizalo o/a titor/a 
correspondente en función das súas necesidades. 
 
CONTACONTOS 
Celebración de sesións de contacontos, onde participarán as familias e outros solicitados ás 
editoriais e distintas institucións, xestionados desde a B.E.; a lingua utilizada será sempre o 
galego. 

b) Actividades propostas desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

- Semana cultural das letras galegas: 

- No mes de maio. Realizáranse  actividades como conferencias, contacontos,  
actuación teatrais / musicais e actividades varias. 

- “ Facemos un guión de televisión”: O escritor e guionista de varias peliculas e 
series de televisión Diego Ameixeiras enseña ao alumnado como facer un guión de 
televisión. 

- “ Instrumentos músicais populares galegos”: Actividade didáctica para coñecer 
e tocar diversos instrumentos da tradición do noso país realizada por membros do 
grupo folk Lincornia 

- “ Regüeifando” : Luis “Caruncho” enseñará a regüeifar aos rapaces e rapazas. 

- Calendario Cultural. 
Elaboración dun calendario no que cada mes se adica a unha lenda, dito ou canción 

do Barbanza. Cada curso de primaria traballará un mes do calendario, facendo o 
alumnado de infantil a portada e a contraportada. 
 

- Galeoke. 
Na aula traballarase un conxunto de cancións galegas e na semana das letras 

galegas cantaranse nun karaoke . 
 
 



-Rotulamos o Colexio 

Continuar a actividade iniciada hai dous anos de rotulación dos espazos do 

colexio con nomes en galego e das aulas nomeándoas con personaxes destacados da 

cultura da zona.  

- A Historia animada. Nós tamen creamos! 
Inscrión no programa Nós tamen creamos! Da Secretaria Xeral de Politica 

Lingüística, para a realización de curtas animadas. 
 

        - Páxina web. 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS MULTIMEDIA: Elaboración dun libro interactivo 

multimedia sobre o autor homenaxeado nas Letras Galegas 2012. 
 

- Mural Letras Galegas. 
Os e as alumnas de sexto elaborarán un mural en tela no que a través de 

debuxos e dun texto poético se dará conta da vida e obra do autor ao que se adica o 
día  das Letras Galegas. 
 

- Concurso “Utiliza o Galego”. 
Concurso audiovisual no que o alumnado participará elaborando un lema ou 

facendo unha “rafaga” sobre o valor que ten usar a nosa lingua. Eles mesmos 
grabaranse e habera 3 premios  . 
 
  - Intercambio Cultural. 

Intercambio entre o alumnado de 5º de educación primaria do noso centro con 
tres colexios da contorna de Pontevedra: C.E.I.P de Parada-Campaño, C.E.I.P. Santo 
André de Xeve e C.E.I.P. San Benito de Lérez. 

 

O Director      O Xefe de Estudos 

 

 

 

Asdo..: Francisco José Lires Fernández  Asdo.: Jorge Fernández Álvarez 

 

 

 

Noia, 12 de marzo de 2012 



ADDENDA  Nº 2 

ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Conste pola presente Addenda a modificación anual de determinados puntos 
do Proxecto Lingüístico elaborado no seu momento polo CEIP Felipe de Castro a 
partires dun cuestionario enviado ás familias e dunha recolleita de datos feita polo 
propio centro. 

CLAUSULA PRIMEIRA:  ANTECEDENTES. 

Esta addenda vai supoñer unha modificación de dous puntos básicos 
desenvolvidos no Proxecto Lingüístico do Centro que teñen que ser obxecto de 
revisión e actualización cada ano: 

O primeiro fai referencia ao punto  1. DETERMINACIÓN DAS LINGUAS QUE SE 
EMPREGARÁN EN CADA ÁREA, situación que ao inicio da escolarización en Educación 
Infantil pode variar cada ano xa que no formulario de matrícula se lles pasa unha 
enquisa ás familias segundo se recolle no Decreto 79/2010, de 20 de maio para o 
plurilingüismo 

O segundo fai referencia ao punto 5. ACTIVIDADES QUE SE VAN ORGANIZAR 
PARA A DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA, son actividades que se elaboran dende o 
equipo de Dinamización da Lingua Galega e dende o Equipo de Dinamización da 
Biblioteca e que varían de ano en ano. 

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL. 

 A presente Addenda, ao igual que o Proxecto Lingüístico, foi feita ao abeiro da 
lexislación vixente relativa ao uso, fomento e promoción da lingua galega: 

- O artigo 3 da Constitución española. Punto 1º e punto 2º. 
 
- O Estatuto de autonomía de Galicia. Artigo 5. 
 
- A Lei Orgánica de Educación (LOE) 
 
- A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, (LOMCE) 
 
- Decreto 130/2007 da Educación Primaria. 
 
- Decreto 105/2014 da Educación Primaria. 
 

- A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. 
 

- Plan xeral de normalización da lingua galega. 
 



- Decreto 124/2007, do 28 de xuño, oriéntado cara á obtención dunha 
competencia axeitada en lingua galega no ensino obrigatorio. 

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

universitario de Galicia. 
 

CLAUSULA TERCEIRA:  OBXECTO DA ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

O obxecto da presente Addenda ao Proxecto é modificar e actualizar os datos 
recollidos ás familias sobre a lingua materna do alumnado, os datos referidos a este 
presente curso académico quedan como segue: 

Nº de alumnos/as Lingua materna galego Lingua materna castelán NS / NC 

45 
homes mulleres homes mulleres 

2 11 14 8 10 

TOTAL 25 18 

 
Polo que no presente curso académico a lingua empregada nas aulas de 4º de 

Educación Infantil (3 anos) será GALEGO.  
Todo isto sen prexuizo do uso dunha lingua sobre a outra, xa que o profesorado 

desta etapa procurará, na medida das súas posiblidades, que todo o alumnado 
adquira, de forma oral e escrita, o uso e coñecemento da outra lingua oficial da 
Comunidade e procurarase atender de xeito individualizado ao alumnado tendo en 
conta a súa lingua materna. 

 
 
 
 
Outro dos obxectos da Addenda a dito Proxecto consistía en actualizar cada 

ano o punto 5 ACTIVIDADES QUE SE VAN ORGANIZAR PARA A DINAMIZACIÓN DA 
LINGUA GALEGA:  

a) Actividades elaboradas desde o Equipo de Biblioteca: 

ITINERARIOS LECTORES. 
 

Creáronse  os itinerarios lectores, para desenvolver por cada titor na súa aula 
na ½ hora diaria adicada exclusivamente á lectura (HORA DE LER). Consiste nunha 
selección de títulos e lecturas axeitados para cada nivel de idade. No Proxecto Lector 
de Centro hai un listado entre o que os/as titores/as poden escoller. 

Ademais deste listado de libros proposto para que os titores escollan de entre eles os 
que consideren máis oportunos, contarase con todo tipo de textos variados en canto a 
temática e formato preparados polos mestres/as. Non se tratará dunha lectura individualizada 
por parte dos nenos, senon que será guiada en todo momento polo titor correspondente: 
Seguiranse unha serie de estratexias de comprensión lectora:  
 



- Antes da lectura:  
1. Activarase o coñecemento previo sobre o que se vai ler.  

2. Estableceranse predicións sobre o texto.  

3. Fomentaranse preguntas sobre o texto.  
 
- Durante a lectura:  
1. A lectura será compartida, é dicir, lerase en voz alta e todos participarán, así seguiremos o 
mesmo ritmo e permitiranos realizar todo tipo de actividades, aclaracións, preguntas, 
reflexións… ao unísono.  
 
- Despois da lectura:  
1. Buscaremos a idea principal.  

2. Elaboraremos resumos.  

3. Realizaranse actividades de comprensión lectora, de carácter lúdico, que fomenten a 
creatividade e a formación de lectores críticos e autónomos.  

A temporalización desta actividade e o nº de libros ou textos lidos, iraa fixando o titor en 
función do funcionamento e marcha do grupo-clase. 
 
MOCHILA VIAXEIRA  

É unha iniciativa de préstamo a domicilio, na que as familias participan activamente no 
despertar do gusto pola lectura nos/as nosos/as nenos/as. Cada alumno/a levará á súa casa 
unha mochila con material diverso seleccionado polo titor/a: libros (tanto para o alumnado 
como para os pais), cómics, música, dvds…  
O tempo de duración de permanencia das mochilas nas casas deberá organizalo o/a titor/a 
correspondente en función das súas necesidades. 
 
CONTACONTOS 

Celebración de sesións de contacontos, onde participarán as familias e outros 
solicitados ás editoriais e distintas institucións, xestionados desde a B.E.; a lingua utilizada será 
sempre o galego. 
 
CICLOS DE CINE 
 Selección de distintas películas, en galego, relacionadas coa conmemoración do 
Samaín. Proxectados por niveis na B.E. durante os primeiros días do mes de novembro. 
 
CAIXAS TEMÁTICAS 
 Durante todo o curso están a disposición do profesorado e do alumnado distintos 
materiais, elaborados en distintos soportes, clasificados por temas (o espazo, valores cívicos e 
sociais, xeografía e historia, plantas, o corpo humano...) 
 
MES DO LIBRO 
 Distintas actividades levadas a cabo durante o mes de abril: intercambio de libros, 
exposicións, contacontos... 
 
SEMANA DAS LETRAS GALEGAS 
 Actividades lúdicas elaboradas en colaboración co EDNL. 

 

 



b) Actividades propostas desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

- Semana cultural das letras galegas: 
No mes de maio. Realizáranse  actividades como conferencias, contacontos,  

actuación teatrais / musicais e actividades varias (aínda sen concretar) 

- Galeoke. 
Na aula traballarase un conxunto de cancións galegas e na semana das letras 

galegas cantaranse nun karaoke . 
 
 - O galego punto de partida 
 Concurso organizado pola coordinadora de normalización do Barbanza, onde se 

seleccionará o mellor cartel para elaborar separadores, carteis... 

- Rotulamos o Colexio 
Continuar a actividade xa iniciada de rotulación dos espazos do colexio con 

nomes en galego e das aulas nomeándoas con personaxes destacados da cultura da zona.  

        - Páxina web. 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS MULTIMEDIA: Elaboración dun libro interactivo 

multimedia sobre o autor homenaxeado nas Letras Galegas 2015. 
 

- Mural Letras Galegas. 
Os e as alumnas de sexto elaborarán un mural en tela no que a través de 

debuxos e dun texto poético se dará conta da vida e obra do autor ao que se adica o 
día  das Letras Galegas. 
 
 

O Director      O Xefe de Estudos 

 

                           

 

 

 

Asdo..: Francisco José Lires Fernández  Asdo.: Jorge Fernández Álvarez 

 

Noia, 17 de novembro de 2014 

 


