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PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

CEIP “JUAN FERNÁNDEZ LATORRE” 

A CORUÑA 

 

COMISIÓNS DE ELABORACIÓN E REVISIÓN 

 

Na elaboración deste Proxecto Lingüístico de Centro participou unha comisión 

de mestres integrada polos seguintes membros: 

� Mª Isabel Rodríguez López (EI) 

� Mª Teresa Pérez Quintana (EI) 

� Mª José Varela Barroso (1º Ciclo EP) 

� Mª Carmen Cal Yáñez (2º Ciclo EP) 

� Mª José Suárez (3º Ciclo EP) 

� Soledad Garrido Fariña (3º Ciclo EP) 

� Mª Luisa Mariño (AL) 

 

Na súa revisión participaron os seguintes compoñentes: 

� Ed. Infantil  Beatriz Doval Pociña 

� 1º Ciclo Primaria   Mª José Varela Barroso  

           Soledad Garrido Fariña (Representante do Eq. Dir.) 

� 2º Ciclo Primaria  Mª Carmen Cal Yáñez (Coordinadora) 

� 3º Ciclo Primaria  Dolores Gallegos Pita 

� D. Orientación  Mª Luisa Mariño Castro 

 

NORMATIVA LEGAL 

  

Para a elaboración, revisión e redacción do presente Proxecto Lingüístico de 

Centro (PLC) tívose en conta a seguinte normativa: 

Puntos 1 e 2 da Constitución que establecen, respectivamente, que o castelán é 

a lingua oficial do Estado e que as demais linguas españolas tamén serán oficiais nas 

respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. 
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Artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia, que define:  

O galego é a lingua propia de Galicia. 

O galego e castelán son idiomas oficiais de Galicia e todos teñen o deber de 

coñecelos e usalos. 

E establece: Os poderes públicos de Galicia potenciarán o emprego do galego en 

todos os planos da vida pública, cultural e informativa; así como, disporán dos medios 

necesarios para facilitar o seu coñecemento. 

Artigo 14 da Lei 3/ 1983, do 15 de xuño (Lei de Normalización Lingüística), 

establece que a lingua galega é materia de estudio obrigatorio en todos os niveis 

educativos non universitarios e que ao remate do ensino obrigatorio se garantirá a 

igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais. 

Decreto 79/2010, do 20 de maio (DOG 25 de maio de 2010) - Decreto de 

plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia. 

A Presidencia da Xunta de Galicia elaborou un novo decreto no relativo ao uso 

dos idiomas no ensino non universitario, o Decreto 79/2010, que deroga o anterior 

decreto 124/ 2007. 

Do novo decreto salientamos algúns aspectos que consideramos de interese. 

A totalidade do actual decreto pódese consultar na páxina web:  

http://www.edu.xunta.es/web/ 

NOVA REGULACIÓN 

A ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Os centros de ensino e o persoal ao seu servizo usarán, con carácter xeral, a 

lingua galega e fomentarán o seu uso oral e escrito. 

Os documentos administrativos e as actuacións administrativas de réxime 

interno, actas, comunicados e anuncios redactaranse, con carácter xeral, en galego, agás 

nos referidos a outras comunidades autónomas ou cos órganos da Administración do 

Estado. 

AS LINGUAS OFICIAIS NO ENSINO NON UNIVERSITARIO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Nesta etapa o profesorado usará a lingua materna predominante entre o 

alumnado e procurará que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento 

da outra lingua oficial de Galicia. 
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Ao principio de cada curso preguntaráselles aos pais, nais e titores legais acerca 

da lingua materna do seu fillo ou filla para determinar a do Centro.  

Atenderase de xeito individualizado o alumnado tendo en conta a súa lingua 

materna. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel 

nas dúas linguas oficiais de Galicia. 

As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. 

Impartirase en galego a materia de Coñecemento do Medio Natural, Social e 

Cultural, e en castelán a materia de Matemáticas. 

Cada centro educativo decidirá a lingua en que se impartirá o resto das 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. 

DEREITO Á EXENCIÓN DA CUALIFICACIÓN DAS PROBAS DE LINGUA GALEGA 

O alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia en 3º ciclo de EP, 

procedente doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro, poderá obter unha 

exención temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de LG durante 

un máximo de dous cursos escolares. 

O alumnado terá que asistir ás aulas como medio de integración lingüística. O 

incumprimento desta norma suporá a revogación da exención. 

A exención solicitarase cada ano académico. As solicitudes dirixiranse aos 

directores/as dos centros. 

OS MATERIAIS 

Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego e en castelán 

estarán redactados na lingua en que se imparta a materia. 

O alumnado poderá usar calquera das dúas linguas oficiais, agás nas clases de 

LG, LC e linguas estranxeiras. Procurarase que o alumnado utilice a lingua en que se 

imparte a materia. 
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HISTORIA DO CENTRO E ENTORNO SOCIAL 

 

O Colexio Juan Fernández Latorre está situado no barrio do Castrillón de A 

Coruña, nunha barriada nova e en crecemento. 

É relativamente novo (curso 1992 – 93) creado ao incrementarse notablemente a 

poboación do barrio. Actualmente está moi saturado e sen espacios para desdobres, 

atención a grupos reducidos, titorías de pais,... 

O centro é de escolarización preferente para alumnado con discapacidades 

motóricas. Esta característica configura un centro cunha filosofía e un carácter 

específico marcado por esta singularidade. Contamos con supresión de barreiras 

arquitectónicas e recursos materiais específicos, así como con transporte adaptado. 

Ten línea dous, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, 

contando con  440 alumnos e alumnas. Algunhas clases pasan de 25 alumnos/as. 

A poboación do barrio, no que se encontra o colexio, é dunha clase 

socioeconómica, en xeral, media-baixa. Unha grande maioría procede do medio rural. É 

unha zona donde se están construíndo moitas vivendas habitadas por parellas novas, con 

fillos en idade escolar, razón pola que a demanda de prazas está ao 100%, cunha 

previsión de aumento a medio prazo dadas as crecentes e inmediatas reformas 

estruturais que se están efectuando nesta zona da cidade. 

O nivel sociocultural correspóndese co nivel económico. Abundan os obreiros e 

funcionarios. Os movementos de poboación empezan a ser cada vez máis significativos 

denotándose pequenas oleadas de aumento de poboación inmigrante procedente, na súa 

maioría, de América latina.    

 

 

1.- CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE NO 

CONTORNO 

 

O criterio empregado, ademáis da observación que se leva feito polo EDLG ao 

longo dos últimos cinco anos que levamos no centro, foi a aplicación dunha enquisa, 

segundo modelo aportado pola publicación “A planificación lingüística nos centros 

educativos”, editado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da 

Xunta de Galicia, e diferente para cada un dos seguintes sectores consultados: pais- nais 
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de alumnos/as de EI, 1º e 2º Ciclo de EP (347 enquisas entregadas), alumnos/as do 3º 

Ciclo de EP (94 enquisas entregadas) e profesorado (31 enquisas entregadas). 

Consideramos de gran importancia que esta enquisa sexa aplicada cada catro 

anos, xa que neste tempo renóvase a metade do noso alumnado. 

 

Entrega, recollida, análese e valoración de enquisas a pais- nais e titores legais dos/as 

alumnos/as de E. Infantil, 1º, 2º, 3º e 4º niveis de EP, a alumnos/as de 5º e 6º de EP e 

aos mestres/as do Claustro. 

 

A.- Do estudo e análese das numerosas enquisas recollidas dos pais- nais de         

alumnos/as (86%)  e do alumnado do 3º Ciclo (100%), podemos deducir: 

1º.- A linguaxe familiar predominante é o castelá, con escaso uso da lingua 

galega, aínda que se aprecia un maior emprego desta nos alumnos de E. Infantil. 

2º.- A aprendizaxe da primeira lingua faise en castelá. 

3º.- Non existe menosprecio da lingua galega, xa que consideran que é 

enriquecedor coñecer máis de dúas linguas e que as Matemáticas pódense aprender en 

galego. 

4º.- Non consideran que a lingua galega sexa axeitada para os videoxogos, tal 

vez pola súa escasa presenza no mercado, aínda que os rapaces o valoran en menor 

medida. 

5º.- Un pouco máis da metade dos preguntados non queren máis clases en 

galego, manifestándose neste senso unha porcentaxe maior do alumnado. Consideramos 

esto un dato relevante por canto que a ensinanza é, na súa maior parte, en galego, nas 

materias instrumentais. 

6º.- Ambas mostras, tanto pais como alumnos, consideran que o galego é moi 

útil en Galicia e que aquí débese empregar máis o galego. 

Mais unha pequena porcentaxe (3%), que non por pequena debe ser despreciada, 

consideran que a xente que fala castelá é máis intelixente. 

 

B.- Do análese e valoración das enquisas do profesorado (93,5% recollidas) 

despréndese que: 

1º.- A lingua habitual do profesorado é o castelá, aínda que se considera 

debidamente capacitado para impartir a ensinanza en lingua galega e non rexeita nin se 

manifesta en contra de facer algún curso de actualización. 
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2º.- Constátase que o profesorado cumpre coa normativa vixente, que non 

manifesta a súa opinión, mais amosa un amplo abano de actitude negativa cara a que a 

lexislación vixente  impón un excesivo uso do galego.  

3º.- Igual é a súa actitude cara á normalización social, non encontrando ningún 

inconveniente en que as Matemáticas e novas tecnoloxías se poidan dar en galego. 

Todo esto queda patente calculando o Índice de Galeguidade – 2, 42% - que 

indica un profesorado con predominio do castelá. 

C.- Gráficas das enquisas: 

 

 

ENQUISA PROFESORADO 
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ENQUISA ALUMNADO 
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ENQUISA PAIS/NAIS 
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DETERMINACIÓN DA LINGUA MATERNA PREDOMINANTE   

 

Cada curso escolar, no momento de solicitude da matrícula, consultarase aos 

pais/nais de alumnos/as de E. Infantil de 3 anos (novo ingreso), sobre a lingua en que 

desexan escolarizar aos seus fillos.  

 

 

2.- MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LINGUA GALEGA 

 
 

EI 3 – 4 anos: Libros de texto en lingua castelá. Iniciación á lingua galega de 

modo oral. 

EI 5 anos: Libros de texto en lingua galega. Ensinanza ao 50% en cada lingua. 

 

1º Ciclo EP: 1º Nivel: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Música e EF. 

2º Nivel: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Música, Plástica e EF. 

 

2º Ciclo EP: 3º Nivel: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Música e 

Plástica. 

4º Nivel: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Música e Plástica. 

 

3º Ciclo EP: 5º Nivel: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Música e 

Plástica. 

6º Nivel: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Música, Plástica e Cidadanía. 

 

 

3.- MEDIDAS DE APOIO E REFORZO ADOPTADAS PARA O 

CORRECTO USO LINGÜÍSTICO ESCOLAR E EDUCATIVO, PARA 

ALCANZAR O OBXECTIVO XERAL ESTABLECIDO NA LNL E NA LOE DE 

FOMENTO DO PLURILINGÜISMO. 

 

Na procura que o alumnado faga un uso habitual do galego, independentemente 

da súa lingua familiar, consideramos importante levar a cabo as seguintes actuacións: 
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1ª.- Potenciar o emprego da lingua galega nas relacións informais co alumnado, 

tales como: conversas nos recreos, nos corredores, fóra da actividade docente,… 

2ª.- Empregar a lingua galega nas comunicacións orais coas familias e con outras 

institucións. 

3ª.- Priorizar, nas actividades complementarias, aquelas que se desenvolvan en 

lingua galega. 

4ª.- Continuar co emprego da lingua galega no rotulado do centro, nas 

comunicacións dos taboleiros, no uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación,… 

 5ª.- Continuar coa dotación de fondos en galego para a biblioteca e as aulas, a lo 

menos nun 50%. 

6ª.- Solicitar a colaboración do persoal non docente para que utilice a lingua 

galega nas súas relacións habituais co alumnado. 

7ª.- Solicitar a colaboración da ANPA para que utilice a lingua galega: 

� Nas súas relacións habituais co alumnado. 

� Nos seus escritos e comunicacións. 

� Nas actividades que organiza. 

 

 

4.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO CON 

INSUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON 

APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN. 

 
Dadas as características do noso centro, as medidas fundamentais a adoptar 

serían: 

1ª.- Formación de grupos reducidos, por Ciclos, cun profesor de apoio e un 

material axeitado, distinto do da aula; xa que dentro da aula o grupo ten un coñecemento 

e dominio superior das linguas. 

2ª.- Solicitar das institucións correspondentes a posta en funcionamento dun 

Proxecto de Apoio e Reforzo das linguas, para todos os Ciclos, fóra do horario lectivo. 

3ª.- Outra medida a considerar, que depende da administración e que 

posibilitaría a atención deses alumnos dentro da aula, sería a redución da ratio actual; xa 

que é imposible a atención individualizada en grupos de 25 alumnos/as ou máis. 
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4ª.- Pedir a colaboración das familias, solicitándolles a súa axuda e implicación 

dentro das súas posibilidades.  

 
 

5.- ACTIVIDADES PARA A DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 
1.- Reparto, aos pais/nais e profesorado,  dun díptico explicativo da lexislación 

vixente en lingua galega, do emprego da mesma no centro e outros se se considera 

necesario. 

2.- Información á comunidade educativa sobre a normativa vixente e calquera 

outra nova referida ao proceso de normalización do idioma galego. 

3.-Elaboración de fichas para o control do alumnado. 

4.- Elaboración, búsqueda e adquisición de materiais de apoio, axeitados aos 

distintos niveis, para o alumnado que precisa reforzo, con nee e o extranxeiro. 

5.- Colaboración na dinamización da biblioteca. 

6.- Celebración do Samaín e Magosto. 

7.- Conmemoración do Nadal. 

8.- Celebración do Entroido. 

9.- Edición da revista escolar “Aquelarre”. 

10.- Conmemoración das Letras Galegas (en colaboración con outros centros).  

11.- Impulsar a participación e colaboración en diferentes actividades 

organizadas por outras entidades (AVV, biblioteca municipal, Concello, outros 

centros,…). 

12.- Dar a coñecer autores e obras da literatura galega.     

13.- Encontros con escritores e/ou ilustradores de literatura infantil galega e 

contacontos. 

14.- Presentación das novidades de música infantil por parte dos autores. 

15.- Convocatoria do concurso narrativo “Contos en familia”. 

16.- Organización de “contacontos familiares” para o alumnado de EI. 

17.- Conmemoración de datas sinaladas (aniversarios, centenarios,…) da 

biografía de destacados autores galegos e de publicacións da literatura galega. 

18.- Colaboración no periódico dixital “Atrapasoños”. 

19.- Outras actividades puntuais. 

 

 


