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Puntos 1 e 2 da Constitución que estable-

cen, respectivamente, que o castelán é a lin-

gua oficial do Estado e que as demais lin-

guas españolas tamén serán oficiais nas res-

pectivas comunidades autónomas de acordo

cos seus estatutos.

Artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Ga-

licia, 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 informa-

tiva; así como, disporán dos medios necesa-

rios para facilitar o seu coñecemento.

Artigo 14 da Lei 3/ 1983, do 15 de xuño

(Lei de Normalización Lingüística), esta-

blece que a lingua galega é materia de estu-

dio obrigatorio en todos os niveis educativos

non universitarios e que ao remate do ensi-

no obrigatorio se garantirá a igualdade de

competencia lingüística nos dous idiomas ofi-

ciais.

Decreto 124/2007, polo que se regula o uso

e a promoción do galego no sistema educati-

vo e que elabora unha nova normativa orien-

tada a obter unha competencia axeitada do

galego no ensino obrigatorio e a propiciar a

igualdade plena e efectiva entre as dúas lin-

guas oficiais por parte de toda a poboación

escolar garantindo a mesma competencia en

ambas as dúas linguas.

A NORMATIVA LEGAL



.

O IDIOMA GALEGO NA ADMINIS-

TRACIÓN EDUCATIVA

Os centros de ensino e o persoal ao

seu servizo usarán, con carácter xe-

ral, a lingua galega e fomentarán o seu

uso oral e escrito.

Os documentos administrativos e as

actuacións administrativas de réxime

interno: actas, comunicados e anun-

cios redactaranse, con carácter xeral,

en galego.

O NOSO PLAN LINGÜÍSTICO

Para a elaboración e redacción do

Plan Lingüístico de Centro (PLC) tívo-

se en conta a normativa vixente, a

observación que se leva feito polo

ENDL ao longo dos últimos anos e a

aplicación dunha enquisa, segundo

modelo aportado pola publicación «A

planificación lingüística nos centros

educativos», editado pola Consellería

de Educación e Ordenación Universi-

taria da Xunta de Galicia, determinán-

dose que a lingua materna do alum-

nado é o castelán.

HORARIO LINGUA GALEGA

Educación infantil

En Educación Infantil, conforme a

lexislación vixente, a lingua vehicular

será ó castelá e empregarase a

lingua galega en todas as materias,

agás en Lectoescritura e Relixión.

Educación Primaria

En EP impártese a ensinanza en lin-

gua galega, conforme a lexislación

vixente, nas seguintes materias: Lin-

gua Galega, Coñecemento do Medio,

Matemáticas e Cidadanía.

PRESENZA DO IDIOMA GALEGO

NO CEIP FERNÁNDEZ LATORRE

1ª.- Potenciarase o emprego da lingua

galega nas relacións informais co

alumnado, tales como: conversas nos

recreos, nos corredores, fóra da acti-

vidade docente,…

2ª.- Empregarase a lingua galega nas

comunicacións orais coas familias e

con outras institucións.

3ª.- Priorizaranse, nas actividades

complementarias, aquelas que se

desenvolvan en lingua galega.

4ª.- Continuarase co emprego da

lingua galega no rotulado do centro,

nas comunicacións dos taboleiros,

no uso das tecnoloxías da

información e da comunicación,…


