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DATOS XERAIS DO CENTRO 

 

Tipo de centro PÚBLICO 

       

Denominación oficial   CEIP ILLA VERDE   

 

Código do centro   27016728 

Provincia LUGO 

 

Enderezo Roi Xordo, nº2     

 

Código Postal  27002   

 

Teléfonos:               Dirección ----------------982 82 81 43   

Secretaría/Xefatura de Estudos/Orientación  982 82 81 44 

        Anexo Infantil ---------------982 82 81 45  

                                   Fax -------------- 982 82 81 46 

 

   

 

N.I.F  Q7755166A 

 

Dirección de correo electrónico  ceip.illaverde@edu.xunta.es    

 

Páxina Web   http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.illaverde@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/
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1. Introducción: 

 

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

universitario de Galicia constitúe xaora a principal base legal para a toma de 

decisions en material lingüística no ámbito escolar. Este decreto está 

actualmente eivado en dous artigos dende o ano 2012 por sentenza xudicial, 

aspecto que a espera de ser solventado pola consellería competente foi 

resolto por unha a instrucción da consellería de Educación do 31 de xullo de 

2013. 

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística, 

establece que " os nenos teñen dereito a recibi-lo primeiro ensino na súa 

lingua materna e que ao remate dos ciclos en que o ensino do galego é 
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obrigatorio, os alumnos o coñezan, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade 

co castelán" (artº. 14.3). 

O obxectivo xeral será que, ao remate da etapa de Educación Primaria, 

o alumnado deste centro desenvolva unha competencia axeitada tanto en 

lingua galega coma en lingua castelá, permitindo aos alumnnos e alumnas 

utilizar con fluidez calquera das dúas linguas. 

Dende o CEIP llla Verde pretendemos avanzar para acadar este 

obxectivo, e acadar así unha mellora na competencia das dúas linguas oficiais. 

Necesitamos polo tanto planificar a nosa tarefa educativa, planificación 

que virá marcada palas nasas necesidades concretas e polos nasos 

obxectivos educativos, así como os medios e estratexias necesarias para 

levalos a cabo. 

Mencionaremos tamén o compromiso por parte de todo o profesorado 

como docentes implicados na tarefa educativa. 

 

 

 

 

2. Estudo sociolingüístico 2019 

 

 

Estudo  sociolingüístico do centro elaborado mediante enquisa ás familias en maio de 2019. 

 

É alumno/a de. Número de respostas: 69 respostas. 

 
 

 

En que lingua.... ? Número de respostas: . 69 respostas 
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O neno/a ten mais facilidade para acceder a recursos (libros, cancións, internet, ...) en ?. Número 

de respostas: 69 respostas. 

 
 

En xeral no recreo do colexio fálase maioritariamente. Número de respostas: 69 respostas. 

 
 

Actualmente, en que lingua  ...?. Número de respostas: . 
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Sabedes que materias se teñen que impartir en galego e cales en castelán?. Número de respostas: 

69 respostas. 

 
 

Como é a presenza do galego no colexio. Número de respostas: 69 respostas. 

 
Que lingua emprega o profesorado para relacionarse co alumnado fóra da aula (no patio, nos 

corredores, cando o atende porque recurre a el/ela ...)?. Número de respostas: 69 respostas. 

 
Que lingua emprega o/a alumno/a maioritariamente para relacionarse cos amigos/as no recreo?. 

Número de respostas: 69 respostas. 
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DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddaa  lliinngguuaa  pprreeddoommiinnaannttee  nnaa  ccoonnttoorrnnaa  

DETERMINACIÓN DA LINGUA PREDOMINANTE  DO CONTORNO 

 

As conclusións do  último estudio socio-lingüístico da Comunidade Educativa 

indica que o 51%  aprendeu a falar exclusivametne en castelán, mentres que só un 

10% o fixo exclusivamente en galego, ademáis segundo a primeira gráfica a 

meirande parte do alumnado emprega o castelán na casa e cos amigos como 

primeira opción en porcentaxes de 55/4 e 59/2, no anterior estudo sociolingüístico de 

2012 o 11% falaba exclusivametne castelán subindo esta porcentaxe ao 55% e 

reducíndose a porcentaxe de alumnado que fala exclusivametne en galego do 11 ao 

3%. A porcentaxe de alumnado que fala indistintamente as dúas linguas reduciuse 

tamén do 30,2% en 2012 ao 6% en 2019.  

Na última elección do emprego do galega ou castelán que fixeron as familias 

dos nenos e nenas escolarizados no nivel de 3 anos, decantáronse a maioría pola 

lingua castelá. 

No que se retire ao contexto sociolingüístico do centro, podemos dicir que é 

a lingua galega a empregada no centro como lingua oficial tanto en actos coma en 

reunións colectivas, actividades de celebración conxuntas, comunicación coas familias 

e institucións , documentación, todo tipo de información, etc.  

 

Por outra banda, dicir que hai unha boa porcentaxe de alumnado que teñen 

como lingua materna o castelán, aínda que a competencia en lingua galega ten un 

nivel aceptable no centro, polo que o noso compromiso coa lingua galega ten que 
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ser importante, e por este motivo, dende hai moito tempo, traballamos con todos 

os medios que ternos ao  noso alcance (convocatorias de diversas institucións, 

participación en concursos, proxectos de fomento do uso do galego… Sen 

embargo o número de usuarios dos idiomas cooficiais, lonxe de camiñar cara a 

normalización do galego e cara ao uso indistinto dos mesmos móvese de xeito 

alarmante de cara ao uso exclusivo do castelán. 

 

 

 

3. A lingua nas etapas educativas 

 

 

A LINGUA NAS ETAPAS EDUCATIVAS  

EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill  

Educación Infantil 

 

Educación Infantil: Segundo o artigo 5, do Decreto 79/2010 nos seus puntos 1 e2 

establécese que na etapa de educación infantil o profesorado empregará na aula 

alingua materna predominante entre o alumnado, se ben deberá ter en conta alingua 

da contorna e procurará que ao alumnado adquira, de forma oral e escrita o 

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

 

Tendo presente o Decreto 79/2010  do 20 de maio,  e a instrucción da 

consellería de Educación do 31 de xullo de 2013 na que se di “ 

Primeiro: A lingua predominante do alumnado na etapa de educación infantil deberá 

determinala o centro educativo, mediante a súa fixación e posterior aprobación no 

proxecto lingüístico de centro. 

 Co fin de levar a cabo tal resolución, teranse en conta os seguintes parámetros: 

 a) Resultado da pregunta aos pais, nais, titores/as ou representantes legais do/a alumno/a 

antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do seu fillo ou filla.  

b) Realidade sociolingüística do contorno.  

c) Garantía da presenza das dúas linguas cooficiais como vehiculares na programación 

anual do centro e, polo tanto, da adquisición de coñecementos nas dúas linguas.  

Segundo: 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 
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avaliación do dominio de lingua que teña o estudantado 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.” 

 

No CEIP Illa verde empregarase  

 A enquisa ás familias de EI e mailo estudo anterior ou outros que poidan 

facerse.   

 os datos lingüísticos do entorno do centro que poidesen recabarse cada 

ano. 

 Os datos que os/as mestres/as de EI recollan das entrevistas iniciais coas 

familias. 

o  En base aos datos anteriores, e ao coñecemento da realidade do contorno 

sociolingüístico será como se determine, cada ano, mediante una adenda do 

proxecto lingüístico na PXA, a lingua a empregar na Educación Infantil, podendo 

esta variar incluso dun curso a outro e sempre co obxectivo de empregar a 

lingua materna predominante entre o grupo de alumnado con independencia de 

que para atención individualizadas se poida empregar a lingua materna do 

propio alumno/a e sempre tamén co obxectivo de avanzar de cara a 

normalización das dúas linguas cooficiais. 

 

EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  

 

Educación Primaria 

 

De acordo co establecido no Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismono 

ensino non universitario de Galicia, no seu artigo 12, referente a horarios e 

empregodas linguas, no seu punto 1: “ Se asignará globalmente o mesmo número de 

horas óensino das asignaturas de lingua galega e lingua castelá”. 

Art 5 DO DECRETO ANTERIOR  

Educación Primaria: Dacordo co establecido no Decreto 79/2010, de 20 de maio,no 

seu artigo 6 adicado á Educación Primaria, se garantizará a adquisición da 

competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia. 
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As asignaturas de lingua se impartirán no idioma de referencia. Se impartirá en galego 

a materia de Coñecemento do medio natural, social e cultural, e en castelán a 

asignatura deMatemáticas. 

As áreas das linguas impartiranse no idioma de referencia das mesmas. 

No resto das materias, seguindo o Decreto 79/201O do 20 de maio, "o centro 

educativo decidirá a lingua en que se impartirá, garantindo que as materias en 

galega e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe de horas semanais" ".... 

Este proceso realizarase cada catro anos". 

Na táboa seguinte quedan reflectidas todas as áreas e a lingua na que se 

impartirán. 

 

CURSO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 Gale

go 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

CCNN 2  2  2  2  2  2  

CCSS 3  2  3  2  2  2  

EF  2 2   2  2 2  2  

EM 1  1  1  1  1  1  

E 

Plástica 

1  1  1  1   1  1 

Galego 4  4  4  4  4   4 

Castelán  4  4  4  4  4 4  

Matemá

ticas 

 5  5  4  4  5  4 

Valores/

Rel 

 1  2  1  1  1  1 

TOTAL 11 12 12 11 11 11 10 11 11 11 11 10 

A Área de libre configuración non está incluída dado que neste momento é 

“afondamento nas linguas” polo que non ten un idioma asociado. 

TOTAIS 

Galego 66 

Castelán 66 

 

 

4. Medidas adoptadas para o aproveitamento das linguas 
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MEDIDAS ADOPTADAS  PARA O APROVEITAMENTO  DAS LINGUAS 

Atendendo ao marco lexislativo do devandito decreto de plurilingüismo, o 

centro debe expoñer cales son as estratexias para garantir a adquisición oral e 

escrita dunha competencia similar nas dúas linguas oficiais. 

Para un correcto uso lingüístico escolar e educativo e co fin de acadar o 

obxectivo xeral establecido na Lei de normalización lingüística e o fomento de 

plurilingüismo, adoptaremos as seguintes medidas: 

Tendo en canta que en Educación Infantil a lingua predominante é o castelán 

traballarase de forma progresiva o ensino en galega en diversas situacións da vida 

diaria da aula: xogos, cantos, cancións, conversas, ... 

Nos casos particulares de alumnado que poida presentar algún grao de 

dificultade no seu desenvolvemento lingüístico haberá que: 

• Partir da análise do dominio inicial da lingua en cuestión, para establecer 

pautas de actuación. 

• Estudaranse os casos concretos e contarase co 

asesoramento do Departamento de Orientación do centro. 

• Estableceranse  medidas de reforzo educativo e os apoios necesarios (dentro 

e/ou fóra da aula) 

• Buscarase o material axeitado para o traballo co alumnado e para a 

comunicación coas familias, no caso de ser preciso. 

 

O reforzo educativo levarase a cabo no contexto escolar ordinario e polo 

profesor correspondente . En cada ciclo disporemos dun tempo (a determinar en cada 

caso) para atender ao alumnado que necesiten explicacións complementarias ou 

realicen actividades básicas de reforzo na lingua, na medida do posible sempre 

dentro da aula, e nos casos que se considere oportuno fóra. 

Tódalas actividades que se leven a cabo no centro propostas polo Equipo de actividades 

extraescolares, realizaranse en lingua galega, e no caso de que a actividade non sexa 

organizada directamente polo centro (teatro, visitas guiadas, concertos, etc.) tratarase de 

garantir o uso da mesma. 

Con todas estas medidas consideramos que se pode garantir o uso e o fomento da lingua  

galega entre toda a comunidade escolar. 
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5. A lingua nos diferentes ámbitos do centro 

 

A LINGUA NOS DIFERENTES ÁMBITOS DO CENTRO 

 

No noso centro educativo configúranse diferentes ámbitos de intervención e, 

dentro de cada un, hai diferentes sectores de actividade, con posibles 

actuacións singulares que determinamos a continuación. 

ÁÁmmbbiittoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

 

Relacións do centro coa Administración Educativa e con organismos do 

propio Concello de Lugo  (Concello, Deputación Provincial, Biblioteca 

Municipal. ..) e aspecto burocrático. 

Detallamos seguidamente todo o referido ao aspecto administrativo onde se 

utiliza sempre a Lingua Galega. 
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DOCUMENTOS ESCRITOS COMUNICACIÓNS 

ORAIS 

SÍMBOLOS 

Documentación  interna Convocatorias 

Avisos Certificados 

Actas de reunións Regulamentos Follas 

Informativas 

Escritos a organismos oficiais  

 da 

Administración Educativa y de 

organismos do Concello. 

 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

Inventarios 

 

Balances 

Outros documentos de contabilidade (recibos, 

facturas 

Claustros 

 

Consellos Escolares 

 

Reunións de traballo (Ciclos, 

EDLG,...) 

Rotulación interna e 

externa 

 

Taboleiros  de 

anuncios 

Carteis avisos e 

Comunicacións 
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ÁÁmmbbiittoo  aaccaaddéémmiiccoo  

Comprende todos os 

usos escritos e orais 

en Lingua Galega 

coa finalidade de 

ordenar e planificar 

todos os aspectos 

pedagóxicos do 

centro.DOCUMENTO

S DE 

PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA 

DOCUMENTO

S E 

ACTIVIDADES 

DOCUMENTO

S DE 

SEGUIMENTO 

OUTROS 

Proxecto 

Educativo de 

Centro 

Proxecto 

lingüístico Regulamento 

de 

Rex Interno 

Programación 

Xeral Anual 

Proxectos 

Curriculares 

Programacións de aula 

Adaptacións 

curriculares 

Documentos do 

Departamento 

de Orientación 

Revista Escolar 

"Recuncho

s Verdes" 

Follas 

informativa

s 

Catalogación 

da 

biblioteca 

Memoria anual 

Boletíns de 

notas 

Informacións ás 

familias 

Expedientes do 

alumnado 

Interacción 

coa 

Asociación de 

Nais e Pais 

Celebración

s Magosto, 

Nadal, Letras 

Galegas,... 

 

 

 

 

 

6. Obxetivos xerais e liñas de actuación  

LLiiññaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  

Aínda que posteriormente iremos especificando obxectivos máis 

concretos en distitntos apartados, podemos sinalar unhas liñas de actuación 

de carácter moi xeral que trazarían o camiño a seguir. 

 Acadar para a lingua galega un maior uso na vida cotiá do centro así 

como procurar que teña máis promoción e máis espazos de uso. 
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 Traballar na procura de que a lingua galega sexa visible, destacando a 

súa presenza no centro educativo para desenvolver e garantir o seu 

coñecemento e o uso diario. 

 Crear novos ámbitos de actuación que favorezan a utilización da lingua 

dentro e fóra do centro escolar. 

 Achegar a lingua e as manifestacións culturais galegas ao  

alumnado procecedente doutros países e ás súas familias. 

 Empregar activamente as Tics como espallamento do galego e como 

vehículo de divulgación e participación de toda a Comunidade 

Educativa (programas para PDI, creación de blogues, correo 

electrónico, utilización de páxinas web  

nesta lingua...) 

 

 Colaborar con entidades culturais, asociativas, recreativas 

(Concello, museos, bibliotecas, aulas de natureza...) 

 Considerando que as competencias básicas son unha das 

principais f inal idades da educación,  contribuirase á  

adquisición das mesmas, a través de diferentes actividades, que se 

irán especificando nos próximos proxecto de fomento do uso do 

galego, potenciando o seu desenvolvemento. 

OObbxxeettiivvooss  xxeerraaiiss    

 Potenciar e promover o uso da lingua galega en todas as 

actividades do centro. 

 Revalorizar o galego de maneira que o alumnado comprenda e 

asuma que a súa lingua Ile serve para comunicarse entre eles e co 

seu entorno próximo e lonxano. 

 Potenciar o emprego da lingua galega tanto dentro coma fóra da 

aula. 

 Procurar como norma xeral dirixirse ao alumnado en lingua galega 

como medio de comunicación habitual no colexio.  

 Falar con liberdade e seguridade nun medio oral. 

 Contribuír a un mellor coñecemento da nosa cultura. 
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 Facilitar o contacto co mundo da literatura galega. 

 Fomentar o gusto pola audición das distintas manifestacións da tradición 

oral. 

 Fomentar o interese pola audición da música galega. 

 Ampliar o fondo bibliográfico do colexio. 

 Ampliar a nosa lingua a través das novas tecnoloxías da información 

e da comunicación. 

 Intentar acadar unha valoración positiva no uso da lingua galega por 

parte da comunidade educativa. 

 Mel lorar a competencia l ingüíst ica dos membros da 

comunidade educativa. 

 Potenciar a presenza no ensino da realidade, cultura, 

historia,xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte e folclore 

galegos. 

 Utilizar a lingua galega nas reunións colectivas de grupo, de nivel, de 

ciclo... cos pais. 

 Utilizar a lingua galega nas enquisas persoais do profesorado cos pais. 

Este Proxecto Lingüístico de Centro no que están recollidos os puntos que 

determina o Artigo 14° do Decreto 79/2010, farase máis específ ico no 

Proxecto de Fomento do uso do galego que elaboraremos cada curso 

escolar, detallando de forma máis precisa todas e cada unha das 

act ividades a realizar así como a metodoloxía concreta e a forma de 

avaliar o mesmo. 

 

 


