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1-INTRODUCIÓN 

Neste curso 2016/2017 revísase o Proxecto Lingüístico do Centro elaborado no curso 

2012/2013   en base ao Decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galiza e tendo en conta a Instrución para a aplicación de 

dito decreto tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia sobre ese tema. 

Este Proxecto Lingüístico do Centro foi elaborado polos integrantes do E.D.L.G.:Beatriz 

Villalba López, Marcolina Núñez Franco, María Severina Rabuñal Viturro, Luís Alberto 

Alonso Vicente e a coordinadora Gloria Inés Vázquez Castro. 

2-MARCO LEGAL 

 O presente documento baséase na normativa vixente,tendo como principais 

referentes legais os que seguen: 

- Lei 3/1983, do 15 de xuño , de Normalización Lingüística. 

- Decreto 330/2009 , do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

universitario de Galicia. 

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. No curso 2015/2016 

deixou de estar en vigor o Decreto 130/2007. 

- Instrución 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 sobre ese tema 
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3-CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

3-1Localización do centro 

O CEIP Manuel Rodríguez Sinde está situado no centro da vila de A Guarda, 

dentro do termino municipal do mesmo nome e dentro da bisbarra do Baixo 

Miño. Este concello limita con Portugal e co Océano Atlántico, feito que lle da 

unhas características especiais; unha variedade dialectal do galego con 

influencia portuguesa e ao mesmo tempo mariñeira. 

 O nivel socioeconómico das familias do centro e medio-baixo. A actividade 

económica máis importante da zona é a pesca e os servizos, destacando a 

hostalería e o comercio. Hai que destacar o efecto da crise nas economías 

familiares. 

O nivel cultural das familias do centro é medio-baixo. 

As familias inmigrantes son poucas e proceden de Portugal; empregándose se 

fora necesario o plan de Apoio. 

 

3-2 Situación sociolingüística do centro 

Para determinar a situación lingüística do centro ,empregáronse diferentes 

métodos: 

1- Observación directa: nas reunións coas nais e pais do noso alumnado; no uso informal 

da lingua oral entre o alumnado na aula e no recreo; no emprego da lingua escrita por 

parte das familias cando envían algún aviso aos mestres. 

2- Observación indirecta: nas enquisas ao profesorado para determinar o idioma que 

utilizan na relación entre iguais, cos nenos e coas familias; nas enquisas ás familias; na 

consulta ás familias que se incorporan por primeira vez ao centro na Educación Infantil 

para constatar cal é a lingua materna da maioría do alumnado. 

Con todo isto, analizamos catro índices  que consideramos relevantes para ter un 

coñecemento da realidade sociolingüística na que estamos inmersos: 

1) Análise sociolingüístico do contorno do noso centro: o CEIP Manuel Rodríguez 

Sinde está situado no centro da vila de A Guarda. No curso 2016/2017 contamos 

con 144 alumnos e alumnas . A inmensa maioría deles teñen ao castelán como 

lingua materna, aínda que moitos dos seus pais/nais e, sobre todo, avós e avoas 
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sexan galegoparlantes. Trátase, loxicamente, dunha situación diglósica  na que o 

castelán (e agora tamén o inglés) é visto pola maioría das familias como unha 

lingua máis útil para o futuro laboral dos seus fillos. O único positivo é que os 

nenos están en contacto  coa lingua galega de diferentes xeitos fóra do horario 

escolar, pois poden oír  as conversas entre os seus familiares, e entre os adultos 

que coñecen, que son, a  maioría, en galego, e tamén poden oír falar galego en 

medios como a TVG e na Radio Galega. 

2) Situación do profesorado: a través da observación directa dos nosos compañeiros 

e as enquisas realizadas chegouse á conclusión de que gran parte do profesorado 

ten como lingua habitual  o castelán. Tamén a maioría deles considéranse 

altamente capacitados para empregar calquera das dúas linguas oficiais da 

comunidade na súa actividade docente. 

3) Situación do alumnado: a maioría do noso alumnado ten como lingua materna o 

castelán,  xa que é  a lingua na que a maioría dos pais e nais se dirixe aos fillos, 

malia  ser a  maioría das familias galegoparlantes. A consecuencia lóxica disto é 

que só un 5% do alumnado ten ao galego como lingua habitual de comunicación. 

Loxicamente, moitos nenos teñen dificultades para expresarse no idioma galego, 

feito que se nota especialmente en dita asignatura. 

4) Situación lingüística do centro: referímonos á presenza que ten a lingua galega na 

vida do centro fóra da que ten nas actividades docentes. Neste sentido podemos 

afirmar que existe predominio absoluto da lingua galega na documentación dos 

taboleiros administrativos, nas notas informativas, na decoración e nos letreiros 

do centro; hai un emprego exclusivo da lingua galega nas comunicacións escritas 

coas familias e con outras institucións (concello, outros centros,…); tamén se usa a 

lingua galega xunto á castelá nas interaccións entre  profesorado e  alumnado en 

contextos informais, pero hai que recoñecer que case todo o alumnado emprega o 

castelán para falar cos mestres ou con outras persoas que se dirixen a eles en 

galego. 

 

 En resumidas contas, analizados os índices anteriores, consideramos que o noso centro 

está nun contorno diglósico favorable ao castelán, aínda que as máis das familias  sexan 

galegofalantes . Destaca o predominio do castelán entre os nenos debido á educación recibida 

de pais e nais nesa lingua, e á súa maior presenza nos medios. Existe polo tanto unha situación 
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social de desigualdade entre os dous idiomas, de aí a importancia do traballo do EDLG para 

tentar que se equilibre o nivel de competencia e de uso dos dous idiomas. 

4-OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

1. Acadar para o alumnado a competencia lingüística propia do seu nivel nas dúas linguas 

oficiais tanto de xeito oral como na escrita.  

2. Promover o coñecemento da contorna inmediata: características do medio natural, 

historia, arte, xeografía… 

3. Darlle máis vitalidade e prestixiar a lingua galega entre a nosa comunidade educativa. 

4. Empregar o galego como lingua de comunicación normal e habitual no noso centro. 

5. Desbotar falsos prexuízos sobre a lingua galega. 

6. Manter informada á comunidade educativa de acontecementos vinculados coa cultura 

galega 

7. Manter informada á comunidade educativa de acontecementos vinculados coa cultura 

galega na zona: exposicións, festexos, revistas , concursos... 

8.  Dotar ao centro dos materiais curriculares axeitados para o coñecemento da lingua e 

cultura galegas.  

9. Facilitar a asistencia ao colexio de ilustradores, escritores, contacontos, grupos teatrais 

e de música tradicional, ou persoeiros relevantes da escena pública, que promovan a 

lingua e cultura galegas. 

10.  Dotar á biblioteca e ás aulas de materiais informáticos e audiovisuais en galego, e 

promover o seu uso. 

11.  Fomentar o uso das TICs empregando o galego. 

12.  Potenciar a valoración positiva do uso do idioma galego por parte de todos os 

membros da comunidade educativa.  

13. Posibilitar a integración do alumnado que non posúa coñecemento suficiente da lingua 

predominante, atendendo á inmersión lingüística do alumnado inmigrante se o 

houber. Manter e promover relacións abertas co concello, asociacións veciñais, ANPA 

e outros Equipos de Dinamización da Lingua Galega. 

14. Promocionar as festas tradicionais galegas. 
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5-ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE EMPREGADAS PARA 

QUE O ALUMNO ADQUIRA, DE FORMA ORAL E ESCRITA A LINGUA 

GALEGA  

 Desde hai anos o EDLG, o de Biblioteca, o de Actividades complementarias e 

extraescolares e o de TIC propoñen actividades dinamizadoras da lingua galega durante o 

curso escolar. Algunhas das anteditas actividades atópanse enmarcadas nas celebracións que 

teñen lugar ao longo do curso escolar e outras non teñen un carácter tan puntual, senón que 

se desenvolven durante todo o curso. 

O EDLG do CEIP Manuel Rodríguez Sinde propón todos os cursos escolares unha serie  de 

actividades relacionadas co fomento e a dinamización da nosa lingua. Algunhas destas 

actividades desenvólvense ao longo de todo o curso e outras son trimestrais, e incluso hai 

actividades plurianuais. O denominador común de todas elas é, loxicamente, o uso oral e 

escrito do noso idioma, pero tamén a cooperación entre os equipos de coordinación 

docente do noso centro e a colaboración con asociacións culturais e institucións do noso 

contorno para achegar á nosa comunidade educativa o noso patrimonio histórico, 

artístico e cultural. Deste xeito hai actividades nas que colaboran con nós os outros 

centros públicos de A Guarda, a Asociación Cultural Guardesa, o Instituto de Estudos 

Miñoranos, o Museo do Monte Santa Trega e o Museo do Mar de A Guarda. Todas as 

actividades fomentan o uso oral e/ou escrito do idioma galego e tentan poñelo en valor, 

igual que a nosa historia e cultura.     

 Empregar a lingua galega en rótulos, carteis, anuncios, comunicados, avisos,       

páxina web,pancartas. blogues...  

 Fomentar as investigacións sobre historia, lendas, patrimonio etnográfico  da 

nosa bisbarra entre o alumnado. 

 Visita a lugares de interese da comarca do Baixo Miño programando  algunha 

excursión, atendendo ao interese paisaxístico,cultural,artístico, 

etnográfico…:Castro de Tegra,Bodegas de viño do Rosal, Esteiro do Miño, Museo 

do Mar, Castelo de Santa Cruz etc. 

 Participación en concursos literarios(tanto a nivel escrito como oral) organizados 

polo Concello da Guarda e asociación culturais da zona como “Amigos da Poesía 
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do Baixo Miño”, “Asociación cultural Guardesa”…que promocionen a Lingua 

Galega. 

 Actividade plurianual en colaboración cos demais centros públicos do noso 

concello. Trátase de dar a coñecer aos pincipais artistas locais. O alumnado dos 

centros guardeses elaborará murais sobre a vida e a obra destes artistas e, nas 

sesións da Educación Plástica, elaborarán algunhas das súas obras. Ditas 

interpretacións serán expostas un par de semanas no Centro Cultural de A 

Guarda. Deste xeito darémolos a coñecer ás familias dos nosos alumnos e a todo 

aquel que se achegue por alí. Ademais, contamos con que os artistas visiten os 

tres centros escolares para contestar ás preguntas dos nenos. Tamén 

pretendemos coñecer “in  situ”  as súas  obras. 

 Actividade  en colaboración con todos os mestres do centro. Trátase da 

elaboración da revista “Fala o Sinde” na que aparecerán algúns traballos 

realizados por alumnado do colexio . A revista aparecerá na páxina web do centro 

e serán impresos algúns exemplares para repartir entre as aulas e a biblioteca 

escolar.   

 

 Asistencia a concertos didácticos e obras de teatro que promocionen o uso do 

galego na Bisbarra do Baixo Miño. 

 Recollida e recuperación de xogos populares. 

 Traer ao centro escritores en lingua galega,ilustradores, contacontos en 

coordinación co equipo de dinamización da biblioteca do centro. 

 Realización de actividades de  contacontos , por parte dos nenos/as , dos 

profesores/as, os país e nais e os avós/as. 

 Ampliación dos fondos da biblioteca en  coordinación co equipo de dinamización 

da biblioteca do centro. 

 Adquisición de dicionarios de léxico, de sinónimos etc de lingua galega. 

 Realización de actividades en galego utilizando distintos programas informáticos 

en coordinación co equipo de dinamización das TICs. 

 Visita de persoas maiores ao centro para dar a coñecer a nosa cultura. 

 Recompilación de cantigas, contos, lendas, vocabulario, refráns…. 

 

  

 



9 

6-RECURSOS 

6-1 HUMANOS  

 Todo o profesorado do centro.  

 ANPA.  

 Concellería de Cultura e Educación e Concellería de Patrimonio do Concello de A 

Guarda.  

 Dirección Xeral de Política Lingüística.. 

 Outros centros educativos da zona e outros equipos da dinamización da lingua galega 

dos colexios públicos e concertados do Concello. 

6-2 MATERIAIS  

  Biblioteca escolar ben dotada: dicionarios variados, libros de lectura, libros de 

consulta, enciclopedias…  

  Bibliotecas de aula.  

  Aula de audiovisuais  e  informática  

 Un ordenador, proxector e pantallas con conexión a internet en todas as aulas de 

primaria e E. Infantil.  

 Aula de informática con trece  ordenadores e con conexión a Internet, canón, 

encerado dixital…  

 Fotocopiadora e plastificadora.  

 Taboleiro de anuncios.  

 Material achegado por distintas institucións sobre dinamización e normalización 

lingüística e promoción da lingua e cultura galega.  

 Material  funxible para realizar as actividades:papel,cartolina, pinturas …… 
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7-LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS ÁREAS 

 

No noso centro a lingua dominante é o castelán, polo tanto temos o reto de conseguir que 

acaden unha boa competencia en galego a nivel oral e escrito. Temos a obriga tamén de darlle 

máis vitalidade e prestixio a lingua galega entre a nosa comunidade educativa . Así como 

desbotar falsos prexuízos sobre a lingua galega.  

 

7.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo 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. En todo caso, o Decreto establece 

que se atenderá  de xeito individualizado a cada alumnado e alumna tendo en conta a súa 

lingua materna. 

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. 

Segundo o cuestionario que cumprimentaron as familias do alumnado nos últimos anos, 

segue sendo predominantemente o castelán a súa lingua materna. O galego , será 

introducido paulatinamente con actividades tipo como as que se relacionan 

 

 Contos adaptados a idade dos nenos Escoitan como llos contan, tanto o profesorado, 

como os que levan para a casa de Bibliosinde. 

 As Rutinas; data no calendario, canción dos días da semana, canción do horario da 

semana, vocabulario do horario e dos recunchos. 
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 Cancións relacionadas co centro  de interese ou proxecto a traballar. 

 Contar os números no calendario. 

 Asemblea. 

 Alternancia das linguas nos proxectos de traballo. 

7-2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 O artigo 6 do Decreto 79/2010,establece que se garantirá a adquisición da 

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

establece que as materias de lingua se impartirán no idioma de referencia e que se impartirán 

en galego as materias de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais, e en castelán a materia de 

Matemáticas. Ademais o Decreto indica que cada centro educativo, segundo o procedemento 

establecido no regulamento de centros, decidirá a lingua na que se impartirán as demais 

materias de cada curso, garantindo que as materias en galego e castelán se distribúan na 

mesma porcentaxe de horas semanais. Este proceso deberá realizarse cada catro cursos 

escolares. 

As linguas nas que se impartirán as diferentes áreas reflíctense nos cadro adxuntos. 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 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”. 

 O noso centro garante que as materias en galego e castelán se distribúen na mesma 

porcentaxe de horas semanas. 

 1º Curso 
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EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS 

LINGUA GALEGA 

(4 HORAS) 

LINGUA CASTELÁ 

(4 HORAS) 

LINGUA INGLESA 

(2 HORAS) 

CIENCIA SOCIAS   

(3 HORAS) 

MATEMÁTICAS 

(5 HORAS) 

         PLÁSTICA 

      (1 HORA) 

CIENCIAS DA NATUREZA 

(2 HORAS) 

RELIXIÓN/ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

(1 HORA) 

 

ED. FÍSICA 

(2 HORAS) 

MÚSICA 

( 1 HORA) 

 

 

2º CURSO 

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS 

LINGUA GALEGA 

(4 HORAS) 

LINGUA CASTELÁ 

(4 HORAS) 

LINGUA INGLESA 

(2 HORAS) 

CIENCIA SOCIAS   

(2 HORAS) 

MATEMÁTICAS 

(5 HORAS) 

         PLÁSTICA 

      (1 HORA) 

CIENCIAS DA NATUREZA 

(2 HORAS) 

RELIXIÓN/ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

(2 HORAS) 

 

ED. FÍSICA 

(2 HORAS) 

  

MÚSICA 

(1 HORA) 
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3º CURSO 

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS 

LINGUA GALEGA 

(4 HORAS) 

LINGUA CASTELÁ 

(4 HORAS) 

LINGUA INGLESA 

(3 HORAS) 

CIENCIA SOCIAS   

(3 HORAS) 

MATEMÁTICAS 

(4 HORAS) 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

(2 HORAS) 

RELIXIÓN/ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

(1 HORA) 

 

ED. FÍSICA 

(2 HORAS) 

PLÁSTICA 

(1 HORA) 

 

  MÚSICA  

(1 HORA) 

 

 

4º curso 

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS 

LINGUA GALEGA 

(4 HORAS) 

LINGUA CASTELÁ 

(4 HORAS) 

LINGUA INGLESA 

(3 HORAS) 

CIENCIA SOCIAS   

(2 HORAS) 

MATEMÁTICAS 

(4 HORAS) 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

(2 HORAS) 

RELIXIÓN/ATENCIÓN 

EDUCATIVA (1HORA) 

 

ED. FÍSICA 

(2 HORAS) 

PLÁSTICA 

(1 HORA) 

 

MÚSICA 

(1 HORA) 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

(1 HORA) 
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5º CURSO 

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS 

LINGUA GALEGA 

(4 HORAS) 

LINGUA CASTELÁ 

(4 HORAS) 

LINGUA INGLESA 

(3 HORAS) 

CIENCIA SOCIAS   

(2 HORAS) 

MATEMÁTICAS 

(5 HORAS) 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

(2 HORAS) 

RELIXIÓN/ATENCIÓN 

EDUCATIVA(1 HORA) 

 

ED. FÍSICA 

(2 HORAS) 

PLÁSTICA 

(1 HORA) 

 

MÚSICA 

(1 HORA) 

 

 

 

 

6º CURSO 

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS 

LINGUA GALEGA 

(3HORAS) 

LINGUA CASTELÁ 

(4 HORAS) 

LINGUA INGLESA 

(3 HORAS) 

CIENCIA SOCIAS   

(3 HORAS) 

MATEMÁTICAS 

(5 HORAS) 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

(2 HORAS) 

RELIXIÓN/ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

(1 HORA) 

 

ED. FÍSICA 

(2 HORAS) 

PLÁSTICA 

(1 HORA) 
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MÚSICA 

(1 HORA) 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

( 1 HORA) 

 

 

8-MEDIDAS ADOPTADAS PARA O ALUMNADO QUE NON TEÑA 

SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS 

 O alumnado inmigrante intégrase nas aulas correspondentes, á espera de ser 

avaliado  polo  Departamento  de  orientación o seu grao de coñecemento das  dúas  linguas 

oficiais. No  caso  de  non  ter  competencia  en  ningunha  de  ditas  linguas  o  neno  ou  a  

nena  recibirá  apoio  individualizado  dentro  e  fóra  da  súa  aula  por  parte  dos  mestres  

que  teñan  dispoñibilidade  horaria. Ditos  mestres  empregarán  no  inicio  da  súa  

escolarización  a  lingua  oficial  na  que  o  alumno  ou  alumna  teña  menos  dificultades e, 

posteriormente, introducirano  no  uso  da  outra  lingua  oficial. Ademais, o  seu  titor  e  os  

demais  mestres  fomentarán  a  súa  integración  co  seu  grupo-clase  (Orde  do  20  de  

febreiro  de  2004 e Decreto  229\2011, do  7  de  decembro). 

 Unha medida  extraordinaria que contempla a lexislación vixente é a creación dun 

Grupo de adquisición de linguas onde, a través dunha atención individualizada, se impulsa 

unha formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino, de xeito que se posibilite a 

súa plena incorporación ás actividades de aprendizaxe correspondentes ao curso no que se 

atope escolarizado. O tempo máximo que podería formar parte deste grupo sería un trimestre,  

que  sería  ampliable  co  permiso  da  inspección  educativa. 

 Outra medida  extraordinaria  é a  creación  dun  Grupo  de  adaptación  da  

competencia  curricular  , se  o  alumno  presenta  un desfase  curricular  de  dous  ou  máis  

cursos,  para   permitir  o  progreso  na  súa  competencia  curricular  e,  cando  teña  superado  

o  desfase  curricular,  incorporarse  ao  curso  no  que  estea  matriculado. Esta  medida  sería  

posible  no  segundo  e  no  terceiro  ciclos  de  Primaria  durante  un  ano  como  máximo. O  

alumno  deixaría  o  seu  grupo-clase  durante  as  sesións  das  asignaturas  instrumentais  para  

acudir  ao  Grupo  de  adaptación  da  competencia  curricular. 

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

de Galicia establece que o alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia no 3º 

ciclo de Educación Primaria procedente doutras comunidades autónomas ou dun país 
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estranxeiro poderá obter unha EXENCIÓN TEMPORAL da cualificación das probas de avaliación 

da asignatura de LINGUA GALEGA durante un máximo de DOUS CURSOS ESCOLARES. 

 O Decreto tamén establece que a exención suporá a consignación de EXENTO nos 

documentos oficiais de avaliación do alumnado. Pero este alumnado terá que asistir ás clases 

como medio de integración lingüística, e coa finalidade de que co seu esforzo persoal, con 

materiais didácticos específicos e cunha axuda continua dos seus mestres poida ter, ao final do 

prazo da exención, un dominio axeitado da lingua galega e poida seguir as ensinanzas propias 

do nivel no que estea (ou vaia matricularse) en igualdade de condicións que os demais 

compañeiros e compañeiras de clase. 

 O Decreto di que a exención deberá solicitarse por cada ano académico de 

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

sen que se poida conceder máis de dous cursos escolares consecutivos. 

 Por último, as solicitudes de exencións dirixiranse aos directores e directoras dos 

centros, que deben resolver sobre a súa concesión ou denegación. 

9-LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS PROGRAMACIÓNS.  
 

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

universitario de Galicia, as programacións e outros documentos didácticos das materias de 

lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva.  

 

10-AVALIACIÓN.  
Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, a avaliación do Proxecto 

Lingüístico do Centro debe ser aprobado e avaliado polo Consello Escolar (art. 14º). 

Previamente, realizaremos unha valoración deste na comisión de coordinación pedagóxica, e 

as propostas que xurdan trasladaranse á reunión do claustro de profesores para o seu debate. 

As conclusións que se tiren expoñeranse no consello escolar, quen, como xa indicamos, 

aprobará o Proxecto Lingüístico.  

Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao servizo de inspección educativa.  

Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste:  

- Os resultados en Educación Infantil, da pregunta aos pais, nais, titores/as ou representantes 

legais do alumnado para obter información respecto da lingua materna predominante entre o 
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alumnado, e as actividades e estratexias de aprendizaxe para que o alumnado adquira de 

forma oral e escrita, o coñecemento das linguas oficiais.  

- 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 seguinte curso.  


