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INTRODUCIÓN 
O Proxecto Lingüístico xorde como resposta á  necesidade de planificación lingüística 

que como centro imos tentar perseguir co fin de acadar os obxectivos que a lexislación 

vixente propón, facendo un percorrido dende o artigo 3 da Constitución, ao artigo 5 do 

Estatuto de Autonomía, pasando pola Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización 

lingüística, desenvolvida no Decreto 247/1995, do 14 de setembro, para a súa aplicación 

ao ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes 

niveis non universitarios, ata chegar ao Decreto 124/2007, do 28 de xuño, derrogado 

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

de Galicia. 

Tanto a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, como a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de 

decembro, prevén que lle corresponde ao órgano da Xunta de Galicia con competencias 

en materia de educación exercer a supervisión e o control pedagóxico do sistema 

educativo e velar polo cumprimento das normas. 

No ámbito autonómico, no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, xa se anticipa o 

tratamento que se lle debe dar ás linguas, así como o seu desenvolvemento, dentro do 

plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa e se 

enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e 

capacidades que son a base da competencia en comunicación lingüística. Isto, e a 

alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de 

expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da 

interculturalidade. Así, nas idades do alumnado de Educación Primaria é especialmente 

salientable que as aprendizaxes de linguas establecidas no currículo desta etapa se traten 

de xeito integrado, esperten a curiosidade e o interese por outras linguas e culturas 

distintas da propia e promovan o respecto cara as persoas falantes desas linguas. 

Neste mesmo decreto, no Artigo 15 sobre os principios metodolóxicos, dentro do 

Capítulo III, tamén se fai referencia de xeito explícito ao contido do Proxecto 

Lingüístico: 

9. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da 

súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias 

lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia 

comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas 
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tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, 

polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as 

linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles 

dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares 

nas distintas áreas lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua. 

Entre os obxectivos xerais da etapa cómpre salientar, en relación coa aprendizaxe das 

linguas os seguintes: 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas.  

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

Consecuentemente, tendo en conta a lexislación actual e a sociedade multilingüe na que 

vivimos, resulta innegable a creación dun enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe 

que potencie o desenvolvemento comunicativo dos nenos e nenas nas linguas que vaian 

adquirindo ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de 

dominio con que as utilicen. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o 

alumnado está a aprender na escola.  

No caso das áreas de Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os 

currículos presentan certos contidos similares, e unha distribución igualmente similar en 

cada un dos cursos que conforman a educación primaria. Evidentemente, cada lingua 

ten as súas características propias, que requiren dun tratamento e traballo específico, 

pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que 

presentan en ambas as áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben 

ser presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas. Así 

pois, o profesorado implicado no proceso de ensino-aprendizaxe da Lingua castelá e 

literatura e de Lingua galega e literatura, en cada curso da educación primaria, deberá 
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organizar o seu labor para evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura, ou o proceso de 

escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos. En consonancia co 

anterior, é preciso que o profesorado utilice a mesma terminoloxía nas dúas linguas para 

non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. 

Ademais, no centro teñen presenza lingua(s) estranxeira(s) que tamén son abordadas na 

aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as 

crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a 

comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é 

preciso que, igual que acontece no caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha 

coordinación entre o profesorado destas e o de lingua estranxeira, para evitar a 

repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para 

unificar a terminoloxía. Pois, non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 

lingua estranxeira prodúcese, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a 

materna e a(s) ambiental(is). 

Finalmente, cómpre ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación, na 

rede de centros docentes plurilingües e nos centros docentes con seccións bilingües, do 

ensino-aprendizaxe integrado de contidos e linguas estranxeiras. Isto supón a 

necesidade dunha estreita coordinación entre o profesorado que imparte lingua 

estranxeira e o que a utiliza como instrumento de ensino doutras áreas curriculares. 

En conclusión, este Proxecto Lingüístico foi elaborado coa finalidade de dar resposta e 

guiar as liñas de actuación necesarias para o Tratamento Integrado das Linguas. 

Este documento   elaborouse a partires do PL que xa tiña o centro e fíxoo   unha 

comisión  formada ao abeiro do artigo 14.2 do Decreto 79/2010, do 20 de maio (DOG 

do 25 de maio) , para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia e da Orde 

do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, 

para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

ESTUDO SOCIOLINGÜISTICO  DO CENTRO 
a. Contorno sociolingüístico:  

O CEIP plurilingüe de  Monforte  atópase en plena circunvalación; na rúa Emilia Casas 

Baamonde, fronte ao Edificio Multiusos do Concello e o Conservatorio Municipal  de 
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música “Mestre Ibáñez”;  a carón do río Cabe,  e moi próximo a  dous centros 

concertados nos que se imparte Educación Infantil, Primaria e Secundaria.  

 

 O número de alumnos/as para o presente curso é de 254. A súa procedencia é 

maioritariamente dun entorno semi-urbano aínda que unha porcentaxe menor provén da 

zona rural.  

 

A maior parte das familias traballa no sector terciario  (comercio, funcionarios – 

hospital, xulgado, mestres, ...hostalaría), tendo numerosas familias fincas nas que se 

autoabastecen de produtos agrícolas.  

 

O Concello conta cunha boa rede de servizos sociais para atender casos de 

marxinalidade e/ou problemas de paro e cunha ampla oferta cultural, maioritariamente 

en galego, desenvolvendo actividades relacionadas coas tradicións  da zona ( comadres, 

compadres, maios, ...) e/ou que potencien o uso  do galego (tanto na fala coma na 

escrita) a través de certames, concursos e outros tipos de actividades lúdicas (lecturas 

poesías de Rosalía, ...) . 

 

As familias falan maioritariamente castelán, tanto na súa relación familiar como cando 

se dirixen ao centro; sendo cada vez maior o alumnado procedente doutros países 

(magrebís, suramericanos, romaneses, ...) e doutras comunidades autónomas (cataláns, 

fundamentalmente).   

 

b. Situación do profesorado  

 

O conxunto do profesorado posúe o título de galego necesario para acreditar a súa  

competencia lingüística.  

 

A pesar do claro dominio do galego que ten o profesorado só un  3% emprega o galego 

como lingua vehicular.  

 

No caso do inglés como lingua estranxeira só 5 mestres contan co nivel B2 ou superior, 

que os acredita para a impartición de seccións bilingües ou plurilingües. Dúas das 

devanditas mestras son especialistas de inglés como materia lingüística. 
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c. Situación do alumnado  

 

Os nenos e nenas utilizan na súa comunicación cotiá cos e coas iguais da súa idade a 

lingua castelá. 

Aínda que esta zona de Galicia, segundo os mapas sociolingüísticos, é unha zona 

galegofalante maioritariamente debemos lembrar que a presenza dun forte núcleo 

urbano desgaleguiza e polo tanto castelaniza fortemente esta realidade; provocando, a 

medida que medran na etapa de primaria, un claro rexeitamento a empregar o idioma: 

tanto na fala coma na escrita. 

 

Agás o alumnado de orixe estranxeira (procedente doutras comunidades e/ou países), 

aproximadamente un 20% do total, todos entenden perfectamente o galego; se ben teñen 

dificultade para expresarse con fluidez, cometendo moitos “castelanismos”.  

 

d. Situación lingüística do Centro:  

 

O centro fai unha clara aposta por potenciar e normalizar o uso do galego, empregándoo 

como lingua de comunicación oficial coas familias. Ademais toda a documentación 

curricular e pedagóxica está nesta lingua: plans, programas, proxectos, revistas... Porén, 

dada a situación plurilingüe do centro, inténtase promover o uso integrado das linguas 

tanto a nivel curricular como nas actividades complementarias e extraescolares. Faltaría 

poñer algo do inglés e de francés 

OBXECTIVOS XERAIS:  
- Garantir a adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais 

de Galicia. 

 

- Garantir o máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias 

impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia. 

 

- Adquirir un coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun marco xeral 

de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia. 

 



Proxecto Lingüístico                CEIP PLURILINGÜE MONFORTE                                                                          CURSO 2018-2019 

 

 8  

 

- Potenciar a valoración positiva das linguas como vehículos de comunicación en 

todos os ámbitos da actividade educativa. 

 

- Concienciar ao alumnado da importancia do uso do galego como  lingua propia. 

 

- Utilizar as linguas de xeito integrado nas relacións internas do Centro: reunións, 

actas, rotulacións do Centro, revistas e publicacións. 

 

- Normalizar o uso da lingua galega como lingua oficial nas relacións externas do 

centro: escritos, circulares, xestión administrativa,…  

- Fomentar a formación de grupos de traballo e fomentar a colaboración 

interdisciplinar para a realización de actividades que promovan o tratamento 

integrado das linguas. 

 

- Mellorar a competencia lingüística dos membros da Comunidade Educativa. 

Un dos obxectivos deste Proxecto é o progreso do alumnado nas catro destrezas básicas 

e instrumentais que compoñen as linguas: escoitar, ler, falar e escribir. Neste sentido 

cómpre engadir os seguintes obxectivos: 

- Expresarse oralmente e por escrito con coherencia, corrección, creatividade e 

adecuación ás súas necesidades educativas. 

- Comprender diferentes tipos de mensaxes valorando o seu uso en situacións e 

contextos diferentes. 

- Utilizar a linguaxe oral e escrita como medio para analizar, comprender e 

organizar saberes e feitos de calquera tipo. 

- Saber ler con fluidez, comprender e manter unha actitude crítica, tendo sempre 

presente que a lectura é unha fonte de pracer. 

Tendo estas destrezas presentes debemos potenciar o interese dos alumnos pola nosa 

cultura e pola nosa lingua, polas culturas das linguas impartidas no centro e por aquelas 

que dalgún xeito teñen presenza no colexio (alumnado estranxeiro), polo que o 

profesorado ten unha importante tarefa en canto a que: 

- Proporcionará toda aquela información que considere necesaria para a 

motivación do alumnado cara as linguas impartidas no centro. 
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- Promoverá o traballo colaborativo tanto dentro das aulas como entre os distintos  

niveis ou mesmo con outros centros. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O 

FOMENTO DO TRATAMENTO INTEGRADO DAS LINGUAS: 
 

A) Da contorna do centro 

1.   Obxectivos: 

 

- Promover a colaboración coa contorna do centro: co Concello, con asociacións 

culturais, co hospital, cos bombeiros, coa Biblioteca pública, con asociacións de 

diferentes oficios... (facilitadores da implicación social do alumnado). 

- Aumento progresivo do emprego do galego ou das linguas estranxeiras (fronte 

ao vixente predominio do castelán) nas relacións de carácter non oficial, tanto 

internas como externas ao centro. 

- Tentar vencer prexuízos cara o galego especialmente nos ámbitos tecnolóxicos, 

científicos e culturais. 

- Estimular actitudes favorables cara todas as linguas con presenza no centro, 

evitando que se traduza nun uso xeneralizado do castelán como lingua 

maioritaria. 

- Incorporar nas programacións didácticas, sempre que resulte posible, a 

realidade, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, literatura, arte e 

folclore das distintas linguas. 

 

2. Liñas de actuación: 

 

- Colaboración coa ANPA, ofrecéndolles asesoramento lingüístico e actividades 

en común que fomenten o tratamento integrado das linguas. 

- O profesorado pode transmitir mediante reunións de titoría coas familias, 

conversas informais, pautas e observacións, a idoneidade do plurilingüismo para 

calquera alumno. 

- Levar a cabo charlas-coloquio nas que se explique a natural adquisición das 

linguas por parte do alumnado. 

- Realizar actividades/proxectos nos que as persoas da contorna podan observar os 

beneficios que o tratamento integrado das linguas aporta á competencia 
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lingüística do alumnado (prensa, radio, uso das TICs, celebracións escolares, 

festivais, etc.). 

 

B)   Do profesorado. 

 

1. Obxectivos:  

- Promover unha maior variedade de uso das linguas entre os docentes e nas 

relacións escolares en xeral, intentando equiparar o uso de todas as linguas con 

presenza no centro. 

- Promover a integración das novas tecnoloxías como estratexia didáctica entre o 

profesorado. 

- Tentar que o profesorado acade plena competencia para desenvolver o seu labor 

docente no ámbito do tratamento integrado das linguas e os coñecementos 

necesarios para participar con criterio en tarefas de planificación lingüística 

escolar. 

- Contar con actividades frecuentes nas distintas linguas con presenza no centro. 

- Promover o traballo en equipo por parte de todo o profesorado do centro co fin 

de crear espazos/actividades/traballos cun ou máis dun docente na aula, 

actividades fóra da escola, etc. 

 

2. Liñas de actuación: 

 

- As diferentes culturas estarán presentes na hora do conto e na sesión de lectura 

que se levará a cabo nas distintas linguas impartidas no centro. 

- Dotar de material bibliográfico que axude a resolver calquera dúbida referente ás 

linguas do centro, así como dicionarios de aula, libros de gramática, material 

audiovisual e informático, correctores, páxinas web relacionadas coas distintas 

linguas e  culturas. 

- Colaborar coa Biblioteca e co EDL do Centro nas actividades propostas, co fin 

de facelas máis enriquecedoras e motivadoras. 

- Instalar software nos ordenadores nas distintas linguas. 

 

C) Do alumnado 

 

1. Obxectivos 
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- Aumentar progresivamente a súa competencia comunicativa nas linguas 

impartidas no centro. 

- Estimular actitudes favorables cara a aprendizaxe das linguas. 

- Achegar a aprendizaxe integrada das linguas ás familias do alumnado coidando 

forma e contido. 

- Promover a oralidade. 

- Potenciar a utilización de todas as linguas presentes no centro como posibles 

linguas vehiculares dentro da aula. 

 

2. Liñas de actuación: 

 

- Empregar unha metodoloxía activa e motivadora. 

- Utilizar as distintas linguas en actividades non estritamente escolares (nos 

patios, á saída e entrada do centro,…) 

- Facer uso dun material didáctico motivador axeitado ao nivel do alumnado. 

- Achegar ao alumnado ás distintas manifestacións culturais que gardan relación 

coas linguas: á música, ás tradicións, á literatura popular, ás adiviñas, aos 

trabalinguas, aos xogos tradicionais,…. 

- Procurar a existencia de actividades que promovan as linguas e culturas do 

centro: contacontos, obradoiros, concertos, obras de teatro, etc. 

 

D) Do Centro 

 

1. Obxectivos: 

 

- Deseñar e levar a cabo campañas de sensibilización sobre a realidade plurilingüe 

para os membros da comunidade educativa. 

- Aumentar progresivamente o uso dos distintos idiomas nas relacións de carácter 

non oficial, tanto internas como externas ao centro. 

- Fomentar a participación en campañas de animación á lectura e outras propostas  

programadas polo EDL e pola Biblioteca. 

- Utilizar a información como canle de promoción das linguas impartidas no 

centro. 

- Aumentar a variedade lingüística nas relacións do centro. 

 

2. Liñas de actuación 
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- Ter a disposición da comunidade educativa obras sobre o plurilingüismo e as súa 

vantaxes. 

- Motivar á ANPA sobre o uso integrado das linguas tanto nas actividades do 

comedor como en actividades extraescolares que se levan a cabo no centro, 

facilitándolles toda a axuda que precisen. 

- Realizaranse todos os actos (contacontos, festivais, celebracións,….) aos que ten 

acceso toda a comunidade educativa escolar nas distintas linguas do centro. 

 

E.   De Dinamización Lingüística 

 

1. Obxectivos: 

 

- Potenciar a valoración positiva do uso do galego en todos os ámbitos da 

actividade educativa. 

- Concienciar ao alumnado da importancia do uso da nosa lingua. 

- Utilizar a lingua galega nas relacións internas do centro: reunións, actas, 

rotulacións do centro, revistas e publicacións. 

- Fomentar a formación de grupos de traballo e fomentar a colaboración 

interdisciplinar para a realización de actividades que promovan o uso da lingua 

galega. 

- Mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

- Utilizar a lingua galega como lingua oficial nas relacións externas do centro: 

escritos, circulares, xestión administrativa,… . 

 

2. Liñas de actuación deseñadas: 

 

- Dinamizar a lingua e cultura galega tentando eliminar prexuízos e fomentar o 

uso do galego, tanto na vida do centro como nas aulas. 

- Tratar de recuperar as festas de carácter anual e tradicional (Magosto, Entroido, 

Samaín,…) salientando a vertente dinamizadora. 

- Organizar a celebración da Semana das Letras Galegas con murais elaborados 

polos alumnos do centro e celebración da edición que corresponda do Concurso 

do Preguntón. 

- Editar o díptico do autor homenaxeado nas Letras Galegas. 
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- Elaborar unidades didácticas, co material complementario correspondente, para 

o estudo de personaxes ilustres ou de temas relacionados coa lingua e cultura 

galegas. 

- Propoñer a adquisición de libros, aplicacións informáticas e outros materiais en 

lingua galega. 

- Dinamizar a páxina web e blogs do centro relacionados coa biblioteca e 

“Biblioforte dixital”.  

- Festexar de distintas maneiras as festas tradicionais cun obxectivo lúdico e 

educativo. 

- Transmitir os valores e  tradicións de cada festividade. 

- Fomentar o aprecio á tradición e á necesidade de conservala en toda a 

comunidade educativa, facéndoa partícipe tanto da celebración como da súa 

preparación. 

- Elaborar cada curso un proxecto de actividades para incorporar á Programación 

Xeral Anual no que se concretarán os obxectivos recollidos neste Proxecto. 

 DISTRIBUCIÓN DAS MATERIAS SEGUNDO A LINGUA VEHICULAR:     
 

Educación Infantil     

LINGUA CURSO HORAS/ Globalizado 

 

GALEGO 

 4º, 5º e 6º (3, 4 e 5 

anos)  

 

12 

 

CASTELÁN 11 

INGLÉS 2 (Psicomoticidade + Inglés) 

 

O  alumnado de Educación Infantil realizará a aprendizaxe tanto da lecto-escritura como 

a de lóxico-matemática en castelán; o resto de actividades, unidades didácticas e 

proxectos faranse en galego; todo isto sen prexuízo da consideración da lingua da 

contorna e da necesaria atención individualizada a cada alumno na súa lingua materna.   

O profesorado traballará co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia 

lingüística en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia e na adquisición dun 

coñecemento efectivo en lingua estranxeira. Traballarase tanto a competencia oral como 
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a competencia escrita, adaptando os obxectivos da adquisición das linguas ás 

características desta etapa. 

Educación Primaria: 

 
1ºE.P. 

 
MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN  

 
HORAS 

INGLÉS CASTELÁN GALEGO 

Lingua e literatura galega    4 

C. Sociais   3 

C. Naturais    2 

Música   1 

Plástica (plurilingüe inglés) 1   

Relixión / Valores sociais e cívicos   1 

Lingua e literatura castelá  4  

Matemáticas  5  

Lingua estranxeira: inglés 2   

Educación Física (plurilingüe inglés)   2 

 

2º E.P. 

Lingua e literatura galega    4 

C. Sociais   2 

C. Naturais    2 

Música   1 

Plástica (plurilingüe inglés).   1 

Relixión / Valores sociais e cívicos   2 

Lingua e literatura castelá  4  

Matemáticas  5  

Lingua estranxeira: inglés 2   

Educación Física  2  

 

3º E.P. 

Lingua e literatura galega    4 

C. Sociais   3 

C. Naturais    2 

Música   1 

Plástica (bilingüe galego/inglés).   1 

Relixión / Valores sociais e cívicos   1 

Lingua e literatura castelá  4  

Matemáticas  4  

Lingua estranxeira: inglés 3   

Educación Física  2  
 

4º E.P. 

Lingua e literatura galega    4+1* 

C. Sociais   2 

C. Naturais   2 
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Música   1 

Plástica (Bilingüe galego/inglés)    1 

Relixión / Valores sociais e cívicos   1 

Lingua e literatura castelá  4+1*  

Matemáticas  4  

Lingua estranxeira: inglés 3   

Educación Física  2  

 

5º E.P. 

Lingua e literatura galega    4 

C. Sociais   2 

C. Naturais   2 

Educación Artística   2 

Relixión / Valores sociais e cívicos   1 

Lingua e literatura castelá  4  

Matemáticas  5  

Lingua estranxeira: inglés 3   

Educación Física  2  

 

6º E.P. 

Lingua e literatura galega    3 

 C. Sociais   3 

C. Naturais   2 

Educación Artística   2 

Relixión / Valores sociais e cívicos   1 

Lingua e literatura castelá  3  

Matemáticas  5  

Lingua estranxeira: inglés 3   

Educación Física  2  

Libre configuración: francés 1*    

 

* Libre configuración: 4º: bilingüe (galego e castelán). 

 

DOMINIO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAIS 
Como medidas de apoio e reforzo para fomentar o dominio das dúas linguas oficiais 

dende o departamento de Orientación propóñense as seguintes medidas para o 

alumnado doutras comunidades autónomas ou doutros países estranxeiros con nulo ou 

insuficiente coñecemento da lingua galega e/ou castelá: 

- No caso de ser necesario contarase cun grupo de adquisición de linguas para 

facilitar e axilizar a integración do alumnado ao centro.  
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- Entregarase ou adaptarase o material axeitado á situación sociolingüística e 

escolar do alumnado. 

- Lerá textos seleccionados que faciliten a familiarización coas estruturas básicas 

e coa semántica, así como a comprensión lectora. 

No caso das materias que este alumnado ten que recibir en lingua galega, o 

departamento de Orientación, coa colaboración do EDL, adoptará medidas 

encamiñadas a que poidan aproveitar as ensinanzas que se imparten. Concretaranse en: 

- Entrega de material apropiado á situación lingüística e escolar do alumnado. 

- Entrega de bibliografía complementaria axeitada á idade e curso, para facilitarlle 

o acceso aos contidos establecidos na programación. 

- O profesorado prestará especial atención ás dúbidas de comprensión idiomática 

que presente o alumnado, tanto no referido ás explicacións do persoal docente 

como as que resultan da lectura de textos e realización de exercicios ou 

actividades. 

No caso das linguas estranxeiras impartidas no centro, o francés non suporía un 

problema xa que se trata dunha iniciación ao idioma e, polo tanto, non habería que 

facer adaptacións referidas ao nivel. En canto ao inglés e as materias impartidas 

nesta lingua, priorizarase a adquisición do vocabulario e estruturas de comunicación 

básicas mediante o uso das TICs e outros materiais deseñados polo profesorado 

especialista. 

ACTUACIÓNS DINAMIZADORAS 
Dende o equipo directivo, departamento de Orientación, EDL, de Biblioteca, así como 

as demais coordinacións dos equipos docentes, propiciarase todo tipo de actuacións 

dinamizadoras que favorezan o coñecemento, uso e práctica das distintas linguas, entre 

as que cómpre sinalar: 

- Proporcionarlle ao profesorado información sobre materiais didácticos, 

lingüísticos e pedagóxicos existentes, prestando atención aos materiais 

relacionados coas TICs. 

- Realización de visitas culturais e educativas para participar en actividades 

organizadas desde o centro, o Concello ou outros organismos. 

- Crear espazos para a exposición de materiais que se vaian facendo nas diferentes 

aulas. 

- Realizar publicacións que recuperen informacións sobre as tradicións da zona. 
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- Confección e edición da revista escolar e outras publicacións. 

- Realizacións de actividades relacionadas cos xogos tradicionais. 

- Celebración da Semana das Letras Galegas e do Día do Libro, da Biblioteca... 

- Presentación de libros na biblioteca editados nos distintos idiomas ao longo do 

curso escolar. 

- Relación cos EDL doutros centros para realizar actividades conxuntas e 

intercambiar experiencias. 

- Realización, a ser posible, de obras de teatro nas distintas linguas do centro. 

- Participación en concursos relacionados co uso das linguas. 

- Desenvolvemento de actividades en torno ás festividades interculturais típicas: 

magosto, samaín, nadal, entroido… 

- Proposta de actividades de elaboración de receitas de pratos típicos relacionados 

coa orixe dos/as distintos/as alumnos/as do centro. 

CRITERIOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN  DO PROXECTO 
Ao longo de cada curso escolar, ao remate de cada trimestre, farase un seguimento do 

Proxecto Lingüístico do Centro, para comprobar as deficiencias detectadas e promover 

as melloras que procedan. 

No mes de xuño, na memoria anual, recollerase a avaliación do proxecto que se 

efectuará tendo en conta os seguintes criterios: 

- Consecución dos obxectivos propostos. 

- Análise das actuacións dinamizadoras levadas a cabo. 

- Valoración do grao de implicación dos membros da comunidade 

educativa. 

- Análise dos materiais e recursos empregados. 

- Progreso do alumnado na adquisición de competencias lingüísticas tendo 

en conta as propostas realizadas. 

- Valoración da incidencia do proxecto na comunidade educativa. 

- Avaliación dos resultados das actividades levadas a cabo: consecución 

dos obxectivos, participación, interese,... 

 


