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1. Xustificación do proxecto:  

 

Seguindo o artigo 14 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino non 

universitario de Galicia, “ Cada centro, dentro do seu proxecto educativo elaborará o seu Proxecto 

Lingüístico cada catro cursos escolares”. 

A elaboración do proxecto lingüístico do centro ven sinalar a realidade na que o noso 

alumnado, as familias e os mestres nos atopamos. 

É indispensable elaboralo para definir unhas liñas de actuación e para cumprir o lexislado 

polo D 79/2010 de plurilingüísimo o cal sinala no artigo 14. 

Neste estudo queremos plasmar o diagnóstico ou punto de partida da realidade sociolingüística 

do noso centro. Só a partir de aquí podemos propoñer os obxectivos que queremos acadar, tanto a 

medio como a curto prazo, e as medidas, que de xeito gradual, procuraremos tomar para poder 

desenvolver unha planificación lingüística de calidade no noso contorno.  

Cando esta boa intención cumpra catro anos reunirémonos de novo para podela avaliar, 

debater, modificar e facer propostas  buscando cumprir esa “nova normativa orientada á obtención 

dunha competencia axeitada do galego no ensino obrigatorio, co fin de propiciar a igualdade plena 

e efectiva entre as dúas linguas oficiais por parte de toda a poboación escolar garantindo 

igualmente a mesma competencia en ambas as dúas linguas” (Decreto 79/10 de 20 de maio de 

plurilingüísimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

CEIP Plurilingüe “O Mosteirón” 

  

PROXECTO LINGÜÍSTICO CEIP PLUILINGÜE O MOSTEIRÓN 3 

 

Cod. Centro: 15032686 
Lg. Esperela, s/n 
15168 Mosteirón – Sada (A Coruña) 

T 881.880.973  FAX 881.880979 

ceip.mosteiron@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmosteiron/ 

2. Resultados das enquisas realizadas no mes de decembro de 2019. 
 

→ Resultado das enquisas realizadas ás familias: 
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→ Resultado das enquisas realizadas ao profesorado: 
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3. Linguas nas que se impartirán as clases en educación infantil e as diferentes 

sesións en ed. Primaria:  
 

Na etapa de Educación Infantil e, en virtude do disposto no Decreto 79/2010 do 20 de maio 

para o plurilingüísimo  e na Instrución para a aplicación deste decreto tras os pronunciamentos das 

sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o mesmo,  o profesorado emprega na 

aula a lingua materna predominante entre o alumnado, que é o castelán, favorecendo e 

procurando que o alumno adquira de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de 

Galicia, o galego. 

No tocante á educación primaria, e ao tratarse dun centro plurilingüe, as áreas non lingüísticas, que 

se imparten en galego e inglés son as seguintes: 

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CIENCIAS 

NATURAIS 

Galego Galego Galego Galego Galego Galego 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Galego Galego Galego Galego Galego Galego 

RELIXIÓN E 

VALORES 

Castelá Castelá Galego.  Galego Galego Galego 

MATEMÁTICA

S 

Castelán Castelán Castelán Castelán Castelán Castelán 

ARTS AND 

CRAFTS 

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Galego Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

MÚSICA Inglés Inglés* Castelán Castelán Castelán Castelán 

 

*No curso 2019-2020 implantase o plurilingüísimo nestas áreas, e farase nos próximos cursos de 

forma progresiva cada ano ata chegar a 6. º de educación primaria.  

* O feito de implantar a música en inglés fai que se modifique as materias de relixión e valores, que 

a partir do curso 2020.2021 comezarán a ser en lingua castelá en 1º, 2º e 3º e posteriormente irase 

modificando en cada curso que se incorpore a música en lingua inglesa. Quedando do seguinte 

xeito 
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 1º 2º 3º 

2020/21 

4º 

2021/22 

5º 

2022/23 

6º 

2023/24 

CIENCIAS 

NATURAIS 

Galego Galego Galego Galego Galego Galego 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Galego Galego Galego Galego Galego Galego 

RELIXIÓN E 

VALORES 

Castelá Castelá Castelá  Castelá  Castelá  Castelá  

MATEMÁTICA

S 

Castelán Castelán Castelán Castelán Castelán Castelán 

ARTS AND 

CRAFTS 

Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Galego Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

MÚSICA Inglés Inglés* Inglés Inglés Inglés Inglés 
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4. Medidas a adoptar para que o alumnado que non teña o suficiente dominio 

das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle 

imparten.  

 

Con respecto aos alumnos con descoñecemento da lingua galega por ser procedentes do 

estranxeiro ou doutra Comunidade Autónoma, favorecerase unha progresiva adaptación ao centro.  

 

Algunhas posibles medidas a adoptar serían: grupos de adquisición das linguas, grupos de 

adaptación da competencia curricular, agrupamentos flexibles, atención individualizada… en 

definitiva, o impulso dunha formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino de xeito 

que se posibilite a súa plena incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso 

no que se atope escolarizado o alumno. 

 

Tal como establece o artigo 18 do decreto 79/2010 para o plurilingüísimo, no momento da 

matrícula informarase aos pais ou titores dos alumnos  procedentes doutras Comunidades ou do 

estranxeiro que se incorporen a 5º e 6º curso da posibilidade de solicitar a exención da lingua 

galega durante un máximo de dous cursos escolares. 

 

A diversidade é un feito na sociedade que nos toca vivir, e polo tanto, unha realidade na escola.  

  Hai unha nova realidade escolar e social: a chegada de poboación de orixe estranxeira e o 

retorno de emigrantes galegos. Esta nova realidade require a adopción, por parte da escola, de 

medidas de tipo organizativo e de tipo pedagóxico. A primeira medida é procurar canto antes a súa 

integración.  

Co alumnado procedente do estranxeiro enfrontámonos a situacións como:  

• A existencia ou non de escolarización previa no seu país de orixe.  

• Desaxuste entre sistemas educativos.   

• Descoñecemento do noso sistema educativo.   

• Os desfases curriculares.  

• A problemática derivada dunha situación socioeconómica desfavorecida.   

• A incorporación en calquera data do curso escolar, non coincidente necesariamente co inicio 

de curso.  
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• E sobre todo, o idioma do seu país de procedencia e a realidade de tres linguas no centro 

escolar: galego, castelán e inglés.   

 Por outra banda, esta nova poboación escolar ofrece un enriquecemento para a comunidade 

educativa en xeral e para a educación do alumnado en particular, como:  

➢ o contacto cunha cultura diferente que contribuirá a ampliar os coñecementos xeográficos, 

históricos e a visión global do mundo.  O contacto con costumes diferentes que facilitarán 

a aprendizaxe na resolución de conflitos nunha sociedade plural. A achega doutros valores 

que, na convivencia diaria, favorecerá unha aprendizaxe real e práctica da tolerancia e do 

respecto polo diferente.  

É importante para este novo alumnado, facer dos primeiros días no centro unha situación máis 

doada e humana e, consecuentemente, lograr o antes posible a súa integración escolar. Para isto 

propoñemos os seguintes obxectivos:  

✓ Asumir como centro, dun xeito global, o deseño e posta en práctica das respostas 

educativas que precisa este alumnado.   

✓ Favorecer a súa adaptación progresiva ao centro.   

✓ Proporcionar aos pais e ao propio alumnado, información sobre o funcionamento e 

organización do centro educativo.   

✓ Fomentar actitudes de respecto cara a este alumnado e facilitar o proceso de integración.  

O primeiro eslavón na detección de necesidades é o/a mestre/a titor/a que a partir da 

avaliación inicial e continua identificará as necesidades existentes e aplicará as medidas preventivas 

e de axuste ordinario ao seu alcance. Cando a valoración de necesidades desborde as posibilidades  

dos titores/as, estes/as recorreran ao Departamento de Orientación que levará a cabo a preceptiva 

avaliación psicopedagóxica regulada na Orde do 31 de outubro de 1996. 

A partir da detección e valoración inicial das necesidades organizaranse os apoios e 

estableceranse as medidas pertinentes, tanto de apoio na aula por parte dos mestres/as que teñan 

horas dispoñibles como dos especialistas en Pedagoxía Terapéutica ou Audición e Linguaxe se fora 

preciso. 

No caso do ACNEAE o ensino desenvolverase na súa lingua materna, sen prexuízo de que 

progresivamente poidan aprender a segunda lingua, previa valoración individual de cada caso. 
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Para o alumnado estranxeiro, o decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no 

ensino non universitario en Galicia, establece que a administración educativa elaborará un plan 

dirixido ao ACNEAE que asegura a súa capacitación lingüística nas linguas oficiais. 

Por outro lado, a Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro, segundo a cal os alumnos que 

descoñezan ambas linguas cooficiais, poderán incluírse en grupos de adquisición das linguas a partir 

dos cinco anos. 

Subliñar que, o primeiro día de clase é un momento moi importante para o alumnado que 

chega de fóra e, en moitos casos, co curso xa avanzado. Aínda que a súa escolarización nun 

determinado grupo - clase sexa provisional (mentres se realiza a avaliación inicial), eso non impide 

levar a cabo unha serie de actuacións encamiñadas a favorecer a súa integración no centro. 

Consideramos prioritario dar resposta aos sentimentos de inseguridade, aos medos, ás estrañezas 

que poida presentar o alumno/a. Coa finalidade de minimizar estes sentimentos faise 

imprescindible facer unha preparación para recibilo/a sen deixar estes momentos á improvisación 

ou ao acontecer espontáneo, polo que o/a profesor/a – titor/a debe:  

Informar ao equipo docente dese grupo - clase da incorporación inmediata dun novo alumno/a.  

Ter notificado previamente aos seus alumnos/as a existencia dun novo compañeiro/a e o seu 

nome. Ter realizado algunha actividade previa á incorporación co seu grupo - clase:  

❖ nome do país de procedencia 

❖ situación xeográfica 

❖ lingua, costumes…   

O día da súa incorporación, facer as presentacións de todos os nenos/as do grupo.  Presentarse 

como titor/a e explicarlle ao novo alumno/a que terá tamén outros profesores: de inglés, de 

educación física… 

➢ É convinte que coñeza o nome de todos/as os seus compañeiros/as para poder dirixirse 

adecuadamente a eles/elas e entaboar unha relación máis ampla. 

➢ Identificar as distintas zonas da aula mediante a explicación do titor/a das características de 

cada unha delas, para saber facer un uso correcto das mesmas no momento adecuado.  

➢ Propiciarase que sexan os propios compañeiros/as os que lle ensinen a dinámica da clase e 

os modos de comunicación e relación máis frecuentes, sen caer no proteccionismo. 
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➢ Usar distintos tipos de agrupamento dentro da aula:  

-Traballar en pequeno grupo, posto que favorece a relación entre os alumnos/as e o espírito de 

cooperación e colaboración. 

➢ Procurar traballar de xeito individualizado (profesor-a/alumno-a) en momentos 

determinados e breves. 

➢ Introducir xogos ou actividades en grupo mediante os que podamos conseguir que se sinta 

protagonista e sexa mellor coñecido/a polo grupo: localizar nun mapa o lugar de orixe e 

falar de costumes, idioma, formas de vida, cantar unha canción, etc. Cando teña 

posibilidade, o propio alumno/a poderá expoñer á clase como era a vida na súa escola ou no 

seu país. 

➢ Reforzar a súa autoestima facéndolle participar en actividades grupais onde poda demostrar 

as súas habilidades e mellorar, así, a consideración dos compañeiros/as. 

➢ Nun primeiro momento o titor/a e o profesorado encargado de impartir docencia ao 

alumnado estranxeiro tentará de:  

• Simplificar o vocabulario. Substituír palabras complexas por outras máis simples, frecuentes 

e próximas ao entorno do alumno/a. 

• Empregar frases sinxelas. Utilizaranse enunciados breves, de estrutura sinxela e que 

conteñan o que é imprescindible para a comprensión. Evitaranse frases longas e 

subordinadas. Tentaremos adaptar a linguaxe ao nivel do alumno, mais non deformalo nin 

empobrecelo. 

• Adaptar o ritmo do discurso. É bo falar a unha velocidade un pouco inferior da habitual pois 

falar máis lentamente favorece a comprensión. 

• Facer pausas co fin de dar máis tempo para procesar a información. 

• Utilizar unha articulación clara. 

• Esaxerar a entoación: interrogativa, exclamativa, enunciativa... 

• Facilitar ao alumno/a a comprensión das mensaxes mediante mímica, debuxos…  

• Acompañar o discurso con xestos ilustradores axuda a aumentar as posibilidades de 

comprensión do interlocutor.  



 

  

 
 
 

CEIP Plurilingüe “O Mosteirón” 

  

PROXECTO LINGÜÍSTICO CEIP PLUILINGÜE O MOSTEIRÓN 18 

 

Cod. Centro: 15032686 
Lg. Esperela, s/n 
15168 Mosteirón – Sada (A Coruña) 

T 881.880.973  FAX 881.880979 

ceip.mosteiron@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmosteiron/ 

• Tentaremos que se estableza contacto visual entre alumno/a e profesor/a. Debemos ter en 

conta que en determinadas culturas mirar ao profesor/a á cara constitúe un desafío á 

autoridade. 

• Repetir a mensaxe, sempre que se considere necesario, coa máxima naturalidade. Utilizar a 

repetición de palabras ou expresións pode ser unha estratexia de aprendizaxe da lingua. 

• Propiciar a participación do alumno/a na clase, para que, progresivamente, adquira 

seguridade. 

Durante a primeira semana prestaráselle ao alumno/a unha atención máis detallada mediante a 

observación da súa actitude, a relación co grupo, a participación na clase, o traballo escolar, a 

aplicación de probas de nivel…  

 É IMPORTANTE TER EN CONTA: 

• O desenvolvemento físico e intelectual, o grao de madurez xeral e as competencias curriculares 

adquiridas.  

• A lingua ou linguas de instalación e comunicación utilizadas polo alumno/a: emprego dunha das 

linguas oficiais en Galicia ou descoñecemento de calquera delas.  

• As características do grupo/clase no que ha de escolarizarse.  

A resposta ás medidas de atención que requira un determinado alumno/a procedente do 

estranxeiro, está en relación coa súa casuística particular. En todo caso, as medidas previstas pola  

4. 1.- Medidas de tipo curricular:  

 4.1.1.- Segundo as competencias curriculares adquiridas, un determinado alumno/a pode requirir 

reforzo educativo do equipo docente en distintas áreas ou materias e colaboración directa do 

profesorado especialista de Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe do centro.  

 Se o alumno/a coñecese unha das dúas linguas oficiais de Galicia, utilizaríase esta como vehículo 

de comunicación para a inmersión na outra lingua oficial.  

 4.1.2.- Outra medida contemplada na normativa vixente fai referencia ás adaptacións curriculares. 

Esta medida extraordinaria adoptaríase unha vez esgotadas as medidas ordinarias.  

 4.1.3.- Esta medida fai referencia ás flexibilizacións de idade, segundo a cal o alumnado procedente 

do estranxeiro pode ser escolarizado nun nivel distinto ao que lle correspondería por idade.  
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 4. 2.- Medidas organizativas:  

 4.2.1.- Os grupos de adquisición das linguas son agrupamentos flexibles de atención 

individualizada. Esta medida vai dirixida ao alumnado que descoñeza ámbalas dúas linguas oficiais 

da nosa comunidade. Neste caso poden darse as seguintes situacións e respostas:  

 - Con coñecementos de lingua estranxeira (inglés ou francés): a inmersión faríase a partir do inglés 

ou francés coa colaboración do profesorado, sempre que fose posible en base á organización 

horaria. O profesorado que teña recoñecida calquera destas especialidades sería o máis axeitado 

para levar a cabo esta tarefa específica.  

 - Sen coñecementos de lingua estranxeira (inglés ou francés): a inmersión requiriría un tratamento 

individualizado no que ademais do profesor/a – titor/a e equipo docente faríase necesaria a 

colaboración da especialista de Audición e Linguaxe. Esta medida de actuación terá un tempo 

máximo de aplicación dun trimestre.  

 As medidas de tipo organizativo deben ser autorizadas pola Xefatura Territorial  logo da solicitude 

da dirección do centro e o correspondente informe da inspección educativa. Para que un alumno/a 

poida pertencer a algún destes agrupamentos, é necesario que a súa familia sexa informada 

previamente.  

Consideramos de importancia a utilización das novas tecnoloxías e demais recursos 

didácticos para facilitar canto antes a comunicación do alumno/a no medio escolar e social. 

 A escolarización do alumnado procedente do estranxeiro require dun tratamento específico que 

tratamos de reflectir aquí. Pero para que a súa integración sexa plena, requírese tamén dun 

tratamento común ao resto do alumnado recollido no Plan de Acción Titorial.  

Por outra parte, ademais das medidas de atención previstas polo centro e recollidas no apartado 

anterior, non convén olvidar as aprendizaxes incidentais que se producen en espazos e situacións 

non regradas como: xogos, recreos, relacións con iguais… que favorecen a inclusión do alumnado 

na comunidade educativa e por extensión na sociedade. 
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5. Obxectivos:  

→ Obxectivos xerais. 

- Lograr que o alumnado acade unha competencia lingüística oral e escrita equivalente en ambas 

linguas, ademais de amosar unha actitude positiva cara á lingua galega 

- Garantir o máximo equilibrio posible tanto nas horas semanais como nas materias impartidas das 

dúas linguas oficiais. 

- Promover o uso normal e dinamización da Lingua Galega, oralmente e por escrito, para favorecer 

un cambio de tendencia na súa consideración social e afectiva. 

- Conseguir a implicación das familias na promoción e consideración social da Lingua Galega. 

- Evitar calquera discriminación por razón de lingua. 

- Achegarse o máis posible á total normalización do uso da lingua galega no entorno escolar, para 

que conviva de xeito pacífico e harmónico co castelán. 

→ Obxectivos específicos: 

- Potenciar o uso da lingua galega, tanto oral como escrita, por medio de actividades lúdicas. 

 - Acercar ao alumnado ao acervo cultural mediante as festas tradicionais e os xogos populares.  

- Desenvolver a imaxinación e creatividade escrita en galego.  

- Fomentar o goce pola lectura en galego aproximando ao alumnado a nosa literatura.  

- Potenciar o uso do idioma en contextos informais.  

- Utilizar a lingua galega no uso das TIC.  

- Editar en galego todas as publicacións que se fagan no centro.  

- Ter a biblioteca de centro ben dotada de libros en galego e as bibliotecas de aula, fomentando o 

seu uso e a súa lectura.  

- Colaborar coas distintas dinamizacións do centro: Equipo de Biblioteca, TIC, Equipo de Actividades 

Extraescolares.  

- Realizar actividades coa fin de erradicar os prexuízos existentes e crear actitudes favorables cara á 

lingua galega.  
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6. Actividades permanentes organizadas dende o EDLG e o Equipo de 

Plurilingüísimo.  

 

→ Actividades do Equipo de Plurilingüísimo: 

HALLOWEEN 

Actividades ✓ Ambientación do centro ( cada ano 

escollerase unha temática diferente) 

✓ Xogos tradicionais  

✓ Contacontos de Halloween  

 

Temporización Última semana de Outubro.  

 

 

CHRISTMAS 

Actividades ✓ Decoración e ambientación do centro 

✓ Concurso / xogo de panxoliñas en inglés 

✓ Contacontos relacionado co Nadal e as 

súas correspondentes actividades.  

Temporización  Ao longo do mes de decembro.  

 

 

SPRING 

Actividades ✓ Xogos e bailes tradicionais  

✓ Busca de ovos aplicando coñecementos 

de orientación  

✓ Decoración e ambientación do centro ca 

temática de primavera 

Temporización  Últimas semanas do segundo trimestre  
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→ Actividades do EDLG: 

MAGOSTO 

Actividades ✓ Ambientación do centro. 

✓ Xogos tradicionais: torre de carozos  

✓ Castañas. 

✓ Ambientación con música tradicional.  

Temporización Novembro  

 

 

ENTROIDO 

Actividades ✓ Decoración e ambientación do centro. 

✓ Mandados do “Meco”. 

✓ Disfraces. 

✓ Entroidos típicos de Galicia.  

Temporización  Febreiro/marzo  

 

 

DÍA DE ROSALÍA 

Actividades ✓ Conmemoración segundo a proposta da 

Asociación de Escritores Galegos.  

✓ Decoración e ambientación do centro. 

Temporización  Semana do 24 de febreiro  

 

LETRAS GALEGAS 

Actividades ✓ Exposición sobre o autor. 

✓ Actividades sobre o autor. 

Temporización  Semana do 17 de maio  
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7. Marco legal.  
O Proxecto Lingüístico do CEIP Plurilingüe O Mosteirón, integrado no Proxecto Educativo de 

Centro, parte da necesidade de conectar a realidade do noso Centro co contorno, a lingua, a 

historia, a cultura e a lexislación propia da nosa Comunidade Autónoma. 

O Proxecto Lingüístico  ten como referencia a normativa vixente: 

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

- Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado no Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 

2004. 

- Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino non universitario de Galicia. 

- Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da educación primaria en Galicia. 

- Decreto 330/2009 polo que se establece o currículo da educación infantil en Galicia. 

- Decreto 229/11, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino 

non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia sobre este. 

 

APROBACIÓN DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Este Proxecto Lingüístico queda aprobado con data do 14 de abril de 2020. 

Comezará a aplicarse no curso 2020/2021. 

 

ADDENDA ANUAL 

 

✓ Resultados das preguntas aos pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado 

de 4. º de educación infantil. 

Con esta enquisa, preténdese obter información respecto da lingua materna predominante 

entre o alumnado. Os resultados son que a maioría teñen como lingua materna o castelá.  

 

✓ Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e dinamización da 

lingua galega. Quedan recollidos na memoria do EDLG de cada curso.  

 

 

 

 

 


