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1. INTRODUCIÓN 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do CEIP Sofía Casanova ten moi presente a 

importancia do fomento e uso da lingua galega como sinal de identidade do noso pobo. Dende o 

nacemento deste centro, hai xa hai catro décadas, véñense realizando diferentes campañas para o 

reforzo da nosa lingua co obxectivo de acadar o bilingüismo na escola. 

No artigo 14 da Lei 3/1983, do 15 de xullo, en desenvolvemento das previsións da Constitución 

española, e máis no artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia, establécese a obriga dos 

poderes públicos de garantiren o uso normal do galego e do castelán, así como que o galego é 

lingua oficial no ensino, en todos os niveis educativos. 

Así mesmo, no artigo 14 da citada lei, e no parágrafo 3 do mesmo artigo encoméndaselles ás 

autoridades educativas garantir que, ao remate dos ciclos educativos, nos que o ensino do galego 

é obrigatorio, o alumnado debe coñecer esta lingua, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade 

co castelán. 

Nesta mesma liña, tamén se pronuncia a Carta Europea das linguas rexionais e minoritarias de 

1992, ratificada polo Goberno español en 2001, o Plan xeral de normalización da lingua galega, 

aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia en 2004 e a lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de Educación. 

Este curso 2021-2022, este Equipo de Dinamización da Lingua Galega xunto coa dirección do 

centro realizaremos a actualización do Proxecto Lingüístico en base ao Decreto 79/2010, do 20 

de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, que reflicte que as linguas 

constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de 

cohesión dunha comunidade. 
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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 da Educación Infantil 

na Comunidade Autónoma de Galicia 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo 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 deixa de estar en vigor o D. 

130/2007. 

 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 sobre este tema. 
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3. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

O CEIP Sofía Casanova é un centro de 18 unidades e 335 alumnos e alumnas, situado na 

localidade de Vilaboa, Concello de Culleredo, limítrofe co Concello da Coruña, polo que se pode 

considerar unha poboación semiurbán; residencia de moitas persoas que traballan na cidade da 

Coruña e a súa bisbarra. 

Aumenta a tendencia de cidade dormitorio de persoas procedentes, non só de distintos puntos da 

nosa xeografía, senón tamén, doutros países descoñecedoras da lingua galega (Marrocos, 

Moldavia, Rumanía, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Brasil, Portugal, Cuba), en 

xeral e, nalgún caso, tamén do castelán. 

O centro escolariza ao alumnado de Educación Infantil e Primaria das parroquias de Santa María 

de Rutis e O Burgo. 

Para determinar a situación sociolingüística do centro, este Equipo recolleu información a través 

dunhas enquisas que foron tomadas, con algunhas modificacións, das Guías Prácticas para a 

Planificación Lingüística nos Centros Educativos que enviou aos centros a Secretaría Xeral de 

Política Lingüística. Ditas enquisas realizáronse a todo o profesorado, a pais e nais do alumnado 

e ao alumnado dos niveis 5º e 6º de educación primaria (Anexo I – Estudo sociolingüístico), das 

que se pode afirmar que a tendencia segue a ser o uso maioritario da lingua castelá, existente xa 

en anos anteriores e que se consolida, e un rápido retroceso do galego. 

Pese a todo isto, para o CEIP Sofía Casanova, está moi presente a importancia que ten o fomento 

e o uso da lingua galega sendo un dos seus sinais de identidade tal e como figura no PEC “aposta 

pola promoción e recuperación da cultura e da lingua propia de Galicia como elemento que nos 

sitúa dentro do contorno da cultura universal.”  
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4. OBXECTIVOS 

- Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas linguas (Decreto 105/2014, de 4 setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia). 

- Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia ás mulleres e homes que realizaron aportacións importantes á 

cultura e á sociedade galegas (Decreto 105/2014, de 4 setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia). 

-  Manter e promover relacións abertas co concello, asociacións veciñais, ANPA e outros 

Equipos de Dinamización da Lingua Galega sobre todo os do CEIP Isaac Díaz Pardo, o CEIP 

Vila de Rutis e o IES Rego de Trabe. 

-  Utilizar, promover e divulgar a lingua galega en todas as actividades que se leven a cabo 

no Centro. 

-  Traballar cara a consecución dunha boa competencia nas dúas linguas oficiais. 

- Promover a lectura, fala, comprensión e escritura na lingua propia da nosa Comunidade. 

- Seguir promovendo a escrita en galego en todas as comunicacións que saian do centro, 

así como toda a documentación empregada a nivel interno. 

-  Valorar a historia e cultura propias deseñando programas de coñecemento das mesmas. 

- Manter informada á comunidade educativa de acontecementos vinculados coa cultura 

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

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

cultura galegas. 

- Facilitar a asistencia ao colexio de ilustradores, escritores, contacontos, grupos teatrais e 

de música tradicional, ou persoeiros relevantes da escea pública, que promovan a lingua e cultura 

galegas. 

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

promover o seu uso. 

- Fomentar o uso das TICs empregando o galego. 
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- Potenciar a valoración positiva do uso do idioma galego por parte de todos os membros 

da comunidade educativa. 

- 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 sobre todo os do CEIP Vila de Rutis e o IES Rego 

de Trabe. 

-  Potenciar a visión dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega como órgano de 

coordinación docente e dar visibilidade explícita ás súas actuacións. 

- Informar e implicar ás familias no proceso dinamizador e normalizador. Promocionar as 

festas tradicionais galegas. 

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

historia, arte, xeografía… 
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5. ACTIVIDADES 

- Divulgación entre o profesorado do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia e o resto da lexislación. 

- Emprego do blog do EDLG chamado HABELAS HAINAS 7.0 para o fomento da lingua e a 

motivación do alumnado, a través da divulgación de traballos dos distintos niveis. 

- Emprego da lingua galega nos rótulos, carteis, anuncios, comunicados, avisos, páxina web, 

blogs... 

- Realización de proxectos de investigación sobre historia, lendas, patrimonio etnográfico da 

nosa contorna: personalidades ilustres, obxectos e aparellos antigos, nome das rúas do pobo, 

receitas tradicionais, xogos de sempre... 

 - Visitas didácticas pola contorna atendendo ao interese paisaxístico, artístico, etnográfico, 

cultural e mesmo económico (Parque e Torre de Celas, ruta do Rego das Xesteiras, parque de 

Acea da Má, Xardín Botánico Ría do Burgo, Aula da Natureza Juan Lembeye, igrexas do Burgo 

e Vilaboa....). 

- Realización da actividade TEMOS MOITO CONTO! Actividade anual de continuación dos 

cursos pasados, consistente na lectura e dramatización de contos e poesías entre niveis. 

Fomentando así a lectura e a comunicación en grupo. Os niveis inferiores do colexio (dende 

Educación Infantil ata 2º de Educación Primaria, inclusive) recibirán, na sesión dedicada á 

lectura, a nenas e nenos de niveis superiores (de terceiro ata sexto de Educación Primaria) que 

lles lerán ou dramatizarán contos exclusivos en galego. Subiranse ao blog do EDLG, HABELAS 

HAINAS 7.0 fotos destes momentos para que os nenos e nenas se sintan partícipes e o podan ver 

as familias. 

- O outono xa chegou!: fomentamos a percepción dos cambios na paisaxe e na nosa vida coa 

chegada da nova estación a través de distintas actividades, como: a saída por parte do alumnado 

de educación infantil á contorna de Celas de Peiro, parque da Torre de Celas e paseo polo Rego 

das Xesteiras; manualidades con elementos da época; receitas de cociña; e cantigas, refráns e 

vocabulario. 

- SAMAÍN: Nos niveis máis altos de primaria investigarán sobre os personaxes típicos desta 

celebración: Sacauntos, Lavandeiras, Meigas, Urco, Lobishome, Gatipedro, Santa Compaña. 
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Foméntase a lectura e dramatización de contos de medo. As aulas de cada nivel coordínanse para 

decorar unha cabaza, cultivadas no noso invernadoiro.  

- MAGOSTO: Tradicionalmente, as familias do alumnado achegan unha presa de castañas para 

asar na panadería do pobo para poder degustar o día especificado a tal fin todo o centro. Se o 

tempo o permite, lévanse a cabo xogos tradicionais. 

- Actividades promovidas polo Concello: organizadas polo concello ao longo do curso escolar, o 

noso cole participa nestas actividades coa finalidade de dar a coñecer a importancia do 

patrimonio cultural e ambiental e para fomentar a lingua galega fóra do centro escolar.  

- Lecturas en galego: Nos niveis superiores teñen como lectura obrigada diversos libros de 

autores e autoras galegos. 

- Celebración do concurso de postais de Nadal. Como xa é costume no colexio Sofía Casanova, 

rematamos o primeiro trimestre co concurso de postais cun lema proposto específico, polo que a 

seleccionada de entre todos os nenos e nenas participantes será utilizada como imaxe do 

calendario do ano novo.  

- Afondamento na biografía de Rosalía de Castro a través de diversa bibliografía e documentos 

contrastados da internet. 

- Celebración do Entroido: ordes do Meco achegadas dende o equipo de actividades 

complementarias e extraescolares. Tradicionalmente, faise un desfile do alumnado acompañado 

do profesorado, con opcións de ir ata o parque da igrexa de Vilaboa ou, se a climatoloxía é 

adversa, dentro do pavillón do colexio. 

- Coplas e poesías picarescas do Entroido por parte do alumnado de 4º, 5º e 6º de EP. Tamén 

traballos de plástica para os de Educación Infantil e 1º, 2 e 3º de EP relacionados coas ordes do 

Meco desa semana. 

- Elaboración do testamento e xuízo do Meco por parte do alumnado de 6º de EP. 

- Edición e publicación na páxina web do colexio da revista de Entroido onde se recollen os 

traballos de todo alumnado do centro.  

- Certame literario con diferentes categorías: debuxo, poesía, tiras cómicas e narrativa. Os 

traballos gañadores publicaranse ao final de curso na revista da escola “Punto e Coma” en 

formato papel e formato dixital. 
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- 100% galego. Actividade dedicada ao autor ou autora homenaxeado/a polo día das Letras 

Galegas. Elaboración dun monográfico por parte do alumnado de sexto de primaria. Ademais, 

dentro do apartado de colaboración con outros centros, empregaremos, entre outros, o material 

achegado polo Seminario Galán para afondar na figura da persoa homenaxeada. 

- Agasallos do Certame Literario: Ao longo do trimestre determinaranse os agasallos para o 

alumnado gañador do certame literario. Estes agasallos entregaranse a cada gañador o propio día 

das Letras Galegas no pavillón do colexio, de forma individual co seu grupo aula. Amenizarase o 

acto con música tradicional. 

- Edición e publicación da Revista “Punto e Coma”: Durante todo o curso escolar, recolleranse 

traballos para incluír na revista. A cada nivel correspóndelle realizar un artigo, consistente nun 

resumo relacionado coas distintas celebracións levadas a cabo no colexio, que se lle asignou ao 

principio do curso. Este resumo pode ser en forma de artigo, reportaxe gráfica, pasatempos, 

poesías, receitas... Cada neno e nena levará un exemplar para a súa casa. Tamén se lle enviará un 

exemplar aos centros da contorna e a distintos órganos oficiais. Dita revista será compartida 

dixitalmente na páxina web do colexio dentro do blog de HABELAS HAINAS 7.0 ao final do 

curso escolar. 

- Asistencia a concertos didácticos e obras de teatro que promocionen o uso do galego, sobre 

todo os que teñan lugar en Culleredo e A Coruña. 

- Recuperación de xogos populares. 

- Promover a visita ao centro de escritores galegos de literatura infantil, de ilustradores e 

contacontos sempre en coordinación co equipo de dinamización da biblioteca do centro 

(PLAMBE). 
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6. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

6.1.HUMANOS 

- Todo o profesorado do centro. 

- Alumnado. 

- Familias. 

Colaboración con: 

- ANPA. 

- Concellería de Educación, Cultura e Normalización Lingüística do concello da Coruña. 

- Concellería de Cultura e Deportes do Concello de Culleredo. 

- Dirección Xeral de Política Lingüística. 

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

6.2.MATERIAIS 

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

de consulta, enciclopedias… 

- Biblioteca da parroquia. 

- PDIs, retroproxectores, proxector de diapositivas. 

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

primaria e infantil. 

- Aula de informática con catorce 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. 
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7. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS ÁREAS. 

Na nosa contorna castelán falante o reto segue a ser que os alumnos consoliden unha 

competencia plena na súa lingua materna. Así mesmo é fundamental que adquiran tamén unha 

competencia plena na outra lingua oficial, o galego, tanto a nivel oral como escrito. 

Consideramos ademais que a introdución da segunda lingua (no noso caso, a lingua galega) debe 

ser inicialmente no plano oral como paso previo antes de iniciar a escrita, aspecto a ter en conta 

sobre todo na Educación Infantil. 

7.1.Educación Infantil. 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo 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. 

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. 

O castelán é lingua predominante na educación infantil, tendo en conta o resultado da pregunta 

aos pais, da realidade sociolingüística da contorna e da garantía da presenza das dúas linguas 

cooficiais como vehiculares na programación xeral anual. 

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

sendo predominantemente o castelán a súa lingua materna. A segunda lingua, o galego, será 

introducida paulatinamente con actividades tipo como as que se relacionan a continuación: 

Xogos interactivos: Os xogos de tradición oral, nos que se combinan as rimas, os xestos e o 

pequeno ten que responder ou continuar unha frase, son moi bos para fomentar a comunicación.  

Debuxos e fotos: Ver e comentar cos pícaros, debuxos e fotos de obxectos cotiáns serve para 

ampliar o seu vocabulario na lingua castelá. Ademais do debuxo, tamén podemos mostrarlles o 
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obxecto real, para que a asociación entre a palabra e o obxecto que representa sexa máis potente. 

Tamén se poden utilizar fotos de familiares para que o pequeno identifique e recoñeza os termos 

da familia en galego: a mamá, o papá ou os avós.  

Contos: Utilizar contos adaptados á idade do neno. As actividades que se poden desenvolver ao 

redor dun conto son moi variadas: poden manexalos e lelos eles mesmos, escoitar como llos 

contamos, ou podémoslle preguntar onde está un obxecto concreto nas ilustracións (utilizamos o 

material da biblioteca posto que contamos con moitos libros en galego).  

Cancións e retrousos: Aos pequenos encántalles escoitar cancións e retrousos sinxelos que teñan 

un ritmo ben marcado. Aproveitando este interese, é máis doado que comecen a dicir a sílaba 

final dunha palabra, a facer os xestos que correspondan e a repetir partes completas da canción. 

Encántalles que lles repitan constantemente os mesmos temas ampliando así o vocabulario en 

galego. 

Monicreques e marionetas: As actividades de teatro son moi interesantes como forma de 

comunicación, tanto polo interese que espertan como polo desexo de contestarlles. Outra forma 

de introducir o galego é organizar xogos de disfraces e de dramatizacións. Con todo iso 

pretendemos contribuír á mellora da competencia lingüística nas linguas oficiais da comunidade 

desde a Educación Infantil, fomentando a participación, respectando a diversidade de respostas e 

ofrecendo un clima no que se anime a ler, escribir e conversar. 

7.2.Educación Primaria.  

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

universitario de Galicia, no noso centro garantiremos a adquisición da competencia lingüística 

propia da etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia. As linguas nas que se impartirán 

as diferentes áreas reflíctense no cadro adxunto. 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 
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normativamente aprobado, polo que non poderán prevalecer os criterios de competencia 

lingüística no idioma vehicular sobre os coñecementos específicos en cada materia”.  

Reparto das áreas de Lingua Galega e Lingua Castelá (as resaltadas impártense en lingua galega) 

 

Áreas Cursos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lingua Galega e Literatura 4  4 4 4 4 4 

Lingua Castelá e Literatura 4 4 4 4 4 4 

Matemáticas 5 5 4 4 4 4 

Ciencias Sociais 2 3 2 3 2 2 

Ciencias da Natureza 3 2 3 2 3 2 

Lingua Estranxeira (non conta) 2 2 3 3 3 3 

Plástica 1 1 1 1 1 1 

Música 1 1 1 1 1 1 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Relixión/Proxecto Competencial 1 1 1 1 1 1 

Educación e Valores Civicos e Éticos      1 

TOTAIS 13/10 13/10 13/9 13/9 13/9 12/10 

(As destacadas impártense en lingua galega) 
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8. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA O CORRECTO USO LINGÜÍSTICO 

E PARA O ALUMNADO CON INSUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS 

As medidas de actuación serán as seguintes: 

 Avaliación inicial, en especial do alumnado procedente do estranxeiro para determinar o seu 

nivel de competencia lingüística, non só en lingua galega, senon tamén en castelán se é o caso. 

 Atención individualizada por parte do/a profesor/a titor/a, e se fose necesario, solicitar do 

Departamento de Orientación a intervención do profesor/a do grupo de adquisición de linguas o 

tempo necesario para que o alumno adquira a competencia lingüística necesaria para seguir con 

aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan. 

  Avaliación trimestral do progreso acadado polo alumno co gallo de adaptar as medidas de 

apoio e reforzo. 

 Programar actividades de carácter lúdico  como canle motivadora baseadas na aprendizaxe de 

cancións, adiviñas,  refráns, etc.... 

 Deseñar actividades  encamiñadas a adquisición de vocabulario en lingua galega ( bingo, 

prendas, trivial,....) 

 Elaboración de materiais de reforzo e apoio  adaptados ás necesidades do alumno naquelas 

áreas que se imparten en lingua galega. 

 Deseño de actividades encamiñadas fomentar a lectura en galego (sesións de animación á 

lectura, préstamo de libros, etc.) 

 Exercicios de expresión oral, dramatizacións, etc. 

 Tradución de vocábulos e expresións descoñecidas. 

 Utilización de textos escritos de calquera índole (trípticos, carteis, anuncios,...) para achegar 

ao alumnado á lingua. 
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 Emprego das TIC como vehículo de ensino-aprendizaxe. 

 Realización de lecturas interactivas. 

 Tradución de vocábulos e expresións descoñecidas. 

 Uso dos recursos que ofrece internet  na aula. 

 Programas informáticos Clic. 

 Xogos.  

 UDICOM 

 “Click”. 

 Etc. 

Subliñar que no caso do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo o ensino 

desenvolverase na súa lingua materna, sen prexuízo de que progresivamente poidan aprender a 

segunda lingua, previa valoración individual de cada caso. 

Para o alumnado estranxeiro, o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario en Galicia, establece que a administración elaborará un plan dirixido ao 

alumnado con necesidades educativas especiais, que asegura a capacitación lingüística nas 

linguas oficiais.  

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

atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro, o alumnado que descoñeza ambas 

linguas cooficiais, poderá incluírse en grupos de adquisición das linguas a partir dos cinco anos. 
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9. 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 servicio 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 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. 

• Se é o caso de que haxa unha modificación na impartición de materias en lingua(s) 

estranxeira(s), informarase sobre os cambios aprobados polo centro e autorizados pola 

consellería competente en materia de educación. 
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ANEXO I - ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO OUTUBRE 2021 

FAMILIAS DO ALUMNADO dende EI ata 4º nivel de EP 

Recóllense 144 enquisas. 

Idade da NAI, máis do 46% ten entre 31 e 40 anos e un 44% ten entre 41 e 50 anos. 

Idade do PAI, máis do 49% ten entre 41 e 50 anos e un 36% ten entre 31 e 40 anos. 

Aprender a falar: 

Case o 68% aprende a falar maioritariamente en castelán, só o 8% en galego e o 18% en ambas 

linguas. Un 6% aprende a falar noutras linguas (amazigh, marroquíes; guaraní, sudamericanas; 

rumano; portugués)  

Lingua empregada na casa: 

En relación aos PAIS do alumnado, o 58% emprega o castelán para falar cos seus fillos ou fillas, 

mentres que só un 13% emprega o galego. 

Máis do 69% dos pais emprega soamente ou maioritariamente a lingua castelá para falar coa súa 

parella, fronte o case 16% que emprega soamente ou máis o galego. 

Case un 51% fala maioritariamente castelán cos seus pais, fronte ao 26% que fala 

maioritariamente galego con eles. 

Cos sogros fala en castelán un 55% e en galego faino un 22%. 

En relación ás NAIS do alumnado, o 76% emprega o castelán para falar cos seus fillos ou fillas, 

mentres que só un 10% emprega o galego. 

Máis do 72% das nais emprega soamente ou maioritariamente a lingua castelá para falar coa súa 

parella, fronte o case 11% que emprega soamente ou máis o galego. 
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Máis dun 62% fala maioritariamente castelán cos seus pais e sogros, fronte ao 17% que falan 

maioritariamente galego con eles. 

Enunciados xenéricos: 

1. Videoxogos: O 47% está completamente ou bastante de acordo como lingua axeitada para os 

videoxogos. Ao 44% élle indiferente esta circunstancia.  

2. Matemáticas: o 54% está completamente ou bastante de acordo para aprender as matemáticas 

en lingua galega. Sen embargo, case o 22% élle indiferente ou e un 12% está en desacordo para 

aprender as matemáticas en galego. 

3. Adquisión de dúas ou máis linguas enriquece: o 93% está completamente ou bastante de 

acordo. 

4. Fomentada socialmente: A maioría, o 74%, está completamente ou bastante de acordo en que 

o galego se debe fomentar socialmente. 

5. Utilidade do galego en Galicia: o 76% está completamente ou bastante de acordo na utilidade 

da lingua galega na comunidade. Ao 19 % élle indiferente. 

6. Máis uso do galego: O 66% está de acordo en que se debería usar máis o galego, mentres que 

o 26% está indiferente ante esta circunstancia. 

 

ALUMNADO DE 5º E 6º NIVEL DE EP 

Recóllense 88 enquisas. 

No momento da realización das enquisas, maioría do alumnado, case un 48%, ten 10 anos e son 

totalmente equitativos no sexo. 

O 61% cursa 5º de primaria e un 38% faino en 6º. 

O 60% vive en Vilaboa e o resto en distintos lugares do concello de Culleredo. 

O 65% afirma ter aprendido a falar en castelán, o 27% tanto en galego como castelán, o 2% en 

galego, e o 6% noutras linguas. 

En canto aos proxenitores, a maioría, ao redor do 67%, ten entre 41 e 50 anos e traballa no 

sector secundario. 
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En relación á lingua que utilizan para falar na casa, empregan maioritariamente o castelán.  

Para falar co pai, empregan o castelán o 80%, un 8% emprega tanto o galego como o castelán, e 

o 7% só o galego. 

Para falar coa nai, empregan o castelán o 79%, un 12’5% emprega ambas e o 6% só o galego. 

Para falar cos irmáns, o 75% emprega o castelán, fronte o 6% que o fai en ambas. 

Para falar cos avós maternos, o alumnado emprega maioritariamente o castelán, un 53%. Pero un 

16% emprega tanto galego como castelán e un 18% só o galego. 

Para falar cos avós paternos, o 45% do alumnado emprega o castelán, o 20% faino en galego e 

un 15% emprega ambas linguas. 

En relación coa lingua empregada no colexio, as enquisas revelan que o 97% comunícase cos 

compañeiros en castelán e o 3% en ambas. Pero ningún emprega exclusivamente o galego. Sen 

embargo, un 2% emprega o galego para falar entre amigos. 

Cando o profesorado galego falante diríxese ao alumnado, o 47% deste emprega o galego. Sen 

embargo, o 29% emprega as dúas, e o 28% o castelán. 

O 88% emprega o castelán para falar co profesorado castelán falante e12’5% faino en ambas 

linguas. 

O 91% do alumnado emprega o castelán para falar co persoal non docente e o resto faino en 

ambas linguas. 

No referente a falar noutros ámbitos, coas persoas descoñecidas o 46% emprega o galego, o 

29% ambas e o 28% o castelán. Sen embargo, tanto nos establecementos da vila ou cidade ou 

no médico, aproximadamente, o 90% emprega o castelán. 

No momento de valorar a súa competencia na lingua galega, globalmente, o alumnado síntese 

máis capaz de comprender que de expresarse. 

O 83% considera que ten unha comprensión oral moi boa ou boa e un 18% aceptable. 

O 70% considera que a súa comprensión escrita é moi boa, o 27% aceptable e un 3% deficiente. 

O 55% considera que ten unha expresión oral moi boa ou boa, o 39% pensa que é aceptable e o 

3% deficiente. 
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O 48% considera que a súa expresión escrita é moi boa ou boa, o 24% aceptable e o 10% 

considera que é deficiente. 

Enunciados xenéricos: 

1. Videoxogos: O 30% está completamente ou bastante de acordo que o galego sexa unha lingua 

axeitada para os videoxogos. Ao 46% élle indiferente esta circunstancia. O 25% está en 

desacordo con que o galego se empregue nos videoxogos.  

2. Matemáticas: o 59% está completamente ou bastante de acordo para aprender as matemáticas 

en lingua galega. Sen embargo, case o 24% élle indiferente ou e un 16% está en desacordo para 

aprender as matemáticas en galego. 

3. Adquisición de dúas ou máis linguas enriquece: o 81% está completamente ou bastante de 

acordo; ao 14% élle indiferente; e ao 29% está en desacordo con esta afirmación. 

4. Recibir máis clases en galego: A maioría, o 44%, está completamente ou bastante de acordo 

en recibir máis clases en galego; 27% élle indiferente esta circunstancia; e o 26% do alumnado 

está en desacordo con recibir máis clases en galego. 

5. Utilidade do galego en Galicia: mentres que ao 10% élle indiferente, o 90% está 

completamente ou bastante de acordo coa utilidade da lingua galega na comunidade. 

6. Máis uso do galego: O 75% está de acordo en que se debería usar máis o galego, mentres que 

o 23% está indiferente ante esta circunstancia e o 1% está en desacordo. 

 

PROFESORADO 

Recolléronse o 100% das enquisas entregadas, 27 en total do profesorado definitivo e provisional 

presente. 

No momento da realización das enquisas, a maioría do profesorado, un 40%, ten entre 51 e 60 

anos e síguelle, en porcentaxe, un 30% entre os 41 e 50. 

O 41% vive na Coruña, o 30% en Culleredo e o resto noutros pobos da comarca. 

Fora do contorno educativo o 63% do profesorado emprega máis o castelán. O 18% emprega 

indistintamente galego ou castelán e outro18% só ou maioritariamente galego. 
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Fóra da aula co alumnado o 48% do profesorado comunícase máis en castelán, o 40% faino 

indistintamente en galego e castelán, mentres que só o 11% comunícase só en galego.   

Dentro da aula co alumnado o 67% do profesorado comunícase indistintamente coas dúas 

linguas. Un 18% emprega máis o castelán e un 15% do profesorado emprega máis o galego. 

Entre compañeiros o 48% emprega indistintamente o galego e o castelán. O 37% emprega 

maioritariamente en castelán e o 15% faino maioritariamente o só en galego. 

Co persoal non docente o 44% do profesorado emprega indistintamente as dúas linguas. Só o 

15% fala só en galego e o 41% emprega máis o castelán. 

Cos representantes sindicais, de editoriais, etc. o 48% do profesorado comunícase 

indistintamente nas dúas linguas. Un 30% emprega máis o castelán e o 22% emprega máis o 

galego. 

Fóra do contexto escolar, coa xente que lle fala en castelán o 78% do profesorado faino na 

mesma lingua, o 11% emprega máis castelán, o 3% faino indistintamente nas dúas linguas e só o 

7% fálalle en galego. 

Coa xente que lle fala en galego o 70% do profesorado faino na mesma lingua, o 15% emprega 

máis o galego, o 11% faino indistintamente nas dúas linguas e o 3% empresa só o castelán. 

Coas amizades o 48% do profesorado fala indistintamente tanto en galego como en castelán. O 

15% fala só en galego e o 37% fala máis castelán. 

Coas persoas descoñecidas, un 33% do profesorado emprega tanto o galego coma o castelán. 

Outro 33% admite que emprega máis o castelán e un 26% fala unicamente nesa lingua. 

Soamente un 7% do profesorado fala en galego con persoas descoñecidas.  

O 74% do profesorado considérase moi capacitado para empregar o galego na actividade 

docente. Un 11% considérase altamente capacitado e outro 15% considera que ten un nivel 

medio ou baixo. Destes últimos o 100% ten boa ou plena disposición para facer cursos de 

reciclaxe e actualización para acadar unha capacitación axeitada.  

O 48% considera que o uso do galego establecido na lexislación educativa é escaso. Un 41% 

considera que non é escaso o uso do galego na lexislación. 

Ante a afirmación de que cadaquén debería poder impartir as clases na lingua que quixese o 

78% está completamente ou bastante en desacordo con esta afirmación. O 18% está bastante ou 
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completamente de acordo con que cadaquén debería poder impartir as clases na lingua que 

quixese. 

O 81% do profesorado está completamente de acordo ante a afirmación de que o ensino en 

galego axuda a aumentar o prestixio social desta lingua. 

O 93% do profesorado está completamente ou bastante de acordo ante a afirmación de que a 

lingua galega debe ser fomentada socialmente. 

O 78% do profesorado está completamente de acordo en que é necesario destinar recursos á 

normalización e dinamización lingüística. Mentres que o 11% está bastante en desacordo con 

esta afirmación. 

 

 


