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1. ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 
 

1.1. Resultado da enquisa realizada ás familias do alumnado de 4º de Ed. Infantil. 

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

recolle que a lingua materna predominante do alumnado será determinada polo centro educativo 

de acordo co resultado dunha pregunta que se efectuará aos pais, nais, titores/as ou representantes 

legais do alumno/a antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do seu fillo ou filla. 

Tendo en conta o punto 2º do artigo 5º do citado decreto os resultados das enquisas realizadas ás 

familias quedan recollidos na seguinte táboa: 

LINGUA MATERNA NÚMERO DE FAMILIAS 

Lingua Galega 15 

Lingua Castelá 61 

Lingua Galega / Lingua castelá 12 

Outros: inglés 1 

 

 

1.2. Materias que se impartirán en cada lingua no curso 2016/2017 

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

Galicia baséase no marco lingüístico establecido pola Constitución española de 1978 e polo 

Estatuto de autonomía de Galicia de 1981. Ademais, desenvolve a Lei 3/1983, do 15 de xuño, 

de normalización lingüística, no relativo ao uso do galego no ensino nos niveis non 

universitarios, e a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. En consecuencia, entre os 

principios que guían o novo texto figura, tal e como recolle a citada lei, a adquisición dunha 

competencia en lingua galega igual á do castelán dentro dos límites propios de cada etapa 

educativa. 

Outros principios a partir dos que se elaborou o decreto foron a garantía de equilibrio entre 

as dúas lingua oficiais –tanto cuantitativo, en número de horas semanais, como cualitativo, no 

tocante ao contido das materias– e máis a promoción da dinamización da lingua galega nos 

centros de ensino.  

 En contextos coma o noso, o uso habitual do castelán non supón ningún esforzo, pois está 

favorecido pola presenza e o prestixio do castelán na sociedade e reforzado pola familia. O esforzo 

maior radicará na adquisición da competencia no galego e na extensión do seu uso nas 

actividades escolares. 



 No noso centro debido á aplicación do novo Decreto 79/2010, do 20 de Maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, este ano as materias que se impartirán en 

galego son as seguintes: 

Educación Infantil: 
 4º nivel. Os libros que se utilizarán están en castelán. As clases de Relixión, 

Valores Sociais e Cívicos, Psicomotricidade, os apoios, o obradoiro de 

estimulación da linguaxe e as TICs  impartiranse en lingua galega. E na aula, as 
titoras falan castelán e galego. 

 5º nivel. A Psicomotricidade, Relixión, o obradoiro de estimulación da linguaxe e 

as TICs desenvolveranse en galego. Os pequenos proxectos, os cadernos do 

método empregado e o  caderno de Matemáticas desenvolveranse en castelán. 
En rutinas, contos, xogos, celebracións empregarase o galego. 

 6º nivel. O libro de Matemáticas estará en galego. A Psicomotricidade, Relixión, 

obradoiro de estimulación da linguaxe e as TICs desenvolveranse en galego. Os 
proxectos realizaranse ao 50 % en galego e castelán. 

 

Educación Primaria: 
 En tódolos niveis impartiranse en lingua galega: Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, 

a materia de libre configuración e Lingua Galega 

 En lingua castelá, Matemáticas, Relixión, Valores Cívicos e Sociais e Lingua Castelá. 

 En Educación Física, Música e Plástica utilizaranse as dúas linguas. 

 No 6º nivel de Primaria impartirase en inglés e castelán a Plástica por ser cinco  

seccións bilingües. 
 O reparto garantiza a equidade no uso das dúas linguas oficiais da comunidade. 

 

 En canto a outros ámbitos de coñecemento, buscarase o emprego do galego como norma xeral 
na relación coas familias, usándoo como idioma vehicular na comunicación do centro, na 

comunicación oral coas familias, reunións, titorías, actividades extraescolares, complementarias, 

actuacións, celebracións…, animándoos a que usen máis esta lingua nas súas relacións cotiás. 
 

1.3. Valoración das actividades de dinamización da lingua do curso 2015/2016. 

 No pasado curso 2015/2016 foron propostas a principios de curso, por parte do EDLG, as 

seguintes actividades: 

 Blog: non te cortes coa lingua (xornal dixital)  

 Construíndo soños (Equipo de coordinación de todos os equipos do centro)  

 Facendo de reporteiros  

 Radio Vales  

 Xogos populares  

 Recuncho “No Vales, en galego”  

 Taller musical  

 Cantamos en galego  

 Arriba o telón  

 Teatro  

 Cadeas de… poesías.  

 Coas mans na masa  

 A vendima  

 Adiviña, adiviña...  

 Magosto e Samaín 

 Carta ós Reis Magos e Felicitación de Nadal  

 Festival de panxoliñas 



 Calendario escolar  

 Día de Rosalía 

 Entroido  

 Realización de actividades tics  

 Musicando a Manuel María 

 Cine pola Paz  

 Obradoiro de poesía  

 Os maios  

 Festival das letras galegas  

 Intercambio de experiencias dinamizadoras con outros centros da provincia  

Unha vez avaliado o proxecto vese positiva a evolución do Plan de fomento de lingua galega e 

o labor desenvolto a través do blog. Somos conscientes de que queda moito traballo por diante 
e que temos que seguir traballando para que os nosos alumnos adquiran as dúas linguas oficiais 

en igualdade ao remate da etapa educativa.  

A actividade denominada “Cadeas de … poesías” non se desenvolveu coma anos anteriores, en 

parte debido a unha actividade similar que surxiu este ano dende o Equipo de biblioteca, polo 
que se propón fusionar as dúas actividades para o próximo curso.  

Analízase moi positivamente o xurdir da actividade “Radio Vales” na que o alumnado implicado 

estivo moi motivado e na que se apreciou unha evolución importante a nivel oral, polo que 
propoñemos darlle continuidade no próximo curso.  

Aínda que durante este curso se puxo en marcha o Equipo de coordinación “Construíndo soños”, 
segue a verse necesaria unha maior coordinación entre os diferentes equipos do colexio para 

evitar o exceso de propostas e a similitude moitas veces entre elas.  

1.4. Actividades de dinamización propostas para o curso 2016/2017 

Despois da análise realizada no punto anterior e da avaliación feita sobre a evolución do uso 

da nosa lingua no centro, neste curso 2016/2017 imos incidir especialmente no aspecto que 
necesita un maior labor de dinamización: o uso oral do galego. 

Cada curso intentamos que sexa máis completa a coordinación entre os diversos equipos do 
centro (biblioteca, actividades extraescolares, Voz Natura…). Este ano as actividades propostas 

por cada un deles xirarán entorno ao PDI (Proxecto documental integrado) proposto pola 

biblioteca: Descubrindo as cores do mundo. Unha viaxe en globo. 

O EDLG procurará que unha gran parte dos materiais que se empreguen na fase de motivación, 

na de procura da información e a práctica totalidade dos produtos que se elaboren estean en 
galego. 

No PDI contémplase un apartado adicado ao globo de Betanzos e outro no que as mascotas 

da biblioteca, na preparación dunha futura viaxe a diversos países, leven consigo costumes, 
tradicións e idioma propios de Galicia. Isto dará motivo a actividades de: 

 recollida e recuperación de textos de tradición oral, 

 charlas e talleres con personaxes públicos (escritores, cociñeiros …) que se expresen 

en galego, 
 celebración de festas e labores tradicionais. 

Como se dixo anteriormente imos centrar o noso esforzo na promoción do uso oral do galego 

polo que propoñemos unha actividade sistemática de expresión oral que desembocará na 
realización de podcast que se irán publicando no blog Non te cortes coa lingua. Cada quince 

días propoñerase un tema, relacionado co PDI ou coa actualidade, as realizacións concretas 

repartiranse por niveis. Incluiranse expresión de vivencias do alumnado, recollida de ditos, 
adiviñas e outros textos populares, recitado de poemas, narración de contos, textos de 

instrucións, debates, entrevistas, música … 

Estas actividades gravaranse nas aulas (só son ou son e imaxe) seguindo unha quenda. 



Continuaremos coa cadea de recitados, coordinada coa cadea de narración que promove a 

biblioteca. Procuraremos que se produza un intercambio entre primaria e infantil a pesar das 
dificultades de organización que supón a distancia entre os dous edificios.  

Organizaremos a celebración do Día de Rosalía. 

Elaboraremos documentación para dar a coñecer ao persoeiro ao que se lle adica o Día das 

Letras Galegas: Carlos Casares. Organizaremos actividades para a celebración de dito día. 

Continuaremos colaborando co concello de Betanzos a través do seu Servizo de Normalización 
da Lingua e con asociacións culturais da contorna. 

Empregaremos os recunchos do galego de cada andar e o blog Non te cortes coa lingua para 
comunicar á comunidade escolar as actividades que se van realizando, as novidades en materia 

da lingua galega, así como suxerencias de libros, música, películas… que poidan ir xurdindo. 

1.5. Seccións bilingües 

Conforme á RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2014 pola que se fixo pública a convocatoria para a 

incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non 

universitario para o curso 2014/15, durante ese ano académico, o centro incorporou cinco seccións 

(unha para cada grupo de alumnado) en lingua inglesa, na área de Plástica, no 6º nivel de Educación 

Primaria. Neste curso 2016/2017, continuarán funcionando as cinco seccións bilingües, coordinadas 

por Inés García Miranda. 


