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I.I.I.I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 

Dentro das programacións docentes do CEIP Valle – Inclán están 
engadidos os criterios polos que o proceso de ensino-aprendizaxe 
da lingua galega ten que desenvolverse e contextualizarse en 
función das características dos alumnos e do noso Centro en 
concreto. 
 
Serán obxectivos de Dinamización Lingüística: 
 

1. Potenciar a valoración positiva do uso do galego en todos 
os ámbitos da actividade educativa. 

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

3. Utilizar a Lingua Galega nas relacións internas do 
Centro: reunións, actas, rotulacións do Centro, revistas e 
publicacións. 

4. Fomentar a formación de grupos de traballo e fomentar a 
colaboración interdisciplinar para a realización de 
actividades que promovan o uso da lingua galega. 

5. Mellorar a competencia lingüística dos membros da 
Comunidade Educativa. 

6. Utilizar a lingua galega como lingua oficial nas relacións 
externas do Centro: escritos, circulares, xestión 
administrativa,… . 

 
 

A lingua galega debe ser a lingua vehicular do Centro tanto nas 
tarefas de ensino-aprendizaxe como nas relacións sociais cos 
centros de ensino. Para o dominio da lingua escrita é condición 
indispensáble o domino da lingua falada, polo que debemos 
facer que entre ambas as dúas exista harmonía. Un dos 
obxectivos presentes neste Proxecto é o progreso do alumnado 
nas catro destrezas básicas e instrumentais da lingua: escoitar, 
ler, falar e escribir: 
 -  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 calquer 
tipo. 
- Saber ler con fluidez, comprender e manter unha 
actitude crítica, tendo sempre presente que a lectura é unha 
fonte de placer. 
 
Tendo estas destrezas presentes debemos potenciar o interese 
dos alumnos pola nosa cultura e pola nosa lingua, de xeito que o 
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profesorado deste Centro ten unha importante tarefa en canto a 
que: 
- Proporcionará toda aquela información que considere 

necesaria para a motivación do  alumnado cara ao 
galego. 

- Promoverá o traballo en equipo tanto nas aulas como con 
niveis do seu propio ciclo ou doutros do Centro. 

- Fomentará o traballo cooperativo entre o grupo de 
alumnos da súa clase por medio do diálogo para facilitar 
a integración de todos aqueles que descoñezan a lingua 
galega.  

 
 

II.II.II.II. ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTROESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTROESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTROESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO    
 

A.A.A.A. Contorno socioContorno socioContorno socioContorno sociolingüísticolingüísticolingüísticolingüístico    
 

A nivel xeográfico, o CEIP Valle-Inclán, está situado no 
Concello de Oleiros, na parte máis alta de Perillo e á marxe 
dereita da Ría do Burgo e da Baía de A Coruña.  

  
 

A zona de escolarización comprende as parroquias de Perillo e 
parte de Lians (Montrove, O Seixo, Pazo do Río). A distancia 
dos domicilios ao Colexio da maioría dos alumnos oscila entre 1 
km e 1,5 Km..Os de máis lonxe están a 2 km. Teñen servizo de 
transporte escolar e comedor escolar do que se encarga a ANPA. 
O resto dos alumnos chega ao Centro traídos polos seus pais, 
moi poucos, fano a pé. 

 
 

Os sectores de traballo dos pais de alumnos orixinais da zona 
son o marisqueo (primario) e terciario (servizos), pertencendo a 
todos os sectores as familias procedentes de fóra. Na 
actualidade a poboación activa ocupada en Oleiros desenvolve a 
súa actividade no sector servizos. A actividade xira arredor do 
eixo económico coruñés. Apenas hai industrias pero sí 
comercios e servizos de hostalería . O paro cífrase nun 20%. 
Existe unha boa rede de servizos sociais municipais para 
atender casos de marxinalidade, en aumento nos últimos anos 
pola crise e as correntes migratorias. 

 
Conviven 3 tipos de poboamento: 
 
O 1º, residencial, son os núcleos tradicionais de población. Son 
núcleos de traballo pequenos e dispersos. As vivendas son 
unifamiliares, adosadas, de pranta baixa e nalgúns casos teñen 
unha parcela que se dedica ao uso agrícola. 
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O 2º tipo fórmano os núcleos urbanos nos que as vivendas están 
moi concentradas onde se erguen bloques de edificios con varias 
prantas e outras en grandes urbanizacións con chalés adosados. 
 
O 3º tipo é o elevado número de chalés en medio de fincas de 
gran extensión. 
 
 
Hai nunha estraordinaria calidade de vida debido á existencia 

de : 
 

a) Pavillón polideportivo, Biblioteca pública, Casa da 
Xuventude, Club de Remo, parques, xardíns, paseo 
marítimo, praias, piscinas,… 

b) Promoción de cantidade e variedade de actividades 
deportivas e culturais: rondallas, folclóricas, obradoiros, 
corais, e tradicionais: chave, petanca,… 

 
c) A nivel servicios: transporte público, servicios sanitarios, 

4 centros de Educación Infantil e Primaria e 3 Centros de 
Educación Secundaria.  

 
d)  Asimesmo, pódese disfrutar das avantaxes a nivel 

servicios e infrastructuras de A Coruña, pola proximidade 
a esta cidade. Unha sinal indicativa da calidade de vida 
deste Concello é o elevado custo das vivendas. 
 

e) A nivel monumental: igrexas, pazos, quintas, etc, de 
estilos barrocos, racionalistas e modernistas. 

 
 
   B.B.B.B. A situación do profesoradoA situación do profesoradoA situación do profesoradoA situación do profesorado    
 

Nestes intres, a plantilla do Centro, está formada por: 10 
mestres de E.I, 14 de EP, 3 de FI, 1 de  FF, 1 de  EM, 2 de EF, 2 
de Relix., 3 de PT, 2  de AL e 1 de Orientación, a maior parte 
deles con destiño definitivo no Centro. A movilidade é escasa ou 
case nula. 

  
 

C.C.C.C. A situacA situacA situacA situación do alumnadoión do alumnadoión do alumnadoión do alumnado    
 

O alumnado deste Centro está distribuido do seguinte xeito: EI 
de 3 anos: 64 alumnos, EI de 4 anos: 73, EI de 5 anos: 50, 1º de 
Primaria: 51, 2º de Primaria: 69, 3º de Primaria: 50, 4º de 
Primaria: 40, 5º de Primaria: 65 e 6º de Primaria: 66 alumnos. 
Total: 534 alumnos. 

 
A nosa língua úsaa un 40% da poboación, aínda que a entenden 
case todos. En canto á  formación dos pais de alumnos do 
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Centro, un 60% ten estudios primarios, o resto son estudios 
medios ou superiores. 
 
A lingua máis falada a nivel coloquial é o castelán, lingua na 
que os pais de dirixen aos seus fillos. 
 
A orixe da poboación é provincial aínda que se está a dar un 
maior índice de persoas que pertencen a concellos limítrofes, 
fundamentalmente de A Coruña. Un 37% escaso é o que se 
refire  ás persoas oriundas do Concello. Neste últimos anos hai 
un elevado incremento de alumnos procedentes do estranxeiro, 
máis dun 10% dos matriculados no Centro, que proceden de: 
Hungría, Brasil, Colombia, Portugal, Rumanía, Arxentina, 
México, Perú  e China. 
 

 
D.D.D.D. A situación lingüística do CentroA situación lingüística do CentroA situación lingüística do CentroA situación lingüística do Centro. 

 
Os mestres do Centro usan coloquialmente, na súa maioría a 
Lingua Galega , así como a nivel administrativo  que se utiliza 
o galego como lingua oficial en todas as comunicacións que se 
remiten dende o Centro: escritos, circulares, notificiacións 
persoais, boletín informativo semanal Xovesí e incluído a 
revista dixital do Centro A Xanela e a  páxina web,… 

 
 
 
 
 

III.III.III.III. OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O 
FOMENTO DA LINGUA GALEGA.FOMENTO DA LINGUA GALEGA.FOMENTO DA LINGUA GALEGA.FOMENTO DA LINGUA GALEGA.    

 
 

A.A.A.A.    Do contorno do CentroDo contorno do CentroDo contorno do CentroDo contorno do Centro    
 
 1. ObxectivosObxectivosObxectivosObxectivos    
    

- Aumento progresivo do emprego do galego nas relacións 
de carácter non oficial, tanto internas como externas ao 
Centro. 

- Incidir, mediante a información e a explicación 
argumentada e científica, na Comunidade Escolar para 
vencer prexuízos cara ao galego e para promover 
actitudes favorables á galeguización da escola. 

- Estimular actitudes favorables que se traduzan nun uso 
xeralizado do galego, superando vellos prexuízos e 
inercias negativas. 

- Incorporar nas programacións didácticas, sempre que 
resulte posible, a propia realidade, cultura, historia, 
xeografía, economía, etnografía, literatura, arte e folclore 
galegos. 
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2. Liñas de actuaciónLiñas de actuaciónLiñas de actuaciónLiñas de actuación    
 
- Colaboración coas ANPAs, ofrecéndolles asesoramento 

lingüístico e actividades en común que fomenten o uso do 
galego 

- O profesorado pode transmitir mediante reunións de 
titoría cos pais, conversas informais, pautas e 
observacións, a idoneidade do bilingüismo para calquera 
neno. 

- Levar a cabo charlas-coloquio nas que se explique a 
natural adquisición  de dúas linguas por parte do 
alumnado. 

- Cada unidade integrarase na zona e na súa realidade con 
visitas que permitan coñecer o noso contorno, historia, 
etnografía,… 

 
 
 B.B.B.B.    Do profesorado.Do profesorado.Do profesorado.Do profesorado.    
    
  1. ObxectivosObxectivosObxectivosObxectivos    
 

- Promover un uso maior do galego entre os docentes e nas 
relacións escolares en xeral. 

- Promover un maior uso das novas tecnoloxías entre o 
profesorado. 

- Tentar que o profesorado acada plena competencia para 
desenvolver a súa laboura docente en galego e os 
coñecementos necesarios para participar con criterio en 
tarefas de planificación lingüística escolar. 

- Contar con actividades diarias permanentes en galego. 
 

    
2. Liñas de actuaciónLiñas de actuaciónLiñas de actuaciónLiñas de actuación 
 
- A cultura estará presente na hora do conto e na sesión de 

lectura no Centro. 
- Dotar de material bibliográfico que axude a solventar 

calquera dúbida referente  ao galego, asícomo 
dicicionarios de aula, libros de gramática, material 
audiovisual e informático en galego, correctores, páxinas 
web relacionadas coa nosa lingua e a nosa cultura. 

- Colaborar co EDL do Centro nas actividades , facéndoas 
máis elaboradas e motivadoras. 

- Dispor da normatirva ortográfica actualizada. 
-  Instalar software en galego.  
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 C.C.C.C.    Do alumnadoDo alumnadoDo alumnadoDo alumnado    
    
  1. ObxectivosObxectivosObxectivosObxectivos    
 
  - Aumentar progresivamente o uso do galego 

- Estimular actitudes favorables cara ao uso do galego. 
- Achegar  a lingua ás familias dos alumnos coidando 

forma e contido 
- Promover a oralidade 
- Potenciar a utilización da lingua galega como lingua 

vehicular dentro da aula de xeito coloquial. 
 
2. Liñas de actuaciónLiñas de actuaciónLiñas de actuaciónLiñas de actuación    
 
- Empregar unha metodoloxía activa e motivadora. 
- Utilizar a lingua galega en actividades non estrictamente 

escolares (nos patios, á saída e entrada do centro,…) 
- Utilizar o material didáctico motivador axeitado ao nivel 

do alumnado. 
-  Para traballar memoria visual-auditiva-verbal, achegalos 

á  música, ás tradicións galegas, literatura popular, 
adiviñas, trabalinguas, xogos tradicionais,…. 

-  Procurar que os contacontos e ilustradores que veñan ao 
centro empreguen a lingua galega. 

 
 
 D.D.D.D.    Do CentroDo CentroDo CentroDo Centro    
    
        1. ObxectivosObxectivosObxectivosObxectivos    
 

             - Deseñar e levar a cabo campañas de sensibilización ante 
o uso do galego diversificada para os membros da 
comunidade educativa 

- Aumentar progresivamente o uso do idioma galego nas 
relacións de carácter non oficial, tanto internas como 
externas ao centro. 

-  Fomentar a participación en campañas de animación á 
lectura programadas polo EDL e pola Biblioteca. 

-  Utilizar a información como canle de promoción da 
lingua galega. 

-  Aumentar  o uso da lingua galega nas relacións do 
Centro 

 
2. Liñas de actuLiñas de actuLiñas de actuLiñas de actuaciónaciónaciónación    
 
- Ter a disposición da comunidade educativa obras sobre o 

bilingüismo e as súa vantaxes. 
- Motivar ás ANPAs sobre o uso do galego tanto nas 

actividades do Comedor, como en actividades 
estraescolares que se levan a cabo no Centro 
facilitándolles toda a axuda que precisen.  
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- Realizaranse todos os actos (contacontos, festivais, 
celebracións,….) aos que ten acceso toda a comunidade 
educativa escolar , na lingua galega. 

 
 E.E.E.E.    De  Dinamización LingüísticaDe  Dinamización LingüísticaDe  Dinamización LingüísticaDe  Dinamización Lingüística 
 
  1. ObxectivosObxectivosObxectivosObxectivos    
 

- 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 
eternas do Centro: escritos, circulares, xestión 
administrativa,… . 

 
  2. Liñas de actuación deseñadasLiñas de actuación deseñadasLiñas de actuación deseñadasLiñas de actuación deseñadas    
 

- O traballo de dinamización dirixido a eliminar prexuízos 
e fomentar o uso do galego, tanto na vida do centro como 
nas aulas. 

- A laboura de recuperación das festas de carácter anual e 
tradicional (Magosto, entroido,samaín,…) salientando a 
vertente dinamizadora. 

-  Organización e celebración da Semana das Letras 
Galegas con murais elaborados polos alumnos do Centro 
e celebración da edición que corresponda do Concurso 
Literario A Xanela. 

- Edición da revista ou díptico da Semana das Letras coas 
obras dos alumnos premiados e a autoría dos mesmos. 

-  A elaboración das unidades didácticas, co material 
complementario correspondente, para o estudo de 
personaxes ilustres ou de temas relacionados coa lingua e 
cultura galegas. 

- Proposta de adquisición de libros, aplicacións 
informáticas e outros materiales en lingua galega. 

- Dinamización da Revista Dixital do Centro A Xanela 
nacida no seo do EDL no curso 2007/2008 e que se 
presenta toda en lingua galega con aportación de pais. 

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

- Transmitir o característico de cada festividade. 
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- Fomentar o aprezo á tradición e á necesidade de 
conservala en toda a comunidade educativa facéndoos 
partícipes tanto da celebración como da súa preparación. 

 
O Equipo de Dinamización Lingüística elaborará cada curso un 
proxecto de actividades para incorporar á Programación Xeral 
Anual no que se irán concretando os obxectivos recollidos neste 
Proxecto.  

 
 

IV.IV.IV.IV. MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN GALEGOMATERIAS QUE SE IMPARTEN EN GALEGOMATERIAS QUE SE IMPARTEN EN GALEGOMATERIAS QUE SE IMPARTEN EN GALEGO    
 

Reparto das áreas de Lingua Galega e Lingua Castelá  
 
MateriasMateriasMateriasMaterias    1º1º1º1º    2º2º2º2º    3º3º3º3º    4º4º4º4º    5º5º5º5º    6º6º6º6º    
L.Galega       
L. Castelá       
L.Inglesa       
Matemáticas 5 5 4 4 4 4 
C. do Medio 5 4 5 4 5 4 
E.Física 2 2 2 2 2 2 
Rel/AE 1 2 1 2 1 2 
Exp. Artist. 1 1 1 1 1 1 
Música 1 1 1 1 1 1 
E. Cidadan.      2 
Castelán/Galego 8/7 7/8 7/7 7/7 7/7 8/8 
 

 
En Educación Infantil o profesorado usará na clase a lingua 
castelá, por ser a lingua materna predominante entre o 
alumnado e o seu contorno. 
Fomentarase a adquisición progresiva da lectura e da escritura 
en galego, de xeito que o alumnado acade unha competencia 
que lle permita comunicarse normalmente en galego co 
alumnado e o profesorado. 
 

En Educación Primaria, para garantir o cumprimento do Decreto 
79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario 
de Galicia (DOG do 25 de Maio de 2010).  

 
 
 
 

V.V.V.V. DOMINIO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAISDOMINIO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAISDOMINIO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAISDOMINIO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAIS    
    

Como medidas de apoio e reforzo para fomentar o dominio das dúas 
linguas oficiais propóñense as seguintes para o alumnado doutras 
comunidades autónomas ou doutros países estranxeiros con nulo ou 
insuficiente coñecemento da lingua galega, o departamento de 
Orientación tomará as seguintes medidas: 
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- Entregará ou adaptará material axeitado á situación 
sociolingüística e escolar do alumno. 

- Leerá textos seleccionados que faciliten a familiarización 
coas estructuras básicas e coa semántica, así como a 
velocidade lectora en lingua galega. 

No caso de que as materias que este alumnado teñan que ser 
recibidas en lingua galega, o departamento de orientación , coa 
colaboración co EDL, adoptará medidas encamiñadas a que poidan 
aproveitar as ensinanzas que se imparten. Concretaranse en: 

 
- Entrega de material apropiado a situación lingüística e 

escolar do alumnado. 
- Entrega de bibliografía complementaria apropiada 

segundo a idade e curso, para facilitarlle o acceso aos 
contidos  establecidos na programación. 

- O profesorado prestará especial atención as 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. 

 
 
 
 

VI.VI.VI.VI. ACTUACIÓNS DINAMIZADORASACTUACIÓNS DINAMIZADORASACTUACIÓNS DINAMIZADORASACTUACIÓNS DINAMIZADORAS    
    

Dende o equipo directivo, departamento de orientación, EDL, así como 
as demáis coordinacións dos equipos docentes, propiciarase todo tipo 
de actuacións dinamizadoras que favorezan o coñecemento, uso e 
práctica das distintas linguas, entre as que cabe 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. 

- Confección e edición da revista escolar e outras 
publicacións. 

- Realizacións de actividades relacionadas co xogo 
tradicional. 

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

- Realización de actividades on respecto ás anteriores 
celebracións. 
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- 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 en galego. 
- Participación no concurso literario do Centro A Xanela 
- Participación en concursos relacionados co galego da 

mesma provincia. 
- Desenvolvemento de actividades en torno ás festividades 

típicas galegas: magosto e antroido, samaín,… 
- Realización de actividades relacionadas cos xogos 

tradicionais galegos. 
- Proposta de actividades de elaboración de receitas con 

productos típicos galegos: caldo, cocido, … 
 
 
 
 
 

VII.VII.VII.VII. CRITERIOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN CRITERIOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN CRITERIOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN CRITERIOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
DO PROXECTODO PROXECTODO PROXECTODO PROXECTO    

    
Ao longo de cada curso escolar, ao rematar cada trimeste, 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 do obxectivo, participación, interese, 
… 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


