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2º.- INTRODUCIÓN 

Este proxecto lingüístico elabórase para dar resposta ao decreto 124/2007, do 28 de xuño, 

no que se regula o uso e a promoción do galego no noso sistema educativo, e que obriga 

a que no sistema educativo, o galego sexa a lingua de docencia polo menos na metade 

do tempo escolar. 

Desta maneira, pretendemos conseguir o principal obxectivo, que é que os alumnos/as 

teñan unha boa competencia nas dúas linguas oficiais. 

Para levar este traballo a bo termo, é imprescindible saber o noso punto de partida, o fin 

ou propósito que queremos acadar, e as estratexias ou metodoloxía, así como os recursos 

para conseguir as nosas metas. 

En virtude do disposto non artigo 14, punto 2 do decreto 124/2007 do 28 de xuño, polo 

que se regula ou uso e promoción do galego no sistema educativo, informada a Comisión 

de Coordinación Pedagóxica, o equipo directivo asume a responsabilidade de 

elaboración deste Plan Lingüístico. 

->Membros do Equipo Directivo.- 

D. José Carlos Rodríguez Morandeira, director do centro 

Dna. Susana López Fernández, xefa de estudos do centro 

Dna. Mª Teresa Tato Carbajales, secretaria do centro 

->Membros do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística.- 

D. José Carlos Rodríguez Morandeira, director do centro 

Dna. Mª Teresa Tato Carbajales, Secretaria do centro e especialista en Lingua 

Estranxeira Inglés 

Dna. Mª del Carmen Batlle Calvo, titora de 1º de primaria 

D. Enrique Gil Gil, especialista en educación musical (Coordinador) 
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3.- MARCO LEGAL 

Decreto 124/2007, do 28 de xuño , polo que se regula o uso e a promoción do galego no 

Sistema Educativo. 

 

4.- DATOS DO CENTRO 

 

CEIP MANUEL VILLAR PARAMA 

Outeiro de Vea, 6 – San Xurxo de Vea (A Estrada – Pontevedra) 

Código de centro.- 36014866 

CIF-Q8655103C 

Educación Infantil e Primaria 

2 Unidades Mixtas de Infantil e 6 unidades de primaria 

Total Mestres.-16 mestres/as (3 itinerantes) 

Total Alumnado.- 95 

Xornada Única.- (+ martes pola tarde) 

 

 

CURSO UNIDADES ALUMNADO 

INFANTIL A 1 15 

INFANTIL 31 

INFANTIL B 1 15 

1º PRIMARIA 1 11 

1º CICLO 23 

2º PRIMARIA 1 13 

3º PRIMARIA 1 11 

2º CICLO 18 

4º PRIMARIA 1 8 

5º PRIMARIA 1 9 

3º CICLO 22 

6º PRIMARIA 1 13 

TOTAL 8 95 

 

CENTROS ESCOLARES ADSCRITOS 

IES Nº1 DA ESTRADA 
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5.- ANÁLISE SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 

5.1.-Enquisa Língüística.- 

Alumnado.- 

 

 

 

 

Os teus pais falan normalmente contigo en: 

Só galego 14 66,66% 

Máis galego que castelán 4 19,04% 

Máis castelán que galego 0 0% 

Só castelán 3 14,28% 

 

 

Cando che falan en galego, respondes en: 

Galego 14 66,66% 

Castelán 0 0% 

Calqueira das dúas 7 33,33% 

 

En que lingua te comunicas mellor: 

Galego 10 47,61% 

Castelán 2 9,52% 

Calqueira das dúas 9 42,85% 

Que lingua empregas normalmente ao falar? 

Só galego 13 62% 

Máis galego 6 28,57% 

Máis castelán 1 4,76% 

Só castelán 1 4,76% 
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Prefires ler en: 

Galego 6 28,57% 

Castelán 5 23,80% 

Calqueira das dúas 10 47,61% 

 

 

Na túa opinión estudar en lingua galega é: 

Necesario 19 90,47% 

Innecesario 2 9,52% 

 

 

 

 

 

A comunicación cos teus profesores, pensas que 
debería ser: 

Galego 7 33,33% 

Castelán 0  0% 

Calqueira das dúas 14 66,66% 

 

 

 

Cres que o galego deberia ser a lingua de uso 
normal en todas as situacións comunicativas da 
vida? 

Sí 10 47,61% 

No 11 52,38% 
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Na túa opinión no mundo actual, saber galego é: 

Necesario 18 85,71% 

Innecesario 3 14,28% 

 

 

 

 

Profesorado.- 

Que lingua empregas habitualmente fóra do 
contexto educativo? 

Só castelán 2 18,18% 

Predominio castelán 5 45,45% 

Castelán e galego por igual 2 18,18% 

Predominio o galego 0 0% 

Só galego 2 18,18% 

 

Que linguna empregas habitualmente no centro 
educativo? 
  

Só castelán 0 0% 

Predomina o castelán 2 18,18% 

Castelán e galego por igual 6 54,54% 

Predomina o galego 3 27,27% 

Só galego 0 0% 

 

Como consideras a túa capacitación para empregar o 
galego na actividade docente? 

Moi baixa 0 0% 

Baixa 0 0% 

Media 4 36,36% 

Alta 7 63,63% 

Moi alta 0 0% 
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Cal é a túa disposición a facer cursos de 
reciclaxe e actualización, co obxectivo de acadar 
unha capacitación axeitada? 

Ningunha   
 

Pouco 1 9,09% 

Moderado 3 27,27% 

Boa 5 45,45% 

Plena 2 18,18% 

 

 

VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

O ensino en galego axuda a aumentar o prestixio desta 
lingua 
  

0-0% 1-9,09% 0-0% 2-18,18% 8-72,72% 

Cadaquén debería poder impartir as clases na lingua 
que uixese 

5-45,45% 1-9,09% 2-18,18% 0-0% 3-27,27% 

A lingua galega debe ser fomentada socialmente 
  

0-0% 0-0% 3-27,27% 1-9,09% 7-63,63% 

É necesario destinar recursos á normalización e 
dinamización lingüística 
  

1-9,09% 1-9,09% 0-0% 3-27,27% 6-54,54% 

O uso do galego establecido na lexislación educativa é 
excesivo  
  

5-45,45% 3-27,27% 0-0% 2-18,18% 1-9,09% 
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As Familias.- 

Os 
avós/avoas , 

falan 
normalmente: 

galego 

Máis 
galego 
que 
castelán 

Máis 
castelán 
que 
galego 

Castelán 

Entre si     15 0 1 0 

Cos 
pais/nais 
do 
alumno/a 

    13 1 1 0 

Co 
alumno/a 

    13 1 2 0 

 

 

Os pais falan 
normalmente 

en: 
galego 

Máis 
galego 
que 
castelán 

Máis 
castelán 
que 
galego 

Castelán 

Entre si 12 2 1 1 

Cos pais/nais 
do alumno/a 

11 1 1 0 

Co alumno/a 13 3 
 

1 

 

 

 

 

Na súa opinión no mundo actual o galego é: 

Pouco necesario 6 

Necesario 7 

Moi necesario 3 

 

 

Qué lingua considera que debería ser máis 
importante en Galicia: 
  

Galego 7 

Castelán 3 

As dúas 6 
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Cre que o galego debería ser a lingua de 
uso normal en todas as situacións cotias 
da realidade galega?:  

Sí 10 

No 5 

 

 

 

Pensa que a xente que desemeña cargos públicos 
ou laborales sociais (médicos, avogados, mestres), 
deberían falar galego? 

Sempre 6 

Nunca   

So cos galegos falantes 9 

 

 

 

A comunicación dos profesores/as con vostede ou 
cos seus fillos/as pensa que debería ser: 

galego 6 

Castelán   

Nas dúas 10 

 

 

 

As opcións lingüísticos para o centro, por cal se 
inclinaría?  

Máis castelán que galego 
  

5 

Máis galego que castelán 
  

4 

As dúas por igual 
  

7 
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1.2.-Realidade sociolingüística do contorno.- 

As variables deste apartado refirense á maior ou menor presenza das linguas no contexto 

físico e social en que está situado o centro. Trátase de coñecer a lingua empregada 

habitualmente pola poboación do lugar, tanto nas relacións familiares como nas 

interaccións comunitarias, e a lingua empregada polo Concello e polas entidades 

asociativas (veciñais, culturais, deportivas, etc…), do contorno. 

As fontes empregadas para o estudo foron entre outras: 

 Revisión de toda a documentación que o centro foi producindo ao longo dos anos 

precedentes: PEC, Proxecto de Normalización Lingüística… 

 Consulta da información sociolingüística relativa a zona onde se sitúa o centro, 

accesible en base de datos ou en publiocacións diversas: 

o Censo de poboación e vivendas 2001 

o Enquisa de condicións de vida das familias. Instituto  Galego de Estadística 

o Mapa sociolingüístico de Galicia 

o Información recollida nos medios de comunicación locais. 

Tendo en conta estas fontes, dedúcese que a lingua vehicular que empregarán 

alumnos/as e profesores de infantil será a galega, co fin de acadar un dobre obxectivo: 

 Que o alumnado manteña a competencia e o uso habitual do galego 

 Que consolide a competencia en castelán, de forma oral e escrita, dentro dos límites 

propios da etapa. 

En educación primaria, ambas as linguas serán consideradas vehiculares no currículo 

desde o primeiro curso de primaria, de tal modo que o galego se erixa en lingua da 

docencia polo menos na metade do tempo escolar. 

Dado o contorno galego falante no que se insire o noso Centro, o proceso na utilización 

curricular do galego articularase do seguinte xeito: 

 Nos primeiros anos da etapa debe manterse o emprego da lingua galega nunha alta 

porcentaxe de actividades escolares, pois son cursos decisivos para a consolidación. 

 A medida que se desenvolve a etapa, poderá variarse a porcentaxe de utilización da 

ligua materna, sobre todo se se constata que a competencia en castelán precisa 

dalgún reforzó específico. 
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Así mesmo, e con carácter xeral, utilizarase o galego nas actividades complementarias e 

extraescoales e naqueloutras que impliquen unha relación coa sociedade do contorno: 

excursións, visitas, saídas, charlas,…., pois constitúen unha oportunidade para o 

emprego da lingua e para comprobar a súa validez nas actividades da vida diaria, sen 

esquecer que estamos nun sitema educativo bilingüe no que coexisten dúas linguas 

oficiais. 
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6.- MATERIAS DO CURRÍCULO E LINGUA NAS QUE SE IMPARTEN 

 

CICLOS LINGUA GALEGA LINGUA CASTELÁ 

LINGUA  

EXTRANXEIRA 

2º Ciclo  

Educación Infantil 

Educación Infantil 

Globalizada 

 

Inglés 

1º Curso  

Educación Primaria 

Lingua Galega 

Educación Musical 

Relixión 

Coñecemento do 

Medio 

Lingua Castelá 

Matemáticas 

Educación Física 

Plástica 

Inglés 

2º Curso 

 Educación Primaria Inglés 

3º Curso 

Educación Primaria 

Lingua Galega 

Educación Musical 

Relixión 

Coñecemento do 

Medio 

Lingua Castelá 

Matemáticas 

Educación Física 

Plástica 

Inglés 

4º Curso  

Educación Primaria Inglés 

5ºCurso 

Educación Primaria 

Lingua Galega           

Educación Musical 

Relixión 

Coñecemento do 

Medio 

Educación para a 

Cidadanía 

Lingua Castelá 

Matemáticas 

Educación Física 

Plástica 

Inglés 

6º Curso 

Educación Primaria 

Inglés 
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7.- OBXECTIVOS PARA O FOMENTO DA LINGUA 

1.-Potenciar o uso da lingua galega por parte da comunidade educativa. Eliminar se 

fora o caso os posibles prexuicios se os houbera. 

2.-Lograr unha actitude positiva da comunidade educativa en favor da normalización 

3.-Pontenciar o respecto a todas as linguas e culturas do entorno escolar. 

4.-Divulgar entre a Comunidade Educativa o Proxecto Lingüístico do Centro. 

5.- Potenciar a linguaxe oral e escrita no noso alumnado como medio de expresión, 

comunicación, etc… 

6.-Fomentar o uso da Lingua Galega en todas as actividades extraescolares e 

complementarias programadas no Plan Xeral Anual e noutras que xurdan 

puntualmente durante o curso. 

7.-Celebrar o Día das Letras Galegas, dando a coñecer á toda Comunidade Educativa 

información sobre a figura homenaxeada; asimesmo, se levaran a cabo actividades 

didácticas para traballar a figura de dito personaxe. 

8.-Editar, publicar e difundir a Revista Escolar do Centro con tódalas actividades, 

tarefas, conmemoracións, etc…, feitas no curso escolar. 

9.-Fomentar a galeguización das dependencias do Centro con cadros, murais, 

fotografías, etc… 

 

8.- LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DO GALEGO 

1. Constitución do EDLG 

2. Elaboración das liñas básicas de actuación para a sua inclusión na PXA 

3. Elaboración do Proxecto para o fomento do uso do Galego 

4. Difusión do proxecto ante a comunidade educativa 

5. Realización exposición sobre traxes tradicionais galegos 

6. Colaboración na celebración do Magosto e Samaín 

7. Elaboración dun calendario para o ano 2016 coa temática relativa á camelia 

8. Colaboración na Celebración do Entroido e do Día da Paz 

9. Recompilación das coplas realizadas nos encontros dos xenerais do Ulla e difusión 

das mesmas (web, xornal escolar...) 

10. Colaboración na celebración do Día de Rosalía. Creación dun vídeo cun recitado 

conxunto dun poema de Rosalía. Difusión 

11. Celebración do III Concurso-Exposición da Camelia en Vea 

12. Colaboración na efeméride do Día do libro 
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13. Celebración da Semana das letras (festival, carreira...) 

14. Elaboración de fotonovela sobre a figura de Manuel María 

15. Difusión de materiais sobre a figura de Manuel María (Consellería, Seminario Galán, 

CGENDL...) 

16. Realización de charlas informativas nas aulas sobre a figura do autor homenaxeado 

17. Elaboración de materiais TICs de carácter lúdico sobre o autor homenaxeado nas 

letras galegas 2016. Difusión 

18. Exploración do repertorio musical popular a través da realización dun Karaoke en 

galego (Galeoke) para o alumnado do 3º Ciclo de Ed. Primaria 

19. Elaboración da memoria final 

20. Planificación e edición da revista escolar “Outeiro 12” 

21. Reunións mensuais de planificación e información, rexistro de actas 

22. Adquisición de material específico 

23. Renovación do plan lingüístico de centro 

24. Colaboración na realización do III Concurso de Microrrelatos e Micropoemas 

25. Elaboración de boletíns de recomendacións Bibliográficas 

26. Dixitalización de documentos (Revistas, Memoria, plan lingüístico, documentos 

antigos…) e volcado dos mesmos na web 

27. Reorganización do espazo web do propio Equipo 

28. Reunións periódicas con outros EDLG da zona para planificar actividades conxuntas. 

29. Reunións planificadas 

Planificaranse alomenos 1 reunión mensual cos integrantes do equipo en horario de 

17:00h a 18:00 h da que se levantará a súa correspondente acta. Informarase ao resto do 

profesorado a a través da representación do EDLG na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica. Asimesmo manteremos un contacto fluído cos outros EDLG dos centros da 

zona a través de reunións periódicas e de contactos vía mail (a través dun grupo de 

correo). 
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9.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO CON INSUFICIENTE DOMINIO DAS 

LINGUAS POIDA SEGUIR CON APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN 

A educación escolar ten que asegurar un equilibrio na necesaria comprensividade do 

currículo, en materia de linguas, para acoplarse á diversidade dos alumnos. Para iso 

require unha flexibilidade que proporcione as axudas pedagóxicas necesarias que mellor 

se axusten a esta diversidade, dadas as características persoais: alumnos con 

necesidades educativas especiais e alumnado extranxeiro. 

O proxecto curricular para a aprendizaxe das linguas deberá ser aberto á diversidade e 

flexible, contemplando as diferencias individuais, nesa aprendizaxe, non como algo 

estático, senón como características dinámicas. 

Os procesos da aprendizaxe e da ensinanza das linguas non poden ser nin uniformes 

nin homoxéneos, xa que cada alumno aprenderá segundo o seu ritmo de aprendizaxe, 

de capacidade e de intereses. Requírese, por tanto, un tratamento didáctico 

diferenciado para ofrecer camiños diferentes, e escapando da equivalencia nivel-idade. 

Considerando estes aspectos, o centro presenta os seguintes obxectivos xerais para o 

alumnado que, con insuficiente dominio das linguas, poida seguir con aproveitamento 

as ensinanzas que se lle imparten: 

1.-Adaptar a ensinanza ás característcas e ás necesidades dos alumnos, axeitando o 

centro ós alumnos e non estos á escola. 

2.-Centrar a aprendizaxe de alumnos en enfoques diferentes como na aprendizaxe 

cooperativa ou na autoaprendizaxe. 

3.-Flexibilizar a estructura organizativa: os horarios, os agrupamentos, a organización 

da aula, etc. 

4.-Elaboración e adecuación de materiais técnicos e didácticos. 

5.-Comunicación coas familias. 

6.-A introdución nos novos códigos deberá facerse de forma gradual e contextual, 

proporcionando aos alumnos con necesidades educativas específicas un papel activo e 

ofrecéndolles situacións de diálogos, en relación cos seus temas de interese, espontáneas e 

cercanas a súa realidade, fuxindo de formas artificiais e favorecendo as aprendizaxes 

funcionais. 

7.-Evitar, no posible, o abandono, o fracaso e a inadaptación escolar. 

 

 

 



PROXECTO LINGÜÍSTICO CEIP MANUEL VILLAR PARAMÁ  CURSO 2015/2016 

 

16 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.- 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

 Orde do 6 de outubro de 1995 que regula as Adaptacións Curriculares das ensinanzas 

de réximen xeral. Establece que o currículo poderá ser modificado en todos os seus 

elementos para dar resposta ás diferentes necesidades educativas dos alumnos.  

 Orde do 27 de decembro de 2002, que establece as condicións e criterios para a 

escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais, sinala que se 

poderán constituir, con carácter temporal, agrupamentos flexibles como medida de 

apoio para o alumnado con dificultades de aprendizaxe, ademais de regular as 

intervencóns específicas por parte dos profesores especialistas de Pedagoxía 

Terapéutica e de Audicón e Linguaxe.  

Tendo en conta ambos documentos lexislativos, establécense dúas medidas de atención á 

diversidade: o Reforzo Educativo e a Adaptación Curricular. 

- O Reforzo Educativo trátase dunha medida ordinaria de atención á diversidade que 

afecta aos elementos non prescriptitos do currículo: á secuencia dos contidos, aos 

instrumentos de avaliación, á metodoloxía…. Non supón medidas extraordinarias 

nin necesita autorización para ser levadas a cabo. Serán elaboradas polo profesorado 

que imparta as áreas de lingua galega, castelá e inglesa, co coñecemento do profesor 

titor, o equipo directivo e a familia. O seu desenvolvemento realizarase no contexto 

ordinario e polos profesores que impartan as tres áreas, puidendo contar coa 

colaboración doutros profesionais, colaboración que non deberá sustituir a 

actuación habitual do profesor. 

- As Adaptacións Curriculares aplicaranse unha vez esgotado o Reforzo Educativo. 

Trátase dunha medida extraordinaria que modifica un ou máis elementos 

prescriptivos do currículo como os obxectivos, contidos e criterios de avaliación que 

poderán ser reaxustados, reducidos, suprimidos e complementados. A súa elaboración 

e desenvolvemento levarase a cabo nun contexto ordinario, tendo unha duración 

mínima dun ciclo escolar. O seu diseño e desenvolvemento correrá a cargo do profesor 

que imparta a área coa colaboración do Departamento de Orientación. A súa 

aplicación se integrará, na medida do posible, nas accións educativas ordinarias do 

grupo de referencia. Previamente á realización da ACS, o centro deberá realizar 

unha avaliación diagnóstica na que se recollerán datos relevantes sobre a situación 

sociofamiliar do alumno e sobre o seu proceso de Esinanza-Aprendizaxe 
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Ante a posible chegada de algún alumno que descoñeza as dúas linguas oficias da 

nosa Comunidade Autónoma galega, a galega e a castelá, o centro establecerá 

unhas medidas de atención escolar, según dispón a Orde do 20 de febreiro de 2004 

pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do 

extranxeiro, medidas que consistirán en incluir, no proxecto educativo e no 

documento de desenvolvemento curricular, os criterios de carácter organizativo e 

pedagóxico para a atención deste alumno, ademais de  recoller nos plans de 

orientación e de acción titorial as actuacións deseñadas específicamente. 

As medidas de atención para estes alumnos serán as que seguen: 

De tipo curricular: o reforzo educativo, a adaptación curricular e a flexibilización da 

idade. 

- De tipo organizativo:  

 Grupo de adquisición das linguas que terá por finalidade, a través dunha 

atención individualizada, o impluso dunha formación inicial específica 

nas linguas vehiculares do ensino, de xeito que se posibilite a súa plena 

incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes aos cursos nos 

que se atopen escolarizados. 

 

 Grupo de adaptación da competencia curricular que terá por finalidade, a 

través dunha atención individualizada, o progreso na súa competencia 

curricular, de xeito que se lles posibilite a plena incorporación nas 

actividades de aprendizaxe pertencentes ó seu nivel. 

Partindo destas premisas, de tipo lexislativo e de carácter xeral, propoñemos unha serie 

de medidas máis concretas que posibilitan unha atención educativa global e 

integradora, no campo lingüístico, para os nosos alumnos con necesidades educativas 

específicas e que son as seguintes: 

 

- Medidas relativas aos obxectivos e contidos: 

 Priorización de obxectivos e contidos na aprendizaxe das linguas. 

 Eliminación de contidos secundarios. 

 Secuenciación de contidos. 

 Sería axeitado introducir, dun xeito transversal, contidos propios da 

lingua e cultura dos alumnos procedentes do extranxeiro coa fin de 

favorecer unha aprendizaxe intercultural para todos. 
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- Medidas nos procedementos didácticos e nas actividades: 

 Aplicar o principio de utilidade: que os alumnos vexan os beneficios 

que, na súa realidade práctica, poida ter a aprendizaxe das linguas. 

 Actividades con diferentes grados de dificultade, que permitan 

diferentes grados de consecución e realizándoas dun xeito ben 

planificado e secuenciado en pequenos pasos. 

 Diseñar actividades curtas. 

 Adaptar materiais. 

 Reducir o nivel de abstracción das actividades: adaptación de textos. 

 Desenvolver actividades de aprendizaxe cooperativa que facilitarán a 

aprendizaxe das linguas. 

 Traballar as linguas dun xeito oral e escrito, de maneira simultánea, 

mediante estructuras lingüísticas e de vocabulario. 

 Traballar a pronunciación e a comprensión dos textos escritos nas tres 

linguas. 

 

- Medidas grupais. Os alumnos beneficiaránse tanto da aprendizaxe de contidos como 

da súa integración social, usando distintos tipos de agrupamento dentro da aula: 

 Traballo en pequeño grupo: favorecerá a relación entre alumnos e a 

colaboración. 

 Titorización por un compañeiro da aula, producíndose unha 

aprendizaxe entre iguais, elixindo un compañeiro cun bo nivel, 

aceptado polo grupo, e que, ao mesmo tempo que o apoie en 

actividades académicas, sexa un elemento de integración no grupo 

clase. 

 Traballo individualizado profesor/alumno que favorecerá a 

seguridade do alumno. 

 Cercanía física entre o profesor e o alumno para lograr un contacto 

máis continuo e cercano. 
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- Medidas organizativas referidas ós elementos persoais profesionais: 

 É moi importante que exista un establecemento de traballo 

cooperativo entre o profesorado que garante a coherencia de 

actuación e a continuidade dos programas educativos relativos a 

ensinanza das linguas. 

 

 Establecemento de formas organizativas que faciliten a incorporación 

doutros profesionais á dinámica do centro e das aulas. 

 

- Medidas organizativas referidas aos recursos materiais: 

 Seleccionar materiais lingüísticos específicos para o alumnado con 

necesidades educativas especiais e para o alumnado extranxeiro. 

 Elaboración de recursos lingüísticos específicos. 

 Creación dun aula de recursos. Sería axeitado que as aulas de PT e de 

AL funcionaran como tal. 

 

- Organización do tempo. 

 Establecemento de tempos para a coordinación vertical e horizontal do 

profesorado. 

 Distribución do tempo entre os distintos profesionais de apoio que 

interveñen directamente cos alumnos que o necesiten. 

 

- Medidas relativas a avaliación e a temporalización. 

 É importante a avaliación inicial como elemento que sirva de punto 

de partida e guía para a aprendizaxe de linguas en alumnos con 

necesidades educativas especiais e extranxeiros. 

 Modificación da temporalización en determinados obxectivos e 

contidos. 

 A avaliación nas áreas das linguas ha de ser claramente 

individualizada, continua, formativa e orientadora ó longo de todo 

o proceso de Ensinaza-Aprendizaxe. 

 A avaliación dos alumnos que sigan unha ACI nas áreas das linguas, 

farase en función dos criterios de avaliación individualizados 

establecidos nela. 
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Unha medida destacada a tomar será a elaboración de programas de reforzo para a 

aprendizaxe da lingua galega, a lingua castelá, e que son os que seguidamente se 

propón: 

1. Programa de reforzo da memoria verbal significativa, destinado aos alumnos con 

necesidades educativas específicas que, por problemas de desenvolvemento, non 

maduraron dabondo. Fai referencia, pois, á capacidade de establecer relacións 

lóxicas, casuais e temporais, diferenciando entre o superficial e o esencial para 

organizar a información a reter. 

2. Programa de recuperación da estructura sintáctica e que representa o modo no que o 

falante organiza a súa linguaxe. 

3. Programa de reforzo da estructuración morfosintáctica. Fai referencia á estructura 

mesma das palabras, xa que o seu domino permitirá a posibilidade de xerar palabras 

novas e de poder relacionar unhas coas outras polo seu campo semántico. Isto 

permitiranlle acceder máis rápidamente ao seu vocabulario. 

4. Programa para o desenvolvemento da competencia semántica, partindo das 

experiencias e vivencias dos alumnos, adaptando os contidos dos textos ó pensamento 

e á linguaxe dos nenos e facilitándolle experiencias cercanas e plantexando as 

actividades dunha forma lúdica e participativa. 

5. Programa de reeducación da execución semántica. Este programa vai destinado a 

aqueles alumnos que presentan unha falta de vocabulario en calquera das linguas, 

ademais de pouca fluidez verbal e un uso de expresións incorrectas ao falar. 

6. Programa para reforzar a adecuación de ideas para alumnos cunha expresión 

confusa e ideas desordeadas, aínda que poidan presentar un bo vocabulario, e que, 

polo xeral, obedeza a unha deficiente organización xerárquica das ideas, tendo 

dificultades para distinguir o xeral do particular. 

7. Programa de orientación ás técnicas da linguaxe oral: diálogo, descrición, 

narración, dramatización, etc. 

8. Programas de reeducación da articulación dos fonemas, dos senfóns, da tartamudez, 

da disfonía e do mutismo. 

Por último, non está de máis recordar que o centro educativo non debe ser só un 

emplazamento, senón que debe constituirse nunha resposta a calquera necesidade que 

poida presentar este tipo de alumnado; necesidades que o centro deberá ter en conta 

dende as primerias tomas de decisións curriculares: PEC e Programacións. Nesa resposta 

que ten que ofrecer o centro, deberá participar toda a comunidade educativa (docentes, 

alumnos e familias), así como tamén será necesaria unha axeitada coordinación cos  
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recursos externos ó mesmo (E.O.E., centro de formación do profesorado….). Recordar 

tamén que o labor do docente e o funcionamento do centro deberán estar suxeitos a 

unha continua revisión e avaliación para acadar unha mellora constante. 
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Informouse ao Claustro deste Proxecto na reunión ordinaria celebrada o 29 de 

marzo de 2016, e foi aprobado polo Consello Escolar, o día 29 de marzo de 2016. 

 

 

O Director        A Secretaria 

 

 

Asdo.: José C. Rodríguez Morandeira   Asdo.: Mª Teresa Tato Carbajales 

 

 


