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1.- DETERMINACIÓN DA SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CONTORNO 
 

1.1.- INDICES SECTORIAIS DO CENTRO, O PROFESORADO E O ALUMNADO. 
 
O “CEIP Vistahermosa” está situado no barrio do mesmo nome da cidade de Ourense, 
nas abas do chamado Monte do Seminario. Está separado do resto da cidade pola 
Estrada Nacional 525 (antiga “Villacastín-Vigo”) e polo río Miño. Rematou 
recentemente de arrodealo a construción da Autovía das Rías Baixas e o acceso Centro a 
Ourense. O barrio conforma un conxunto residencial de aspecto tranquilo e coidado e 
con poucos servizos. 
Do que se desprende da observación directa e do coñecemento persoal as familias 
presentan un nivel de renda medio-baixo e un nivel cultural medio. É de supor que o 
poboamento se formou a partir de inmigración de zonas rurais cara a capital e, máis na 
actualidade, a chegada de inmigrantes doutras nacionalidades (presenza dun 8 por cento 
de alumnado inmigrante, procedente na súa maioría de países suramericanos). 
 No aspecto lingüístico, compre destacar que o galego está a perder falantes nos 
últimos anos entre a poboación máis nova. Mentres que os avós falan galego sempre, a 
lingua na que se dirixen os pais/nais aos nenos/as é o castelán.. Tan so algúns nenos en 
cada curso falan galego espontaneamente. Mesmo algúns que o falan son reacios a 
empregalo cando son requeridos a elo. Maioritariamente a lingua que se escoita nos 
patios é o castelán. 
 
 Das enquisas elaboradas e aplicadas ás familias no curso pasado, obtivéronse 
estes resultados: 
 
Item: en que lingua aprendeu a falar o voso fillo? 
Respostas: 
  -en castelán:   67 
  -en galego:   13 
  -nas dúas:   44 
  -noutra:   2 
 
Item: en que lingua se fala na casa? 
Respostas: 
  -só castelán:    22 
  -predomina o castelán:  40 
  -castelán e galego por igual: 40 
  -predomina o galego:  16 
  -só galego:    9 
Item: que lingua usa o voso fillo? 
Respostas:  
   
  -só castelán:    35 
  -predomina o castelán:  43 
  -castelán e galego por igual: 28 
  -predomina o galego:  10 
  -so galego:    6 
  -outra:    1 
 
Item: o galego é unha lingua axeitada para os videoxogos. 



  

Respostas: 
  -completamente en desacordo:   18 
  -bastante en desacordo:    11 
  -indiferente:      54 
  -bastante de acordo:    17 
  -completamente de acordo:   22 
 
Item: as matemáticas pódense aprender en galego. 
Respostas: 
  -completamente en desacordo:   12 
  -bastante en desacordo:    16 
  -indiferente:      26 
  -bastante de acordo:    26 
  -completamente de acordo:   40 
 
Item: a adquisición de dúas ou máis linguas enriquece. 
Respostas: 
  -completamente en desacordo:   4 
  -bastante en desacordo:    3 
  -indiferente:      3 
  -bastante de acordo:    10 
  -completamente de acordo:   95 
 
Item: gustaríanos que o noso fillo(a) recibise máis clases en galego. 
Respostas: 
  -completamente en desacordo:   26 
  -bastante en desacordo:    22 
  -indiferente:      30 
  -bastante de acordo:    30 
  -completamente de acordo:   13 
Item: en Galicia o galego é pouco útil. 
Respostas: 
  -completamente en desacordo:   41 
  -bastante en desacordo:    24 
  -indiferente:      22 
  -bastante de acordo:    13 
  -completamente de acordo:   18 
 
Item: en Galicia debería usarse máis o galego. 
Respostas: 
  -completamente en desacordo:   9 
  -bastante en desacordo:    5 
  -indiferente:      35 
  -bastante de acordo:    24 
  -completamente de acordo:   46 
Item: a xente que fala castelán é máis intelixente, 
Respostas: 
  -completamente en desacordo:   76 
  -bastante en desacordo:    1 
  -indiferente:      8 



  

  -bastante de acordo:    3 
  -completamente de acordo:   30 
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 A avaliación destes resultados precisaría unha interpretación técnica, pero a 
simple vista chama a atención a resposta da primeira cuestión: a grande maioría dos 
nenos/as son instalados en castelán, aínda que isto non se corresponda exactamente coa 
lingua de uso na familia. 
Das tres primeiras preguntas deducimos que o galego está en franca minoría respecto da 
outra lingua oficial. 
 Á cuestión relativa a un uso lúdico e tecnolóxico, coma é a dos videoxogos, as 
respostas son bastante simétricas entre idoneidade ou non do galego. 
 É curioso que haxa bastante reticencia a que se poida usar como lingua vehicular 
para a aprendizaxe dunha materia (matemáticas), cando isto xa se está a facer… 
 Resulta ilustrativo que, mentres se apoia de maneira cuasi unánime que a 
adquisición de máis dunha lingua enriquece, haxa bastante desgusto en que os nenos/as 
reciban máis clases en galego. 
 Todo o anterior parece chocar coas cuestións relativas ao uso social da lingua 
galega: pondérase como útil e apóiase que se debería usar máis (así coma que non 
supoña, por contraposición, indicador de intelixencia respecto do castelán). 
 
 Como síntese, os resultados confirman o que estudos socio-lingüísticos 
anuncian: o galego está a desaparecer no uso diario e obtén unha consideración negativa 
na sociedade. 
 
 



  

1.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE NO 
CONTORNO. 

  
 O Decreto 124/2007 fai unha distinción importante entre as aulas cun contorno 
galego falante e aqueloutras cun contorno castelán falante. Ainda que esto é unha 
simplificación da realidade, que sempre é máis complexa e con moitas situacións 
intermedias, pode ser suficiente para trazar unhas liñas xerais de planificación. 
 Da observación directa no día a día da escola e dos resultados globais das 
enquisas realizadas no curso 2007/08, podemos xeneralizar dicindo que a lingua 
predominante no contorno é o castelán, xa que é a utilizada maioritariamente polo 
alumnado e unha gran parte das familias 
 
 
 

2.- DESEÑO DA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

2.1.- DETERMINACIÓN DO PUNTO DE PARTIDA SOCIOLINGÜÍSTICA DO 
CENTRO. 

 
 .Situación do profesorado: 
  

O profesorado emprega, na relación co alumnado, o galego ou o castelán, 
segundo as preferencias particulares. 
 A lingua habitual é o galego, con un bo nivel de capacitación para a actividade 
docente e recursos para a reciclaxe e actualización. Cunha actitude positiva cara á 
utilización do mesmo no ámbito educativo e a normalización social. 
 
 .Situación do alumnado: 
  

A lingua utilizada no ámbito escolar de xeito espontáneo é o castelán. Hai un 
alto porcentaxe de alumnado galego falante no ámbito familiar e que se escolarizan en 
galego e que van modificando a lingua de comunicación cara o castelán. 
 A porcentaxe de alumnado inmigrante é aproximadamente de un 7% do total. 
 
 .Ambientalidade lingüística do centro 
  

Toda a documentación administrativa, notas informativas, etc están en galego. 
Tamén as comunicacións coas familias e outras institucións,  
 A comunicación en contextos informais co alumnado, fora das actividades 
docentes é maioritariamente en castelán. 
 Co persoal non docente e os membros da ANPA as comunicacións son en 
galego, así como na comunicación cos pais e nais. 
  
 
 

 
2.2.- OBXECTIVOS CONCRETOS PARA A ETAPA EDUCATIVA. 

 
 Partimos da consideración real do desequilibrio en que se atopan actualmente 
galego e castelán. O prestixio social do castelán e a súa presencia na vida cotiá, está fora 



  

de toda dúbida. Pola súa parte, o galego, atópase nunha situación moi sensible de 
infravaloración social. Por iso, o obxectivo principal é o mantemento das linguas, que 
sen perxudicar ao castelán, o galego aumente o seu prestixio, e recupere funcionalidade. 
Introducir ademáis unha lingua estranxeira, como lingua vehicular, cun dominio 
efectivo. 
 

� Velar para que o Galego sexa a lingua de uso e relación a tódolos niveis do 
centro educativo. 

� Procurar aumenta-la competencia lingüística de tódolos membros da 
comunidade educativa. Facilitarlle ó profesorado  todo tipo de axudas no eido da 
normalización lingüística sempre que se poida e necesiten. 

� Introducir e fomenta-la lectura de libros en Galego e uso da biblioteca. Seguir 
coa adquisición de material  bibliográfico e didáctico-lúdico, filmes, música e 
programas informáticos en Galego. 

� Potenciar unha valoración positiva e non diglósica da lingua, tanto fronte ao 
alumnado coma ás familias. 

� Avanzar no estudo dos contidos e da realidade sociocultural do noso país. 
� Fomentar a explotación da prensa, e da expresión escrita en xeral, na escola; en 

especial na producción xornalística. 
� Promover a utilización do teatro no Centro para que os alumnos/as ademais de 

aprender a desinhibirse, expresarse, controlar emocións, integrarse … poidan 
vivir a lingua. 

� Procurar que o Galego sexa a lingua básica no ensino, respectando a normativa 
oficial. 

� Buscar o apoio doutros axentes da comunidade educativa para conseguir a 
normalización da lingua galega. 

� Coordinarse con outros ENDLs para apoio das fins e actividades comúns. 
� Respaldar o labor dutras persoas e institucións a favor do prestixio, extensión e 

uso normal da lingua galega. 
� Iniciarse no aproveitamento das novas tecnoloxías da información e da 

comunicación para amostrar que o galego é unha lingua perfectamente válida 
para calquera uso (prestixio). 

 
 
2.3.- MEDIDAS ACADÉMICAS A LEVAR A CABO PARA CONSEGUIR UNHA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA SEMELLANTE EN GALEGO E CASTELÁN. 

  
2.3.1.- MATERIAS DO CURRÍCULO E LINGUA EN QUE SE IMPARTEN 

 
-En E. Infantil: Globalizado: en galego. Lecto-escritura en galego  e Inglés en inglés 
 
-1º ciclo de E.Primaria: en galego: Globalizado (+ lecturas) e Música;  
 En castelán: L. Española (+ lecturas), P.A.I., Relixión Católica;  
 Inglés:  en Inglés. 
 
-2º ciclo de E. Primaria: todos en galego, agás L. Castelá (en Castelán) e Inglés (inglés). 
 
-3º ciclo de E. Primaria: todos en galego, non sendo: L. Castelá e e Relixión Católica 
(en Castelán) e Inglés (inglés). 
 



  

2.3.2.- ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS RELACIONADAS CO USO DAS 
LINGUAS 

 
• Faise necesario manter informadas as familias do alumnado tanto dos obxectivos 
que se perseguen como do que se está a facer. Os prexuizos e a actitude da familia, 
influen na actititude do alumno e a súa predisposición a aprender. 
 
• Utilización de abondoso material didático de calidade xunto co emprego do 
galego en actividades relacionadas coas TICs. 

  
• Asegurarse o emprego do galego nas actividades do centro que non son 
estrictamente escolares, como as actividades extraescolares, excursións, charlas, ou 
no comedor. 

 
 
• Na educación infantil debe prestarse unha atención prioritaria á adquisición 
dunha boa competencia oral tanto en castelán como en galego. 
 
• A competencia na lectoescritura, que se completan no 1º ciclo de primaria, 
deben levar unha evolución paralela. Esto non fará perigar a competencia en 
castelán, asegurada pola súa presencia social e familiar. As linguas só se aprenden se 
se utilizan, o emprego do galego na aula será o lugar idóneo para adquirir esa 
competencia. De cara ao vindeiro curso realizarase a lecto- escritura en galego. 

 
2.3.3.- MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA CONSEGUIR UN CORRECTO 

USO LINGÜÍSTICO 
 
 Nas áreas e materias impartidas en lingua galega, o alumno/a utilizará con 
carácter xeral o galego nas manifestacións oral e escrita. 
 Os materiais que se empreguen estarán con carácter xeral escritos en galego e 
terán a calidade científica e pedagóxica adecuadas.  
 
 
2.3.4.- MEDIDAS PARA O ALUMNADO CON INSUFICIENTE DOMINIO DAS 

LINGUAS. 
 
 Emprego de material complementario e de apoio. 
 Reforzo positivo cando observamos un esforzo polo uso correcto da lingua. 
 Colaboración entre iguais. Buscar a “axuda” dos compañeiros da aula que 
poidan apoiar aos máis retrasados. 
 Emprego de material complementario como libros de lectura, xogos, cds.. 

Uso das palabras ou expresións descoñecidas noutros contextos. 
Exemplificacións. Evitar as traducións. 
 
 

3.- ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
 

3.1.- DETERMINACIÓN DAS NECESIDADES DINAMIZADORAS 



  

Dado que o indicador lingüístico global do centro o enmarca nun contexto con 
dominio do castelán, as medidas dinamizadoras irán encamiñadas a que a alumnado 
empregue con asiduidade e espontaneamente o galego na súa vida cotiá. 
  A súa competencia lingüística en castelán, está plenamente asegurada pola 
ambientalidade, os medios de comunicación e a mesma escola. Parecenos importante e 
ademais coherente coa liña que se sigue na primaria, que a lecto escritura en infantil se 
realice en galego. 
 

3.2.- DETERMINACIÓN DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN 
 

• Complicidade coas familias, informalas das actuación e traballar en 
conxunto. 
• Fomentar a lectura en ambas linguas (tamén en inglés). Plan lector. 
• Fomentar a expresividade tanto oral como escrita. Expresar as ideas con 
claridade, respetar os turnos de palabra. 
• Asegurarse o emprego do galego nas actividades do centro que non son 
propiamente acedémicas 

  

3.3.- ACTIVIDADES PERIÓDICAS E PUNTUAIS A DESENVOLVER. 
 
 As actividades anuais aparecerán concretadas no Proxecto lingüístico do centro 
que se elaborará anualmente e nas programadas cada curso polo Equipo de 
Normalización Lingüístca. 
 Procurarase seguir con aquelas actividades nas que se empregue especialmente a 
lingua en galego, xornalismo, teatro, incorporándoas ao día a día (evitar a 
excepcionalidade). 
 Compre desenvolver campañas informativas sobre a situación legal e os avances 
en psicolíngüística. 
 É conveniente fomentar a autoconcienciación respecto da situación do galego no 
momento presente e a implicación e consecuencias da propia actitude no seu futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


