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1.- MARCO LEXISLATIVO 
 
Segundo o decreto 79/ 2010, do 20 de maio (DOG. nº 97, do martes 25 de maio 

de 2010) para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, no seu 

artigo 14º punto 4, corresponde elaborar cada ano unha addenda do Proxecto 

Lingüístico do centro.  

Esta é a 1ª addenda do segundo Proxecto Lingüístico, realizado o pasado curso 

2014/2015. 

Por ser o noso un centro que non imparte educación infantil e no que non hai 

modificacións na impartición de asignaturas en linguas estranxeiras, 

desenvolveremos unicamente os aspectos referidos no punto 3.  

 
2.- Información e valoración das actividades para o fomento e dinamización 

da lingua galega realizadas por este centro no pasado curso 2014/2015 

 
No pasado curso escolar foron realizadas neste centro as seguintes actividades 

para o fomento e dinamización da lingua galega: 

 
 En colaboración coa Comisión de Actividades Extraescolares fíxose unha 

exposición sobre “A cociña galega,” grazas á aportación das familias de 

distintos trebellos e materiais que se empregaban nesta estancia. 

Entregouse un díptico explicativo do proceso en cada aula e elaborouse 

un calendario de visitas à exposición, que foi explicada aos alum@s polas 

mestras que formaban parte do equipo e polo alumnado do 6º curso. 

Foi unha actividade moi esperada e valorada por toda a comunidade    

educativa como encontro, nunha xornada de portas abertas de pais, nais, 

alumnado, profesorado e ex-alumn@s. 

Visitaron a exposición un grupo de 1º da ESO do IES de Salvaterra de 

Miño, que foi explicada polo alumnado de 6º curso.  

 

 Elaborouse un calendario escolar con fotografías aportadas polas familias 

coa mesma temática da exposición, que ilustrou cada un dos meses do 

ano. Esta é outra das actividades máis agardadas polo alumnado e as súas 

familias, que colocan orgullos@s o noso calendario nas súas casas. 

 

 Elaborouse un díptico, en colaboración coa Biblioteca do centro, con 

propostas de libros de Xabier P. Docampo, música galega, DVDs e libros 

para adultos en galego, co título “EN NADAL AGASALLA  (en) GALEGO, 

con motivo do Nadal. 

 

 Estudouse a vida e obra de Carlos Casares en todos os niveis e levouse a 

cabo a lectura dun dos seus libros infantís axeitado aos intereses e á idade 
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do alumnado e a posterior realización de traballos plásticos e literarios. 

Entregouse un díptico en cada aula coa súa biografía e a listaxe de libros 

recomendados para cada grupo. 

O profesorado valorou positivamente esta actividade xa que achega o 

coñecemento sobre o autor que dá nome a nosa escola.  

 

 Traballouse a vida e a obra dos padriños e madriñas das aulas: Fina 

Casalderrey, Manuel María, Mila Oya, Agustín Fernández Paz, Anisia 

Miranda e Xosé Neira Vilas e organizouse o material elaborado.  

Esta actividade resulta moi proveitosa xa que, ao longo de seis cursos, 

logran un achegamento á literatura galega. 

 

 O alumnado do 1º ciclo tiña prevista a visita ao Salón do Libro de 

Pontevedra, que tiña como lema “Da ciencia á ficción”, pero foi rexeitada 

polo alto custe económico que supuña para as familias. 

 

 Participouse no Día Mundial da Radio o 13 de febreiro convocado por 

PNO baixo o lema “A xuventude e a radio” por parte do alumnado de 3º 

curso. 

 

 Participouse no II Certame CampUSCulturae de radio escolar cun 

programa realizado polo alumnado de 6º “Percorrido pola historia do 

pobo xitano”, convocado pola Facultade de Ciencias da Comunicación da 

Universidade de Santiago de Compostela.  

 

 Participouse a través da convocatoria da AELG na participación do día de 

Rosalía, o 24 de febreiro, coa gravación dun vídeo arredor da frase “Eu 

son Rosalía porque/cando/para...”, na que participou un número 

considerable de alumnos e case todo o profesorado. 

Con anterioridade, o equipo, distribuiu polas aulas un exemplar do libro 

“Rosalía pequeniña”, onde aparecen musicados moitos dos seus poemas. 

Tamén se mercou o documental “I ante aquel silencio mudo” e foi 

proxectado para o alumnado do 3º ciclo. 

Propoñemos que esta celebración se instaure no centro como algo      

habitual nos vindeiros cursos.  

 

 O día 12 de maio visitou a nosa escola o escritor e ilustrador, Xabier P. 

Docampo que, despois dunha presentación e charla co alumnado, asinou 

os seus libros. O centro adquiriu algunha das súas obras para os distintos 

niveis e nas aulas realizáronse traballos plásticos e literarios sobre os 



 

 

mesmos, que foron expostos o día da súa visita. Facilitouse información 

mural sobre o autor. 

A actividade foi valorada como moi interesante, completa e motivadora, 

acadándose un gran nivel nos traballos plásticos e literarios realizados 

polo alumnado. 

 

 Recolleuse o material para a revista escolar e maquetouse para a súa 

impresión. Cabe salientar a participación de todo o alumnado e 

profesorado do centro e a boa valoración da comunidade escolar en 

relación ao traballo realizado. 

 

 Entregouse un exemplar da nosa revista escolar  “Néboa”, a cada un dos 

alumn@s, na que se recolle unha escolma dos mellores traballos 

realizados ao longo do curso e que sempre é agardada con moito interese 

por parte das familias. Tamén se fixo pública en formato dixital a través 

da web do centro no seguinte enlace:  

            http://www.edu.xunta.es/centros/cepcarloscasares/taxonomy/term/37 

 

 Ao longo do mes de maio realizáronse unha serie de actividades 

relacionadas coa celebración deste día e o autor homenaxeado, Xosé 

Filgueira Valverde: exposición do material enviado pola Xunta, aportación 

de bibliografía e unidades didácticas sobre o autor para traballar nas 

aulas e realización dun festival, no que cada curso amosou os seus 

traballos nunha representación aberta á comunidade escolar. Entregouse 

un diploma a Xosé López González, escritor e pai dun alumno do centro, 

polo seu compromiso a prol da nosa lingua. Para o alumnado é a 

actividade de remate de curso e na que poden mostrar ás súas familias e 

compañeir@s os traballos realizados. 

 

 Ao longo de todo o curso expúxose un exemplar da revista “Ollos de aula” 

no taboleiro da entrada e na páxina web do noso centro. 

 

3.- Datos lingüísticos do novo alumnado incorporado neste curso ao centro 

 

Neste curso matriculáronse neste centro 16 novos alumnos/as en 1º e 4º nivel. 

Deste novo alumnado, 5 son galego-falantes e 11 castelán- falantes. 

En consecuencia, as actividades deste curso irán encamiñadas a que o alunnado 

manteña unha boa competencia lingüística na súa lingua de instalación e que, 

progresivamente, adquira unha competencia suficiente na outra lingua oficial.   

 

 



 

 

4.- Actividades para o fomento e dinamización da lingua galega a realizar 

este curso 2015/2016 

 

1º TRIMESTRE 

 

 Elaborar a 1ª Addenda do segundo Proxecto Lingüístico do centro para o 

actual curso. 

 

 Elaborar un calendario escolar do 2016 sobre a temática “A adega moderna”, 

coa participación da Comunidade escolar, que aportará fotografías e 

aparellos que se empregan nas adegas de hoxe en día. 

 

 Realización dunha exposición, en colaboración coa Comisión do Magosto do 

Equipo de Actividades Complementarias, cos aparellos e fotografías 

relacionados coa adega moderna, aportados polo alumnado e as súas familias. 

 

 Participarase no proxecto de Innovación Lingüística convocado pola SXPL en 

colaboración co IES de Salvaterra baixo o título “Salvaterra de Viño”. 

 

 Nas conmemoracións porase na emisora escolar unha música en galego 

relacionada coas mesmas.  

 

 Realización dun proxecto sobre Carlos Casares,  o autor que dá nome ao noso 

Centro escolar: 

 

1. 1º nivel: vida e lectura dalgún dos seus libros. Adicarlle un recanto na 

aula ao longo de todo o curso. 

2. No resto dos niveis, lectura dun libro seleccionado da súa obra infantil. 

 

 Elaboración da listaxe de libros (por ciclos ou niveis), a pedir aos Reis Magos 

polo Nadal, dos seleccionados do autor/a que visitará o centro, dentro dun 

díptico con outras propostas: EN NADAL AGASALLA (en) GALEGO. 

 

 Distribución por cursos das seccións da revista escolar anual “ Néboa” 

 

2º TRIMESTRE 

 

 Organización e preparación da visita dalgún escritor/a galego ao centro. 

 

 Organización, preparación e distribución do material dos distintos autor@s 

que apadriñan as aulas. 



 

 

 Organización e coordinación da revista escolar. Recollida de material e 

montaxe. Estudar a posibilidade de facer menos páxinas e incluir algunha a 

cor. 

 

 Preparación da visita ao Salón do Libro de Pontevedra para o 1º, 2º e 3º. 

 

3º TRIMESTRE 

 

 Celebración da Semana das Letras Galegas para o que se facilitará, con 

anterioridade, material bibliográfico  e propostas de traballo do autor 

homenaxeado, Manuel María. 

 

 

Esta addenda foi aprobada na reunión do Consello Escolar do Centro o día 29 de 

setembro de 2015. 

 

       A Presidenta                                         A Secretaria 

 

 

 

 

               Asdo.: María Luz Gómez Leiras               Asdo.: Francisca Alonso Brito     


