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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 2ª addenda do segundo Proxecto Lingüístico, realizado o pasado curso 

2015/2016. 

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 2015/2016 

 
No pasado curso escolar foron realizadas neste centro as seguintes actividades para 

o fomento e dinamización da lingua galega: 

 
 En colaboración coa Comisión do Magosto do Equipo de Actividades 

Extraescolares e Complementarias, fíxose unha exposición sobre “A adega,” 

grazas á aportación de distintos trebellos e materiais que se empregaban e 

se empregan nas adegas antiga e moderna, aportados polas famílias do 

alumnado, o profesorado e adegas do concello. O tema foi escollido debido 

ao Proxecto de Innovación Educativa que ía solicitar o centro en colaboración 

co IES de Salvaterra de Miño. Valoramos moi positivamente esta actividade 

por: 

 A alta implicación e participación de toda a comunidade educativa. 

 A súa difusión nos medios de comunicación. 

 O aproveitamento desta actividade para o intercambio co alumnado do IES 

de Salvaterra de Miño, algúns del@s ex-alumn@s deste centro, correndo a 

cargo do alumnado de 6º, a visita guiada e a explicación da exposición. 

 

 Elaborouse un calendario escolar do ano 2016 con fotografías, tamén 

aportadas polas familias, sobre a mesma temática da exposición e da propia 

exposición, que foron completadas co traballo do alumnado nas aulas. Foi 

valorado moi positivamente, coma todos os anos, e foi agardado polas 

familias e o alumnado con grande expectación.  

 

 Elaborouse unha listaxe de libros do escritor e contacontos galego Anxo 

Moure e da escritora An Alfaya, para a súa lectura e traballo nos distintos 

cursos, con motivo da súa visita no terceiro trimestre, dentro dun díptico con 

outras propostas: EN NADAL AGASALLA (en) GALEGO. Así mesmo, con 

motivo da adicación do Día das Letras Galegas ao escritor Manuel María, 

engadíronse a esta listaxe os seus libros “O bigote de Mimí” (1º e 2º) e “Os 

soños na gaiola”(resto dos cursos). 



 

 

 

 Levouse à cabo un achegamento á vida e obra de Carlos Casares no 

primeiro nivel e, nos demais niveis, leuse un dos seus libros axeitado aos 

intereses e idade do alumnado. Elaborouse un díptico que se entregou ao 

profesorado que se incorporou o pasado curso ao centro. 

 
 Realizouse un Proxecto de fomento do uso do galego convocado pola 

Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

 

 Celebrouse o Día de Rosalía, o 24 de febreiro, a través da lectura e recitado 

de poemas na emisora escolar, decoración de corticeiras, entrega dunha 

rosa a cada mestre…  

 

 O alumnado do 1º, 2º e 3º  visitou o Salón do Libro de Pontevedra, que tiña 

como lema “Canta bichería”.  

 
 Realizáronse traballos plásticos e literarios sobre os  libros lidos de Anxo 

Moure e An Alfaya e organizouse  a xornada da súa visita: 14 de abril (Anxo 

Moure). A de An Alfaya (organizada para o día 15 de abril), non chegou a 

realizarse por motivos persoais da autora que lle impediron desprazarse ao 

centro. A visita de Anxo Mouro resultou moi axeitada para os nenos de 1º, 2º 

e 3º curso.  

 

 Celebrouse a Semana das Letras Galegas arredor do autor homenaxeado 

este ano, Manuel María. 

Facilitouse información e recursos sobre a vida e obra do autor e 

expuxéronse no salón de actos os cartaces enviados pola Xunta. 

Proporcionóuselle ao profesorado o material elaborado polo  “Seminario 

Galán”. 

 

 Fíxose entrega dun diploma a Xosé Manuel Martínez González, escritor e pai 

dunha alumna do centro, polo seu compromiso a prol da nosa lingua. 

 
 Recolleuse material para a revista escolar e maquetouse para a súa 

impresión. Destacar a participación de todo o alumnado e profesorado do 

centro e a boa valoración da comunidade escolar do traballo realizado. 

 

 Participouse na Mostra de Oralidade Galego-Portuguesa en Tui, o 25 de 

novembro, co alumnado de 5º e 6º invitados por Ponte nas Ondas.  

 
 Participouse no Proxecto de Innovación Educativa solicitado conxuntamente 

co IES de Salvaterra de Miño, co título “Salvaterra de Viño”. Aínda que, 

finalmente o premio non foi acadado, valoramos moi positivamente todo o 

traballo desenvolvido arredor do proxecto, así como o grao de relación 

conseguido co profesorado do IES. 



 

 

 
 Elaborouse a memoria para a xustificación da axuda concedida ao Equipo no 

proxecto de fomento do uso do galego. 

 

 

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

 

Neste curso matriculáronse neste centro 13 novos alumnos/as en 1º nivel. Deste 

novo alumnado, 5 son galego-falantes e 8 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 2016/2017 

 

1º TRIMESTRE 
 

 Elaboración da 2ª Addenda do segundo Proxecto Lingüístico do centro, 

redactado no curso pasado.  

 
 Elaboración dun calendario escolar do 2017, relacionado coa temática “O 

cuarto” dunha casa rural, e contarase coa participación de toda a 

Comunidade Escolar, que aportará fotografías e trebellos que se empregan 

para a decoración dunha habitación no entorno rural de Salvaterra. 

 
 Realización dunha exposición, en colaboración coa Comisión do Magosto e 

do Equipo de Actividades Complementarias, cos trebellos e fotografías 

relacionados co tema do calendario, aportados polo alumnado e as súas 

familias. 

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

polo Nadal, do autor que visitará o centro, dentro dun díptico con outras 

propostas literarias, musicais,...para o alumnado e as familias: EN NADAL 

AGASALLA (en) GALEGO. 

 
 Entrega do calendario ás familias no mes de decembro. 

 

 
2º TRIMESTRE 
 

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

noso Centro escolar: 

*1º nivel: vida e lectura dalgún dos seus libros. Adicarlle un recanto na aula 
ao longo de todo o curso. 
*No resto dos niveis, lectura dun libro seleccionado da súa obra infantil. 




