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1- INTRODUCIÓN 

O C.E.P Plurilingüe de Carreira é un centro de primaria que conta con 3 

aulas de E. Primaria organizadas por ciclos. Conta cun total de 47 alumnos/as. 

Está situado nun entorno rural na parroquia de Carreira.  

No ámbito educativo observamos que a presenza do galego está cada vez 

máis minguada posto que a maior parte do alumnado actual é castelán falante. No 

noso centro, temos constancia de que anos atrás a lingua empregada polo 

alumnado era o galego realidade moi diferente a que temos hoxe en día. 

Este curso escolar renovamos o Plan Lingüístico de centro para acercarnos 

mái a realidade actual e deseñar unha serie de estratexias efectivas e reais de 

potenciación da lingua galega. 

2- MARCO LEXISLATIVO 

O presente documento baséase na normativa vixente, tendo como principais 

referentes legais os que seguen:  

-  Lei 3/1983,do 15 de xuño, de Normalización Lingüística.  

- Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de Galicia no seu artigo 5. 

- Lei 7/2004, do 16 de Xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. 

- Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ó alumnado procedente do estranxeiro. 

- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 

de Galicia. Instrución do 31 de xullo de 2013 para a aplicación do Decreto 

79/2010, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia sobre este tema. 

- Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na 

Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de 

incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües (DOG 

20/05/2011). 
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- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

3- ANÁLISE DA SITUACIÓN 

 3.1. Análise sobre a realidade sociodemográfica, lingüística e          

cultural da contorna do centro 

O C.E.P Plurilingüe de Carreira é un centro de primaria ubicado na 

parroquia de San Paio de Carreira no concello de Santa Uxía de Ribeira. O centro 

urbán da parroquia dista 3 km de Santa Uxía de Ribeira, centro administrativo do 

municipio e a 65 km de Santiago de Compostela capital da comunidad autónoma 

de Galicia. A parroquia de Carreira encóntrase situada no encuadre xeográfico que 

se corresponde co sainte occidental da península do Barbanza onde se dividen as 

rías de Muros e Noia. Atópase inmerso na incrible paisaxe que debuxan tanto o 

Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo, as Lagoas de Carregal e Vixán 

e o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Limita ao norte ca parroquia de Artes, ao 

este cas parroquias de Ribeira e Castiñeiras, ao sur ca parroquia de Aguiño e polo 

oeste co océano Atlántico. 

En relación ao contorno socioeconómico e cultural destacamos o feito de 

que Carreira non ten porto mariñeiro, pero a proximidade co mar fai que maior 

parte das familias se vinculen con este sector dado que moitas fábricas 

conserveiras están situadas no mesmo Concello. O nivel económico é medio 

estando relacionada a súa actividade laboral co mar e ca industria.  

Polo que a servizos se refire, a parroquia carece de servizos relacionados 

coa cultura pero conta cunha Asociación de veciños activa. As actividades desta 

Asociación van dende actividades de formación para todas as idades, charlas 

informativas de temas de actualidade, participación en festexos como o entroido, 

muiñadas… Ribeira é o referente en canto os recursos en ámbitos coma o lecer 

cultural e o referente administrativo. 

A poboación vai disminuíndo co paso dos anos como de pode observar na 

seguinte gráfica.  
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A poboación total da parroquia con datos do INE de 2019 é de 2014 

habitantes. 

 A emigración tamén tivo lugar na parroquia de Carreira con xente vivindo no 

extranxeiro, principalmente en Newark, Nova Jersei e Bos Aires. Tamén se percibe 

un aumento de poboación inmigrante no Concello de Ribeira e na parroquias 

limítrofes. Unha interculturalidade que nos enriquece a todos e a todas que pode e 

debe ter como nexo de unión a lingua galega.   

A situación lingüística do entorno o é a maioría de galego-falantes, coas 

peculiaridades propias da zona. As familias, proceden en xeral, deste mesmo 
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municipio, residindo na súa maioría en vivendas unifamiliares típicas do rural 

galego.  

 3.2. Análise sobre a situación do idioma galego no centro 

 A Lingua Galega é a lingua oficial do centro, e polo tanto, todas as actuacións 

administrativas e educativas son en galego. A presenza do galego na vida do centro 

é continua, tratando de crear un clima estimulante de cara a utilización da lingua 

galega. 

Nos documentos administrativos 

A normalización do idioma galego neste campo é plena. Aténdese ao público en 

galego e emprégase o idioma de forma usual en todos os ámbitos e situacións. As 

convocatorias, citacións, certificados, documentos redactados para enviar ás 

familias e/ou a outras entidades do noso contorno social, como poden ser a 

correspondencia, os boletíns de cualificacións, outros comunicados e demais 

documentos académicos e oficiais están redactados en galego.  

Na rotulación de espazos  

Todo tipo de carteis, rótulos, letreiros... que existen no centro están redactados en 

idioma galego e inglés.  

En canto ao alumnado  

O CEP de Carreira conta no curso 2019-2020 cun total de 47 nenos e nenas. En 

canto ao uso da lingua, nos últimos anos vaise detectando que cada vez hai máis 

alumnado que utiliza o castelán. Hai un claro desprazamento do galego polo 

castelán.  
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Chama a atención sobre a perda de transmisión xeracional familiar do idioma, mais 

tamén sobre o efecto da escolarización sobre a muda lingüística dos cativos e 

cativas galegofalantes cara ao castelán a pesar de contar cun profesorado que 

adoita priorizar o galego no contexto educativo.  

En canto ao profesorado  

Cabe destacar que o claustro está formado por catro mestras. Tres delas con 

destino definitivo, ofrecendo unha perspectiva de estabilidade e continuidade e unha 

mestra que está en Comisión de servizos coa dirección do centro. 

Lingüisticamente, o profesorado, aínda que non para todas sexa o galego a lingua 

habitual na que se expresa, no contexto educativo, ningún dos mestres amosa 

dificultade algunha á hora de utilizar a lingua galega na docencia ou noutras 

actividades escolares. A súa actitude cara o uso do galego é positiva colaborando e 

implicándose nas actividades que se levan a cabo.  

En canto o profesorado itinerante: orientadora, música, relixión, pedagoxía 

terapéutica e audición e linguaxe a maioría deles exprésanse en lingua galega e a 

súa utilización no contexto educativo está presente. 

En canto ás familias.  

Hai un retroceso da presenza do idioma galego no contexto familiar, xeración tras 

xeración: da xeración dos avós, onde o uso do galego é maioritario, pasamos a uns 

proxenitores bilingües (uso próximo “as dúas”) e chegamos, finalmente, aos fillos/as, 

onde a presenza do galego é minoritaria.  

CURSO 
2019/2020

GALEGO CASTELÁN GALEGO E 
CASTELÁN

1º e 2º de Primaria 1 16 1

3º e 4º de Primaria 2 13

5º e 6º de Primaria 3 11

TOTAL :
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As familias consideran que os contextos de socialización secundarios comezan 

dende idades tan temperás que estes teñen unha gran influencia na adquisición da 

lingua inicial (ex. medios de comunicación, publicidade, debuxos infantís, etc.)  

CONCLUSIÓN  

A lingua na que está aprendendo a falar a metade do alumnado de primaria do CEP 

de Carreira, é fundamentalmente o castelán. A presenza do galego como 1º lingua é 

escasa (un de cada dez), pola contra o perfil de castelanfalantes é cada vez maior. 

A maioría das persoas que aprenderon a falar en galego acaban desprazando esta 

lingua polo castelán na súa vida cotiá. O centro é un claro exemplo do 

desprazamento do galego polo castelán que está a suceder no rural de Galicia. Pois 

anos atrás a totalidade do alumnado falaba o galego. 

4- OBXECTIVOS 

Un dos principais obxectivos do traballo lingüístico no centro é acadar que cando 

menos, os nenos e nenas galegofalantes non perdan a oralidade na súa lingua por 

mor da situación socio-lingüística da contorna e do centro, e que máis ben, todos os 

membros da comunidade educativa poidan falar con orgullo na lingua propia de 

Galicia.  

Outro dos retos a conseguir é o de equiparar a adquisición de competencias 

lingüísticas nas dúas linguas cooficiais de Galicia, actualmente en claro retroceso 

por parte do idioma galego.  

 4.1. Contorno lingüístico 

1.- Coordinar a programación de actividades co Servizo de Normalización 

Lingüística do Concello.  

2.- Colaborar coa ANPA, persoal de comedor, persoal de actividades extraescolares 

en prol da Lingua Galega.  

3.- Solicitar da Administración Educativa liñas de axuda para a promoción do galego.  

4.- Traballar en prol dunha escola integrada no seu contorno cultural e lingüístico.  
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5.- Por en valor a riqueza cultural do entorno, abrindo a escola a establecer 

relacións: familias, charlas, actividades culturais, obradoiros…dando prioridade 

sempre a lingua galega. 

6.- Aproveitar o timbre musical para difundir e valorar distintos estilos de música en 

galego e de artistas da nosa comunidade. 

 4.2. Ámbito lingüístico do centro 

1.- Fomentar e impulsar o uso oral e escrito do galego en todas as actividades do 

centro.  

2.- Traballar na normalización do galego na vida diaria do centro por parte de toda a 

comunidade educativa.  

3.- Polas características do noso centro todas as mestras do claustro formamos 

parte do Equipo da Biblioteca, de dinamización da Lingua galega, de Actividades 

Extraescolares e Complementarias e Tics polo que a preparación e 

desenvolvemento do proxecto do centro sempre se fai en lingua galega, non só nas 

festas tradicionais como: Samaín, Entroido, Nadal… senon tamén en outras 

actividades desenvolvidas polo centro ao longo do curso. 

4.- Asesorar á comunidade educativa para mellorar a súa competencia lingüística en 

galego.  

5.- Dotar a biblioteca do centro de novos fondos en lingua galega, sobre todo no 

eido científico e cultural. 

 4.3. Ámbito lingüístico do profesorado 

1.- Implicar a todo o profesorado do centro no proceso de normalización e 

dinamización lingüística.  

2.- Dende todos os equipos de dinamización ter en conta a Cultura e a Lingua 

Galega para levar a cabo actividades colectivas, así como para recoller propostas e 

iniciativas tanto a nivel individual como procedentes dos distintos grupos de 

alumnado.  

3.- Dar prioridade no ensino do galego á expresión, reforzando a súa dimensión 

comunicativa e dándolle protagonismo á oralidade.  
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4.- Afianzar o uso do galego como lingua de comunicación oral e escrita entre o 

profesorado, co alumnado, cos pais e nais, coa administración e servizos, así como 

nos elementos de ambientación e información do centro e aulas: murais, carteis … 

 4.4. Ámbito lingüístico do alumnado 

1.- Crear no alumnado actitudes positivas cara a propia lingua, desterrando calquera 

tipo de prexuízo lingüístico do seu entorno familiar ou social.  

2.- Promover o uso do galego entre alumnos e alumnas, do alumnado cos 

profesores/as nos recreos, nas actividades extraescolares e no servizo de comedor. 

3.- Aproveitar os coñecementos lingüísticos das nenas e nenos galegofalantes, de 

xeito que sirvan de modelo e apoio aos outros falantes. Tamén con outros idiomas.  

4.- Adquirir vocabulario en lingua galega.  

5.- Investigar sobre toponimia dos lugares significativos para eles do seu entorno 

próximo. 

6.- Fomentar e facilitar a lectura de libros en galego a través da biblioteca do centro.  

7.- Incentivar á composición escrita en lingua galega a través dos contos, cómics, 

redaccións…a través das distintas actividades de dinamización e concursos que se 

organizan no centro. 

8.- Programar actividades con aspectos relacionados co Patrimonio, Cultura, 

Historia e Etnografía do pobo galego, para promover o coñecemento da realidade 

galega. Estudar as tradicións populares galegas, como parte da nosa cultura.  

9.- Facilitar a asistencia ao Centro de ilustradores, escritores, contacontos, grupos 

teatrais…que promovan a lingua e cultura galegas motivando e concienciando así 

ao alumnado no emprego da mesma.  

10.- Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas.  

11.- Potenciar actitudes positivas e de valor cara a súa lingua.  
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4.5. Ámbito lingüístico das familias 

1.- Concienciar ás familias das vantaxes de aprender linguas no contento dun centro 

Plurilingüe.  

2.- Redifinir que é o plurilingüísmo.  

3.- Explicar os procesos e vantaxes de adquisición de varias linguas.  

4.- Dar a coñecer situacións, persoeiros e experiencias que rachen os prexuízos.  

5.- Promover un ambiente cálido nas titorías que nos leve ao achegamento entre 

diferentes posturas cara a aprendizaxe da nosa lingua.  

6.- Informar periodicamente das cancións que se van poñendo no timbre musical. 

7.- Colaborar coa ANPA na organización de actividades en prol da Lingua galega. 

5- LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA    
     GALEGA 

Existen unha serie de posibilidades de carácter xeral encamiñadas á consecución 
dunha maior competencia en comunicación lingüística. Entre elas, cabe citar:  

Actividades complementarias e extraescolares. Tratando de implicar ao 

alumnado con pouca competencia en comunicación lingüística en galego nas 

actividades organizadas dende os Equipos de Dinamización da Lingua Galega, de 

Biblioteca, de Actividades Complementarias e Extraescolares. Entre elas:  

- Participación nos concursos, exposicións e/ou festivais que se vaian celebrando ao 

longo do curso (elaborar redaccións, falar en público...)  

- Saídas culturais, concertos, obras de teatro, exposicións, proxeccións de 

películas… 

- Representación de obras de teatro, musicais, presentacións, recitado de poemas…  

- Elaboración de material que se incluirá no blog da biblioteca.  

Actividades organizadas pola ANPA e o Concello: de diferente índole: 

espectáculos, culturais, literarios, medio-ambientais, potenciando a lingua galega. 

Actividades coas familias: a través de diferentes charlas/coloquios de interese 

educativo e didáctico dirixidas ás familias usando o noso idioma como lingua 

vehicular. Abrindo a escola para que poidan participar en actividades interesantes 
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tratando temas transversais ou relacionados co currículo (Primeiros auxilios, 

educación para a saúde, medio ambiente...) así como charlas ou obradoiros que 

preparen as familias para levar a cabo co alumnado. 

Materiais didácticos. Proporcionar información ao profesorado sobre materiais 

diversos que permitan incrementar a docencia en lingua galega, en todos os 

formatos posibles.  

Materiais audiovisuais. Empregaranse para aquelas actividades nas que sexa 

posible a súa inclusión (audición de poemas, de obras musicais, película teatros,…)  

Música galega. Dende as clases de música, traballaranse temas tradicionais 

galegos e a través do timbre musical con música de diferentes estilos. 

Campaña de fomento da lectura. Participación nas actividades propostas dende a 

Biblioteca. No curso 2009-2020 (o traballo xira arredor dos piratas, cada ano 

escollemos un tema). A través da mesma, o alumnado participará nas diversas 

actividades que se organicen tanto a nivel individual como grupal. 

Formación de usuarios da Biblioteca. Incidirase no coñecemento da Biblioteca: 

distribución de espazos, coñecemento da CDU, localización de libros, manexo de 

diferentes fontes de información… 

Coñecemento da lexislación vixente. Estar pendende da lexislación actualizada 

que esté relacionada coas linguas e poñela en coñecemento de toda a comunidade 

educativa. 

Proxectos anuais. Cada curso a través dos equipos de dinamización elabórase un 

plan anual que pode consultarse no Plan Xeral Anual. As actividades programadas 

son: 

- Celebración do Magosto e Samaín.  

- Día da violencia de xénero.  

- Celebración do Día da Paz. 

- Día de Rosalía. 

- Celebración do Entroido.  

- Día internacional da muller.  
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- Celebración das Letras Galegas.  

- Concurso de Contos.  

- Concurso de postais do Nadal.  

- Recuperación de tradicións: o Apalpador a través dunha actividade organizada 

pola ANPA no Nadal e a través de xogos populares nas diferentes festividades ao 

longo do curso. 

- Día Internacional das persoas con Discapacidade. 

- Semana da prensa. 

- Día do libro. 

- Conmemoración do Día mundial do Medio Ambiente. 

- Mediación escolar a través do banco do diálogo e actividades propias do proceso 

mediador. 

6- CONCRECIÓN DAS MEDIDAS PARA IMPARTIR O CURRÍCULO  
     INTEGRADO DAS LINGUAS 

 Decreto 105/2014 fai referencia a importancia dun currículo integrado das 

linguas. O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorporan unha 

referencia expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada 

lingua interactúa e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a 

desenvolver destrezas e capacidades que son a base da competencia en 

comunicación lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes 

interculturais de respecto a diferentes xeitos de expresarse e actuar, promove o 

desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade.  

 O rol do persoal docente é fundamental, pois debe ser quen de deseñar 

tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten que as aprendizaxes de linguas 

se traten de xeito integrado, esperten a curiosidade e o interese por outras linguas e 

culturas distintas da propia e promovan o respecto cara as persoas falantes desas 

linguas. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que 

acontece no caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o 

profesorado destas e o de lingua estranxeira, para evitar a repetición de contidos na 
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liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a 

terminoloxía. Deberá organizar o seu labor para evitar a repetición de contidos 

naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as 

estratexias de lectura, ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición 

de termos lingüísticos.  

Pois, non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira 

prodúcese, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 

a(s) ambiental(is). 

 O obxectivo do currículo integrado é buscar o traslado de coñecementos e 

experiencias entre linguas: Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, 

e Inglés. Tanto nos ámbitos formais coma nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias deben integrarse para que o 

alumnado vaia adquirindo maiores niveis de desempeño no uso das linguas e vexa 

a relación das mesmas entre sí. 

Ademais, no centro ten presenza a lingua estranxeira que tamén é abordada na 

aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores 

e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a 

comunicación nesta sociedade globalizada. A aprendizaxe de linguas estranxeiras 

cobra, pois, unha especial relevancia neste contexto, xa que a capacidade de 

comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo para desenvolverse nun 

contexto multicultural e plurilingüe. 

Obxectivos a perseguir no currículo integrado en linguas: 

- Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas por cuestións da linguaxe. 

-  Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, lingua castelá e  lingua 

inglesa e desenvolver hábitos de lectura nas  tres linguas.  
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- Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións cotiás.  

- Deseñar actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado 

avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha lingua ao mesmo 

tempo.  

- Desenvolver actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación e o 

emprendemento traballaranse en todas as linguas. 

- Deseñar estratexias para que o alumnado aprenda progresivamente a comparar 

aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe, lograr unha competencia comunicativa integrada e alcanzar unha 

consciencia intercultural que lle permita comunicar con certa sintonía cultural.  

Principios metodolóxicos: 

1. Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, 

na atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na 

posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten 

dificultades nas linguas.  

2. A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa 

e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste 

sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan 

integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 

actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.  

3. A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o 

traballo colaborativo e en equipo.  
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4. A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das 

competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de 

comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. 

Co fin de fomentar o hábito da lectura, os centros docentes organizarán a súa 

práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de 

lectura. 

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do 

alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el e 

mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén.  

6. Realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de 

reforzo para lograr o éxito escolar.  

7. Favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do 

alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa 

plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas 

para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo 

menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as 

linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se 

lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe 

similares nas distintas áreas lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos 

aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.  

8. Guiar o alumnado para facelo consciente do potente instrumento que é a 

lingua, a competencia en comunicación lingüística, para comprender, crear e/ou 

transformar o seu mundo; utilizar a potencia do manexo efectivo das linguas para 

unha comunicación eficaz. 

9.  Incidir na aprendizaxe da literatura tanto como un instrumento de aprendizaxe 

como unha fonte de gozo e de creatividade en todas as linguas impartidas no 

centro. 
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10. A realización de tarefas que o alumnado deba resolver facendo uso axeitado 

dos distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores. O traballo por 

proxectos resulta especialmente relevante para a aprendizaxe das competencias 

nas linguas pois motiva o alumnadopara aprender máis ao xerar nos nenos e nenas 

a curiosidade e a necesidade de adquirir novos coñecementos, destrezas, actitudes 

e valores na resolución do proxecto.  

11. A integración das TIC que oriente a aprendizaxe da lingua cara á mellora dos 

usos comunicativos, desterrando das aulas prácticas rutineiras centradas na análise 

e descrición de unidades lingüísticas descontextualizadas.  

12. Terase en conta a atención á diversidade e a consideración dos distintos 

ritmos e estilos de aprendizaxe do alumnado, mediante prácticas de traballo 

individual e cooperativo que posibiliten a resolución conxunta das tarefas, e 

potencien a inclusión do alumnado. 

13. Potenciar o desenvolvemento comunicativo dos nenos e nenas nas linguas 

que vaian adquirindo ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins 

e niveis de dominio con que as utilicen. 
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7- MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN GALEGO 

Na Educación primaria o centro determinou, en cumprimento do indicado no Decreto 

79/2010, no artigo 6º establece no seu apartado referido á educación primaria:  

1. “Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel 

nas dúas linguas oficiais de Galicia.”  

2. “As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia.”  

3. “Impartirase en castelán a materia de Matemáticas” e en galego ciencias da 

natureza e ciencias sociais.  

4. “Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de 

centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de materias de cada curso, 

garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúen na mesma 

porcentaxe de horas semanais, sen prexuízo do disposto no capítulo IV (sobre a 

impartición de materias en linguas estranxeiras).  

No centro decidiuse que as áreas de educación física, relixión ou valores sociais e 

cívicos se impartan en castelán e música en galego. A área de educación plástica 

impartirase en lingua inglesa, pois somos centro plurilingüe.  

Consideramos que o camiño a seguir será a utilización do galego de xeito habitual 

polos docentes, xa que é a lingua con menor prestixio e uso nos contextos sociais 

nos que se moven. 
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8- MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON     
    TEÑA SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS POIDA SEGUIR CON     
    APROVEITAMENTO AS ENSINANZAS QUE SE LLE IMPARTEN 

 Para o alumnado estranxeiro, o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario en Galicia, establece que a administración 

elaborará un plan dirixido ao alumnado con necesidades educativas especiais, que 

asegura a capacitación lingü.stica nas linguas oficiais. Por outro lado, dispoñemos 

da Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ao alumnado procedente do estranxeiro. 

Nos casos nos que un alumno/a non teña o suficiente dominio lingüístico nas 

linguas oficiais levaranse a cabo unha serie de medidas encamiñadas a conseguir a 

correcta competencia lingüística. Farase unha avaliación inicial da competencia 

lingüística do alumno cando chegue ao centro, e contarase co presente Proxecto 

Lingüístico. Informarase o profesorado e manterase unha estreita coordinación coas 

familias que serán informadas en todo momento do proceso educativo dos seus 

fillos/as en canto á competencia lingüística. 

No plano organizativo, teremos en conta os seguintes criterios:  

- O alumnado inmigrante e estranxeiro integrarase nas aulas correspondentes, á 

espera de ser avaliado o seu grao de coñecemento dalgunha das linguas oficiais.  

- Determinación polo orientador/a do centro, da necesidade de recibir unha atención 

específica, ou no seu caso unha adaptación da programación para o logro paulatino 

das competencias lingüísticas nas linguas oficiais.  

- Apoio individualizado na aula do titor ou titora, utilizando no inicio da súa 

escolarización preferentemente unha das linguas cooficiais onde se sinta con máis 

soltura o alumno/a e progresivamente introducilo no uso das demais linguas do 

currículo .  
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- 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.  

- Flexibilización dos contidos curriculares.  

- Atención individualizada por parte de diferente profesorado do centro que realiza 

funcións (sempre que o horario o permita) de reforzo educativo.  

- Fomentar a súa integración e interacción co grupo-clase.  

- Se cursa 5º ou 6º de Primaria poderá estar exento da lingua galega ata dous 

cursos.  

Utilizarase como lingua vehicular o galego ou o castelán en función da que resulte 

máis próxima ou que represente unha menor dificultade para o uso no ámbito 

familiar. A decisión adoptarase consultando coa familia e de acordo coa mesma.  

9- AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN 

Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, a avaliación do 

Proxecto Lingüístico do Centro debe ser aprobado e avaliado polo Consello Escolar 

(art. 14º). Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao servizo de 

Inspección Educativa. 

Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste: 

- Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e 

dinamización da lingua galega e información do que se vai desenvolver no seguinte 

curso. 

- Sé é o caso de que haxa unha modificación na impartición de materias en lingua(s) 

estranxeira(s), informarase sobre os cambios aprobados polo centro e autorizados 

pola consellería competente en materia de educación. 

- Outros datos de interese. 

Así mesmo, na memoria anual, recollerase a avaliación dos seguintes items: 

- Consecución dos obxectivos propostos. 

- Análise das actuacións dinamizadoras levadas a cabo. 
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- 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 dos 

obxectivos, participación da comunidade educativa, implicación de todos os 

axentes… 

10- ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PROXECTO 

Polas características do noso centro este documento foi redactado e 

elaborado pola directora, quen se encargou de enviar dito Plan ao claustro e o 

Consello escolar para a súa supervisión antes da aprobación do mesmo para facer 

as súas aportacións ou modificacións si as consideran oportunas. Non habendo 

modificacións ao respecto procedeuse a aprobar dito Plan, que polas circunstancias 

actuais nas que nos atopamos polo COVID-19 e estando declarado o estado de 

alarma queda aprobado por vía telemática. 

JOSEFA IRENE ROMERO BLANCO, como directora do CEP PLURILINGÜE DE 

CARREIRA CERTIFICA,  

Que este Proxecto Lingüístico do Centro recibiu a conformidade do Claustro de 

mestres/as e a aprobación do Consello Escolar o 28 de abril de 2020 de xeito 

telemático por estar baixo alarma sanitaria polo Covid-19. 

Carreira, a 28 de abril de 2020 

Vº e prace a directora 
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