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A. PRESENTACIÓN 

  O CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares atópase situado 

xeograficamente no barrio das Barrocas, parroquia de San Andrés de 

Valadares, concello de Vigo. Considerámolo polo tanto como zona 

rururbana. 

O 99% do alumnado do Centro naceron en Vigo e residen nos 

diferentes barrios que configuran a parroquia. 

Os pais dos alumnos son na súa gran maioría naturais de Valadares 

sendo esta unha zona de moi escasa emigración. 

Estes datos baséanse no estudio sociolingüístico, realizado durante o 

curso 2015-2016, no Centro. Para obter maior información, podemos 

ver o anexo nº 1 do presente proxecto. 

 O alumnado procede de diferentes barrios: Portal, Costa, Garrida, 

Carregal, Seixos, Igrexa, Barrocas , Freixo e algúns de Matamá. O 

Centro recibe os seus alumnos/as fundamentalmente do Colexio de 

Infantil da mesma localidade. 

 

 
B. ANÁLISE DOS USOS LINGÜÍSTICOS DO CENTRO 

 

         Tendo en  conta o novo marco normativo e o actual estudio 

sociolingüístico da noso centro, faremos unha análise dos usos 

lingüísticos do Centro así como dos indicadores de cumprimento  da 

normativa vixente:  

 

 O nome do centro e indicadores están en galego. 

 

 Emprégase o galego nos documentos de xestión organizativa e 

pedagóxica. Con carácter xeral, foméntase o uso oral e escrito da 

lingua galega, tanto nas relacións mutuas e internas  como nas 

que se manteñan coas administracións territoriais e locais galegas 

e coas demais entidades públicas e privadas. 

 

 As programacións e outros documentos didácticos das materias 

de lingua redáctanse, con carácter xeral, na lingua respectiva. 
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 Emprégase a Lingua Galega en todos os documentos: actas, 

comunicados e anuncios, agás no referido ás comunicacións fóra 

da comunidade autónoma, en que se utilizará o castelán. 

 

 Emprégase  a Lingua Galega nas áreas ou materias fixadas como 

obrigatorias no Decreto 79/2010, do 20 de maio, así como nas 

fixadas como obrigatorias polo Centro, dentro do seu Proxecto 

Lingüístico, tal como se especifican no apartado E.4. 

 

 Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego e 

en castelán están redactados na lingua na que se imparte a 

materia, tanto nas áreas ou materias fixadas como obrigatorias no 

Decreto 79/2010, do 20 de maio,  como nas fixadas como 

obrigatorias polo Centro, dentro do seu Proxecto Lingüístico. 

 

 O Equipo de dinamización da Lingua Galega    constituíuse no 

mes de setembro e está composto polos seguintes membros: 

 

COORDINADOR D. Manuel A. Mene Pazos 

MEMBROS Dona Mónica Freiría Figueroa 

 Dona Mª Cristina Rodríguez Abalde 

 Dona Susana Cobas González 

 Dona Marta Polo Jiménez 

 

 

  

Ao longo do curso, desenvolverá diferentes programas  de promoción 

da lingua. Cada equipo elaborará unha memoria final, que servirá de 

fundamentación para o ano seguinte. A programación de ambos 

equipos desenvólvese igualmente en coordinación co Equipo de 

Plurilingüísmo e Equipo TIC. 

 

 O Centro outorgará a posibilidade de que o alumnado que se 

incorpore ao sistema educativo de Galicia nalgún dos dous 

últimos cursos de educación primaria, procedente doutras 

comunidades autónomas ou dun país estranxeiro, poida solicitar 

unha exención da lingua  galega durante un máximo de dous 

cursos escolares. 

 

 O profesorado está plenamente implicado no desenvolvemento 

do Proxecto Lingüístico e vela polo seu cumprimento. 
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B. 1  A LINGUA GALEGA COMO LINGUA VEHICULAR DO ENSINO 

 

 

 Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no 

ensino non universitario e, polo que se desenvolve a Lei 3/1983, de 

normalización lingüística, así como, no marco da Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, en relación co artigo 6 que se refire a educación primaria 

e no marco da Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro, en relación co 

artigo 17.e) que se refire a Educación Primaria, podemos dicir que: 

 

 O colexio garantirá  a adquisición da competencia lingüística 

propia da etapa e do nivel, nas dúas linguas oficiais de Galicia. 

 

  As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. Nas 

clases de lingua e literatura galega ou castelán , tanto o 

profesorado como o alumnado usarán respectivamente estas 

linguas. 

 

 En galego, impartirase a materia de Coñecemento do medio 

natural, social e cultural, e en castelán a materia de Matemáticas. 

 

 Nas áreas de coñecemento, consideradas non obrigatorias no 

Decreto 79/2010 para o plurilingüísmo, o centro decidirá a lingua 

na que se impartirán o resto de materias  de cada curso, 

garantindo  que as materias en galego e en castelán se distribúan 

na mesma porcentaxe. 

 

 Asignaráselle o mesmo número de horas ao ensino das materias 

de lingua galega como ás de lingua castelán. Aspectos que 

podemos contemplar no apartado E.4. 

 

 En todas as áreas, excepto nas de lingua, o alumnado poderá 

utilizar nas súas manifestacións oral  e escrita a lingua oficial da 

súa preferencia. 

 

 Un dos obxectivos da Educación Primaria será coñecer e utilizar 

de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbese, a lingua 

cooficial da Comunidade Autónoma e desenvolver hábitos de 

lectura. 
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B. 2  A LINGUA GALEGA COMO LINGUA DE USO NOUTRAS 

ACTIVIDADES DO CENTRO E NO CENTRO 

 

 

1. A lingua galega é a lingua de uso nas actividades programadas polo 

Centro,  polo Equipo da Biblioteca e polo Equipo de Dinamización da 

lingüística. 

 

2. A lingua galega na biblioteca do colexio. Tanto o Equipo de Biblioteca 

como o Equipo de Dinamización Lingüística velan para que: 

 

- A biblioteca conta cunha completa bibliografía en  

  lingua galega en canto a: 

 

 Libros de lectura ordinaria 

 Libros de consulta 

 Novidades editoriais 

 Material audiovisual 

 

-  Se realicen  actividades de animación á lectura en 

   galego. 

 

- Se organicen actividades en lingua galega, para a  formación de 

usuarios e formación documental, dentro do programa “bibliotecas en 

tránsito”. 

 

- Se manteñan e amplíen os lazos de coordinación cos   diferentes 

organismos e entidades locais para a organización e difusión de 

actividades que potencien o uso da lingua galega. 

 

 

3. A lingua galega na biblioteca de aula.  Cada ano van incrementándose   

os libros en lingua galega nas bibliotecas de aula así como as 

actividades desenvoltas dentro do proxecto interdisciplinar con carácter 

anual. 

 

4. A realización de todas a notas informativas , cartas da mascota da 

Biblioteca (Rapochá), revista escolar, boletíns informativos da 

Biblioteca e Equipo de Dinamización Lingüística, convocatorias e 

bases de concursos fanse en galego. 

 

5. A realización de obras de teatro, actos de entrega de concursos, 

presentación de actos, etc , son en galego. 
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6. Os faladoiros do Club de Lectura son en galego e  proponse a lectura de 

libros en galego. 

 

 
C.  ANÁLISE DAS DIFERENTES ACCIÓNS NORMALIZADORAS SOBRE 

O CENTRO 

 
C.1 MARCO LEGAL  

  

 

A normativa legal sobre as diferentes disposicións e instrucións sobre o 

uso da  lingua galega no ensino faise chegar ao profesorado a través de: 

 

 Textos informativos e de concienciación, que elabora o 

Departamento de Dinamización da Lingua Galega. (Normativas, 

plans de formación e asesoramento ...) 

 

 Exposición, na sala de profesores/as, das áreas que               se 

deben impartir en lingua galega. 

 

 

 
C. 2  ACTUACIÓNS POSTAS EN MARCHA POLO DEPARTAMENTO DE 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA INCREMENTAR O USO DO 

GALEGO NO CENTRO 

 

 

 

 As actividades que se desenvolven no Centro son as seguintes: 

 

 Campañas de sensibilización e formación entre os diferentes 

membros da Comunidade Educativa, para dar a coñecer a 

realidade cultural de Galicia e fomentar o uso do galego, 

organizando charlas, coloquios, conferencias,... 

 

 Subscrición a diversas publicacións e diarios: O Correo Galego e 

a Revista Galega de Educación. 

 

 Ampliación do material didáctico e bibliográfico do Centro. 

 

 Realización de estudos comparativos sobre o número de 

exemplares (tanto de  libros de lectura como  de dicionarios) en 

lingua galega e lingua castelán que constitúen as bibliotecas de 

aula e de Centro, co obxecto de equiparar o número de 

exemplares. 
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 Conmemoración das festas populares máis arraigadas na 

comunidade escolar (Magosto, Entroido, Maios,...) fomentando o 

coñecemento da nosa cultura, tradicións e o uso do idioma. 

 

 Elaboración da revista escolar “O Alba” co gallo das letras 

galegas. Esta publicación é distribuída entre os membros da 

comunidade escolar e as diferentes asociacións e colectivos que 

forman parte da parroquia de Valadares. 

 

 Publicación dun calendario escolar en coordinación ca biblioteca 

escolar e Equipo de Dinamización Lingüística sobre o proxecto 

anual acordado polo centro. Publicación que será difundida entre 

a comunidade escolar. 

 

 Participación nas diferentes campañas e actividades organizadas 

polo Concello para o promoción do uso do galego. 

 

 Realización dunha obra teatral dentro dos actos da Semana das 

Letras Galegas. 

 

 Celebración dun concurso de música popular galega e  certame 

de poesía entre os alumnos e alumnas. 

 

 Selección de música popular galega para as entradas e saídas das 

aulas e difusión de información sobre a mesma entre a 

comunidade escolar. 

 

 Participación nalgúns dos concursos organizados pola Xunta de 

Galicia , na Campaña Entre Nós, coma por exemplo, recitado de 

poemas, carteis, ou a revista escolar. 

 

 Potenciación do uso da biblioteca. 

 

 Disposición dun espazo informativo, para que o alumnado poida 

expor diferentes noticias relacionadas co proxecto anual do 

colexio. 

 

 Organización de diferentes obradoiros para o fomento da lingua: 

creación de marcapáxinas, carteis, adhesivos, chapas etc. 

 

 Dedicación dun tempo para a narración de contos en galego: 

“Regáloche un conto”. 
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 Disposición de andeis na biblioteca e Sala do profesorado para 

colocar de xeito destacado os libros, revistas ou xornais que nos 

parezan axeitados. 

 

 Establecemento duna zona dentro da biblioteca para o “hospital 

de libros”, e que os rapaces poidan ocuparse de reparar, forrar ou 

dalgún xeito arranxar libros estragados, así como aprender a 

coidalos. 

 

 Incremento dentro das bibliotecas de aula do número de 

exemplares en galego. 

 

 Mantemento do contacto iniciado con Fina Casalderrey, vía 

carta, e-mail ou teléfono. 

 

 Maletas viaxeiras: maletas (que conteñen libros, albumes, cd’s de 

música, dvd’s....), que se poden levar a casa durante 3 semanas, 

para compartir unha lectura en familia. Logo, escríbense nunha 

libreta as conclusións e os resumos, e devólvense ó colexio. O 

número de maletas viaxeiras irase ampliando progresivamente. 

 

 Elaboración de folletos con lecturas recomendadas para o Nadal 

e o verán, así como para o Club de Lectura. 

 

 Realización de maratóns de lectura en galego. 

 

 Proxeccións de películas en galego relacionadas cos temas 

propostos polo equipo da biblioteca escolar. 

 

 Organización de diferentes exposicións: samaín, día da paz, 

exposicións sobre o proxecto anual que se desenvolve no colexio. 

 

 Organización de charlas-coloquio con diferentes personaxes 

dedicados a manter viva a nosa tradición popular: cantareiras, 

músicos, artesáns, familias ,  etc, 

 

 

 
D. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE NO 

CONTORNO. 

 

 

    Tal como aparece no Proxecto Educativo de Centro (PEC), unha 

enquisa aos pais serviunos como criterio e base para determinar que a 

lingua predominante do contorno é a lingua castelá, nunha proporción 
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dun 60 %, quedando a lingua galega nunha posición lixeiramente 

inferior. 

 

    Resulta un dato moi destacable que moitas familias falan galego 

entre as persoas maiores que as conforman, pero paradoxicamente, á 

hora de dirixirse aos fillos/as, fano normalmente en castelán.   

 

 

 
E. DESEÑO DA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 

 

 

 

E.1 OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

  

Dous son os obxectivos xerais que sinala a lexislación sobre o 

tratamento que se lles dará nos Centros ás dúas linguas oficiais: 

 

 Garantir a competencia plena e en igualdade nas dúas linguas 

oficiais. 
 

 Acadar a adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) 

estranxeira(s). 

 

Tendo en conta isto, pasamos a referenciar pois, os obxectivos que 

consideramos nos van permitir desenvolver en colaboración cos 

diferentes sectores da comunidade escolar e coa contorna cultual do 

centro os aspectos que conforman este proxecto lingüístico plurianual. 

 
 

E.1.1 OBXECTIVO FINAL 

 

 Contribuír á adquisición dunha formación plurilingüe que se 

traduza nunha efectiva e real competencia plurilingüística dos 

alumnos e alumnas ao remataren o seu ensino obrigatorio. 

 

 

 

 
E.1.2 OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Procurar na comunidade educativa a reflexión sobre o 

plurilingüísmo como un feito positivo que nos enriquece. 

 Fortalecer actitudes positivas cara á diversidade lingüística na 

comunidade educativa. 

 Actualizar a análise da realidade sociolingüística do centro. 
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 Potenciar un saber actitudinal que facilite as aprendizaxes 

idiomáticas. 

 Potenciar o uso do galego como código de comunicación. 

 Incentivar o emprego das TIC, como recurso para o traballo nas 

distintas áreas. 

 

 

 

 
E.1.3.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Coñecer e valorar a diversidade cultural e lingüística da 

Comunidade Escolar como fonte de enriquecemento persoal e 

colectivo. 

 

 Deseñar actividades que incrementen ese coñecemento, tanto no  

ámbito individual como colectivo. 

 

 Divulgar estudos e investigacións realizados recentemente na 

Comunidade Autónoma sobre a correlación positiva entre 

aprendizaxe das linguas e o rendemento académico. 

 

 Contribuír a superar estereotipos e actitudes de rexeitamento, 

ante a propia cultura, mellorando o seu coñecemento a través da 

participación directa nun proxecto multicultural. 

 

 Mellorar e incrementar a competencia lingüística en lingua 

galega de todos os membros da comunidade educativa. 

 

 Continuar coa análise da realidade socio-lingüística no centro: 

entre o alumnado de nova matrícula, as súas familias, o persoal 

non docente e o profesorado de nova incorporación. 

 

 Promover o uso do galego como lingua vehicular nas diferentes 

materias do currículo. 

 

 Potenciar a lectura de libros e webs en lingua galega. 

 

 Recoller e potenciar diferentes propostas da comunidade escolar 

encamiñadas a favorecer o uso do galego e o mellor coñecemento 

da contorna e a súa cultura. 
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 Afianzar e mellorar a competencia do alumnado no uso do 

galego, dentro e fóra do centro escolar avaliando a súa expresión 

oral e escrita. 

 

 Incorporar como criterio de avaliación un compromiso coa 

expresión oral e escrita en todas a áreas do currículo. 

 

 Promover e facilitar a participación do profesorado en proxectos 

de traballo colectivos que favorezan a consolidación de novos 

usos do galego no entorno escolar e de aula. 

 
E.2  LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 

 

Para lograr estes obxectivos, cómpre levar a cabo as seguintes 

actuacións: 

 

 A asunción da lingua galega como oficial do centro, tal como xa 

acontece no noso colexio, coidando que o labor administrativo e 

as relacións coa comunidade continúen a facerse en lingua 

galega. 

 

 Usala como vehicular nas áreas que determina a legalidade 

vixente. 

 

 Incluír contidos específicos da realidade galega nas 

programacións didácticas. 

 

 Potenciar a realización dos cursos de iniciación e de 

perfeccionamento convocados pola Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria co fin de mellorar, no profesorado, a 

competencia docente en lingua galega. 

 

 Levar á conciencia do profesorado a necesidade de incrementar o 

uso do galego nas áreas non obrigatorias para conseguir o 

recoñecemento e o incremento do uso da lingua galega. 

 

 Introdución gradual do galego como lingua vehicular no Primeiro 

Ciclo de Primaria. 

 

 Dignificación do idioma galego. 

 

 Supresión de tópicos sobre o galego a través da historia da 

lingua. 
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 Amosar o noso importante papel dentro da tarefa de recuperación 

da lingua galega. 

 

 Eliminación de prexuízos sobre o galego e fomento de actitudes 

positivistas. 

 

 Valoración do sentimento da herdanza de ter un idioma propio. 

 

 Fomento da implicación dos pais neste proceso normalizador, 

recomendándolles que usen o galego como lingua vehicular cos 

seus fillos, así como favorecendo a súa participación no 

desenvolvemento e organización de diferentes actividades. 

 

 Elaborar en colaboración coas entidades culturais, centros 

educativos e outros organismos do contorno, diferentes 

actuacións educativas, coa finalidade de estender e completar a 

nosa acción en prol do uso da lingua galega. 

 

 Colaborar coa ANPA, coa finalidade de potenciar o uso do 

galego dentro desta organización. 

 

 Familiarizar ao alumnado co mundo audiovisual galego, 

tradicións, patrimonio e cultura popular. 

 

 Empregar materiais didácticos audiovisuais para unha 

aprendizaxe activa e motivadora das linguas. 

 

 Utilizar os medios de comunicación e as TIC para mellorar a 

competencia lingüística do alumnado. 

 

 Participar activamente na páxina web do colexio aportando 

diferentes iniciativas didácticas e tipos de actividades para 

realizar no entorno aula. 

 

 Participar en campañas de fomento do uso do galego, 

promovidas polo centro e outros organismos. 

 

 Proporcionarlle ao profesorado informes sobre diferentes 

materiais didácticos, lingüísticos e pedagóxicos, prestándolle 

especial atención a todos os relacionados cas TICs. 

 

 Divulgar a través da web do centro (xerando ligazóns, ...) estudos 

e investigacións recentes realizadas na Comunidade Autónoma 

sobre a correlación positiva entre aprendizaxe lingüístico e 

rendemento académico. 



 

14 

 

 

 Valoración da lingua galega como instrumento adecuado para a 

produción literaria, audiovisual, teatral, etc., animándoos a usala 

de forma habitual. 

 

 
E.4. DECISIÓN RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE IMPARTIRÁN AS 

MATERIAS. 

 

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

obrigatorio de Galicia, establece que se impartirá en galego a materia 

de Coñecemento do medio e, en castelán a materia de matemáticas. 

 

Segundo o artigo 18.2 da Lei 8/2013 de 9 decembro a organización das 

áreas na etapa de Educación Primaria contempla dúas novas materias: 

Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza. 

 

Segundo a Disposición adicional 1ª do Decreto 105/ 2014 do 4 de 

setembro, impartiranse en Lingua Galega as Ciencias da Natureza e as 

Ciencias Sociais. 

 

    Atendendo ás necesidades de programación do ensino para o 

desenvolvemento do plurilingüísmo, a administración educativa, 

segundo a Disposición adicional 7ª da LOMCE, poderá incorporar 

persoal con dominio de linguas estranxeiras. 

 

     Por outra banda, segundo a Disposición adicional 38º da LOMCE, 

as Administracións Educativas garantirán o Dereito dos alumnos/as a 

recibir as ensinanzas en castelán e nas demais linguas cooficiais nos 

seus respectivos territorios. 

 

Partindo desta base, e tendo en conta o disposto no apartado B e B.1 

deste proxecto, a distribución horaria por materias queda definida do 

seguinte xeito: 

 
 

 

Educación Primaria 

              1º curso 

Galego 

1º A 
Castelán 

1º A 
Inglés 

1º A 

Lingua e literatura galega X   

Ciencias da Natureza X   

Ciencias Sociais X   

Lingua e Literatura Castelá  X  

Lingua estranxeira   X 
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Música X   

Plástica   X 

Educación física X   

Matemáticas  X  

Relixión  X  

Valores sociais e cívicos  X  

 

 

 

 

 
Educación Primaria 

              2º curso 

Galego 

2º A 
Castelán 

2º A 
Inglés 

2º A 

Lingua e literatura galega X   

Ciencias da Natureza X   

Ciencias Sociais X   

Lingua e Literatura Castelá  X  

Lingua estranxeira   X 

Música X   

Plástica   X 

Educación física X   

Matemáticas  X  

Relixión  X  

Valores sociais e cívicos  X  

 
Educación Primaria 

              3º Curso 

     Galego 

 3º A     3º B 
     Castelán  

 3º A        3º B  
      Inglés 

 3º A       3ºB 

Lingua e literatura galega X X     

Ciencias da Natureza X X     

Ciencias Sociais X X        

Lingua e Literatura Castelá   X X    

Lingua estranxeira        X X 

Música X X        

Plástica     X X 

Educación física X X     

Matemáticas      X X   

Relixión      X X   

Valores sociais e cívicos      X X   

 

 

Educación Primaria Galego Castelán Inglés 
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              4º curso 4º A 4º A 4º A 

Lingua e literatura galega X   

Ciencias da Natureza X   

Ciencias Sociais X   

Lingua e Literatura Castelá  X  

Lingua estranxeira   X 

Música X   

Plástica   X 

Educación física X   

Matemáticas  X  

Relixión  X  

Valores sociais e cívicos  X  

 

Educación Primaria 

              5º curso 

Galego 

5º A 
Castelán 

5º A 
Inglés 

5º A 

Lingua e literatura galega X   

Ciencias da Natureza X   

Ciencias Sociais X   

Lingua e Literatura Castelá  X  

Lingua estranxeira   X 

Música X   

Plástica   X 

Educación física X   

Matemáticas  X  

Relixión  X  

Valores sociais e cívicos  X  

 

 

 
Educación Primaria 

              6º curso 

Galego 

6º A 
Castelán 

6º A 
Inglés 

6º A 

Lingua e literatura galega X   

Ciencias da Natureza X   

Ciencias Sociais X   

Lingua e Literatura Castelá  X  

Lingua estranxeira   X 

Música X   

Plástica   X 

Educación física X   

Matemáticas  X  

Relixión  X  

Valores sociais e cívicos  X  
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E.5.  MEDIDAS ADOPTADAS PARA O ALUMNADO QUE NON TEÑA 

SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS. 

 

 

          Entre as medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o 

suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as 

ensinanzas que se lle impartan, mencionaremos o uso e potenciación 

das seguintes: 

 

a. As mencionadas xa no apartado B.2. deste proxecto. 

 

b. As mencionadas no apartado C.2. deste proxecto, e en xeral, tódalas 

propostas polo Departamento de Normalización Lingüística, 

avaliadas, revisadas e renovadas cada curso escolar. 

 

c. As mencionadas no apartado E.2 deste proxecto. 

 

d. A elaboración de  Protocolos  de Intervención tanto para o 

alumnado de atención á diversidade como para o alumnado 

procedente do estranxeiro. 

 

e. A  creación do “voluntariado lingüístico” entre o alumnado. 

 

f. A colaboración co Departamento de Orientación, aulas de 

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe para a difusión no 

centro dos recursos existentes para a aprendizaxe de vocabulario e 

reforzo da comprensión lectora e da expresión escrita. 

 

g. Todas aquelas propias e adecuadas que cada profesor considere 

oportunas dentro da súa labor docente nas distintas tarefas de aula, 

tendo especial conta da evolución do seu grupo-clase e tamén da 

atención personalizada do alumno, e das que podemos citar como 

exemplo as  seguintes: 

 

 

 Uso da lectura e escritura coma fonte non só de formación e 

información, senón tamén como pracer, lecer, xogo… 

 

 Utilización da biblioteca da aula, con diversas actividades de 

animación. 

 

 Utilidade do recurso oral como medio básico de comunicación, de 

entretemento, información, formación…... 
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 Representación de textos, literarios ou non literarios. 

 

 Actividades de resposta física, na que os nenos/as executan 

accións indicadas polo mestre/a. 

 

 Uso da televisión e outros medios audiovisuais. 

 

 Uso das novas tecnoloxías. 

 

 Valoración das linguas no seu uso nas relacións interpersoais. 

 

 Etc. 

 
E.6 ACTIVIDADES PARA QUE O ALUMNADO ADQUIRA AS DÚAS 

LINGUAS OFICIAIS. 

 

Organizaremos actividades con motivo de diferentes conmemoracións e  

festividades populares: 

 

 Realización de  obradoiros para a conmemoración de festas 

populares como o Samaín ou o Magosto. 

 

 Realización de unidades didácticas sobre o Magosto, Entroido, 

Maios ou as Letras Galegas. 

 

 Concursos de panxoliñas, felicitacións do Nadal, obras de teatro, 

etc, con motivo do Nadal. 

 

 Realización de  exposicións, unidades didácticas, concursos de 

produción literaria en diferentes xéneros,  con motivo do día da Paz 

ou Semana da Prensa. 

 

 Realización de diferentes campañas de animación á lectura: maratón 

de lectura, sesións denominadas “regáloche un conto” ou “ti tamén 

contas”, lecturas compartidas con outros centros educativos ou 

Centros de día, onde diferentes membros da comunidade educativa 

agasallan ao alumnado coa narración dun conto, etc. 

 

 Organización de  exposicións que teñan como eixe central o 

proxecto anual do centro, onde se deseñen actividades de educación 

documental, que obriguen a indagar, recapitular  e integrar 

diferentes coñecementos. 
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 Fomento das novas tecnoloxías para realizar actividades en 

diferentes soportes: web quest, LIMs, LibreOffice, etc. 

 

 Deseñar actividades de formación de usuarios que permitan un 

maior aproveitamento da biblioteca escolar. 

 

 Edición anual da revista escolar “O Alba" onde se recollen os 

principais acontecementos acaecidos durante o curso ou se difunden 

diferentes aspectos relacionados coa cultura e tradición galega. 

 

 Publicación do calendario escolar ou do Boletín informativo  “Fina 

Casalderrey” onde se relaciona a lingua co proxecto anual do centro 

e onde se recollen todas as actividades realizadas trimestralmente. 

 

Outras actividades: 

Fomentar a linguaxe oral: 

 Articulación  e   discriminación  dos  fonemas  e  palabras ,  así  

como  oracións con entoación, coherencia e ritmo. 

 

 Comprensión do significado de ordes, frases e textos sinxelos. 

 

 Expresión ordenada con oracións axeitadas, participando nas 

distintas situacións de comunicación: narración, debates, 

entrevistas, etc. 

 

Potenciar a comunicación escrita: 

 

 Perfeccionamento da lectura comprensiva: extraer ideas principais , 

facer  preguntas e resumos. 

 

 Perfeccionamento da escritura: a ortografía, o vocabulario, 

construción de oracións , escritura espontánea. 

 

 Para intentar acadar estes obxectivos utilizaremos unha metodoloxía 

activa, individualizada e motivadora procurando que o traballo 

encomendado ao alumno sexa o máis atractivo posible. 

 

 Deste modo, o tempo dedicado á lectura será para traballar 

especialmente a comprensión.  Partiremos de textos moi sinxelos e 

pouco a pouco irá aumentando o grao de dificultade. 
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 Para perfeccionar a escritura o alumno/a, realizará actividades que 

lle permitan adquirir paulatinamente as regras ortográficas e as 

estratexias da expresión escrita en diferentes textos: narrativos, 

descritivos, poéticos, carta, etc.  

 

 Tamén se traballará habitualmente co dicionario ca finalidade de 

axudarlle a  aumentar paulatinamente o seu vocabulario. Así mesmo 

realizaranse  pequenas composicións co fin de potenciar a súa 

creatividade. 

 

 

 

E.7  ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE PARA QUE O ALUMNADO 

ADQUIRA AS DÚAS LINGUA OFICIAIS. 

 

Tendo en conta o anteriormente exposto en relación á realidade que nos 

circunda, propoñemos empregar o galego como lingua vehicular das 

aprendizaxes curriculares. Mantemos como reto e prioridade de  

avanzar, entre todo o equipo docente, nun modelo de formación 

plurilingüe que capacite ao alumnado para empregar con competencia 

as linguas curriculares; isto é ser quen de usalas adecuadamente en 

contextos e situacións reais de comunicación. 

         

É, por iso que asentamos este proxecto lingüístico nas seguintes 

estratexias de intervención: 

 

 Primar un enfoque comunicativo no tratamento das aprendizaxes 

lingüísticas. 

 Empregar técnicas de comunicación que permitan ao alumnado 

verbalizar o proceso seguido na aprendizaxe. 

 Favorecer o contacto co entorno e o emprego de recursos 

comúns ao alumnado, especialmente as novas tecnoloxías. 

 Incentivar a investigación e o traballo transversal e colaborativo. 

 Incentivar a realización dun  traballo multidisciplinar de todo o 

equipo docente. 

 Combinar técnicas de traballo en gran grupo con técnicas de tra 

ballo individualizado. 

 Programar sesións comúns de contextualización histórica e 

literaria. 

 Deseñar actividades periódicas de recapitulación  que obriguen a 

integrar todos os aprendizaxes realizados en todas as linguas. 

 Empregar metodoloxías, fichas de planificación, criterios de 

corrección e de avaliación compartidos. 
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Dende un enfoque comunicativo, mantemos pois como obxectivo 

prioritario: 

 

 Afianzar e mellorar a competencia do alumnado no uso do 

galego dentro e fóra do contexto escolar, e mellorar a súa 

expresión oral e escrita sen descoidar a súa vertente creativa e 

tecnolóxica. 

 

 castelán a de ter presenza instrumental no currículo para reforzar 

o dominio de certos usos académicos e formais, pero a súa 

situación de prevalencia social permite que, tanto o seu uso como 

a mesma competencia, estean moito máis garantidos polo 

contexto extraescolar. 

 

Por todo isto, cremos que traballando conxuntamente desde o 

desenvolvemento curricular das áreas lingüísticas e non lingüísticas, a 

través do proxecto lector, da dinamización do programa de 

potenciación do uso do galego no centro e doutras actuacións recollidas 

na P.X.A, estamos en condicións de poder desenvolver a liña de 

planificación descrita  e, de facelo a medio e longo prazo. 

 
E.8. MEDIDAS A TER  EN CONTA EN CENTROS PLURILINGÚES: 

 

     Segundo a Orde do 8 de Setembro de 2011, DOG nº 194 do 10 de 

Outubro o CEP Igrexa-Valadares de Vigo foi denominado Centro 

Plurilingüe, como tal, inclúe dentro do seu proxecto lingüístico unha 

serie de medidas tendentes á impartición dun currículo integrado das 

linguas así como programas específicos de apoio ao alumnado con 

necesidades. 

 

 
E.8.1 MEDIDAS TENDENTES Á IMPARTICIÓN DUN CURRÍCULO 

INTEGRADO DAS LINGUAS. 

 
      Como centro plurilingüe partimos da consideración de que  as 

linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e, 

representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade.         

 

A lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e a Lei 8/2013 de 9 

de decembro para a mellora da calidade educativa, establecen  como un 

dos fins da educación, a capacitación para a comunicación nas linguas 

oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras. 

 Partindo desta premisa e da consideración que en moitas ocasións o 

coñecemento de máis dunha lingua facilita o aprendizaxe doutra, 
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sinalamos a continuación unha serie de medidas a ter en conta para a 

impartición dun currículo integrado das linguas. 

 

 Programar conxuntamente e realizar conexións periódicas cos 

contidos traballados na outra lingua. 

 

 Compartir criterios sobre o proceso de composición dun escrito, 

valoración dos aspectos pragmáticos e cohesivos nas producións. 

 

 Deseño de fichas comúns de planificación e de revisión que inclúan 

aspectos concretos. 

 

 Consensuar técnicas e criterios de observación e, avaliación. 

 

 Introducir e traballar sistematicamente determinados contidos 

nunha lingua, e incorporalos a outra lingua a partir das producións 

dos propios alumnos e das propostas de mellora dos textos. 

 

 Utilización de libros trilingües. 

 

 Utilización de textos de diferentes tipoloxías  con adaptacións á 

lingua inglesa. 

 

 Aplicación de relatos orais nos que se utilicen os tres idiomas. 

 

 Creación de material lingüístico e terminolóxico complementario, 

nas tres linguas. 

 

 

 
E.8.2. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 

(CON NE DE APOIO) 

 

          O  alumnado na clase de inglés é cada vez máis heteroxéneo e 

diverso. En ocasións, hai nenos que presentan dificultades no proceso de 

aprendizaxe e necesitan un apoio adicional.  

 

           O noso obxectivo principal será proporcionar aos nosos 

alumnos/as a maior exposición posible á lingua inglesa para o cal, 

partiremos dunha metodoloxía flexible e lúdica: 

 Fomentaremos o uso da lingua estranxeira como vehículo de 

comunicación dentro da aula, deste modo facilitarase a integración 

de todos os alumnos/as, pois todo se atopan nun plano de 

igualdade por non ser o inglés a súa lingua materna. 
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 Procuraremos un aprendizaxe pracenteiro e divertido, animándoos 

e asegurándonos que se senten cómodos e non lles asusta 

participar. 

 

 Empregaremos xestos, accións e ilustracións para demostrar o que 

se quere dicir. Empregaremos tarxetas atractivas e variadas 

segundo sexan as súas necesidades. 

 

 Ofreceremos gran variedade de actividades de ampliación así 

como de reforzo, especialmente para aqueles alumnos/as que 

precisan compaxinar a realización de actividades adaptadas ou 

específicas coa integración no grupo a través da participación en 

actividades de comprensión oral, cancións… 

 

 Canto maior sexa a diversidade de actividades, máis posibilidades 

terán de atopar aquelas nas que o seu nivel de satisfacción e 

motivación é maior. A realidade demostra que hai alumnado con 

necesidades educativas  que teñen dificultades para o aprendizaxe 

lingüístico pero que destacan en actividades como cancións, 

recitado de historias, etc., intentaremos proporcionarlles 

actividades nas que poidan sentirse orgullosos. 

 

 

 Potenciaremos os xogos e as actividades en parellas o en grupo, 

pois axudan a rebaixar os niveis de ansiedade dos alumnos/as que 

precisan un apoio adicional. 

 

 Organizaremos actividades nas que todos poidan participar, deste 

xeito os alumnos/as cun nivel baixo de inglés non se sentirán 

forzados, pois todos participan. Por exemplo, organizaremos 

actividades nas que algúns alumnos/as participarán bailando e 

outros oralmente, ou nomeando palabras, sinalando flashcards, etc. 

 

 Completaremos con pósters ou gráficos o recordatorio do que 

estamos dando. 

 

 Animaremos ao alumnado demostrándolles que, o que eles din, é 

máis importante que a corrección que nós facemos. 
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 Reforzaremos o uso da lingua inglesa especialmente sobre aquilo 

que eles ven, sobre o que están a facer, ou sobre o que queremos 

que fagan.. 

 

 Fomentaremos o uso  da lingua inglesa respostando ás preguntas 

que nos fagan ou reformulando nesta lingua  aquilo que nos  

preguntan. Cando se comece unha nova actividade ou non nos 

entendan apoiarémonos na lingua materna. 

 

F. PLURILINGÜISMO 

 

    Pola orde de 18 de Abril de 2007 creáronse no  CEP IGREXA-

VALADARES de Vigo seccións bilingües, en lingua inglesa na área de 

plástica, en primeiro, terceiro e sexto curso. 

    Pola Orde de 8 de Setembro de 2011, o centro foi denominado 

Centro Plurilingüe, pola cal o alumnado de primeiro curso recibe a área 

de plástica en inglés.  

     Segundo a normativa vixente elaboráronse os correspondentes 

proxectos e  actualmente esta é organización do profesorado 

participante: 

COORDINADORA  Dna Araceli Comesaña Martínez 

(mestra con destino definitivo no centro, diplomada en  

Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 

PLÁSTICA EN 1º 

NIVEL 

Dna  Susana Cobas González 

(mestra funcionaria en prácticas no centro, diplomada 

en Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 

PLÁSTICA EN 2º 

NIVEL 

 Dna  Susana Cobas González 

(mestra funcionaria en prácticas no centro, diplomada 

en Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 

PLÁSTICA EN 3º 

NIVEL 

Dna Araceli Comesaña Martínez 

(mestra con destino definitivo no centro, diplomada en  

Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 

PLÁSTICA EN 4º 

NIVEL 

Dna Araceli Comesaña Martínez 

(mestra con destino definitivo no centro, diplomada en  

Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 

PLÁSTICA EN 5º 

NIVEL 

Dna Araceli Comesaña Martínez 

(mestra con destino definitivo no centro, diplomada en  

Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

  

PROFESORADO DE 

PLÁSTICA EN 6º 

NIVEL 

Dna Araceli Comesaña Martínez 

(mestra con destino definitivo no centro, diplomada en  

Maxisterio e coa especialidade de inglés) 
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    Como Centro Plurilingüe, o centro oferta ata un máximo dun terzo do 

seu horario lectivo semanal en lingua estranxeira, tal e como se recolle 

no apartado E. 4. Ademais, conta con profesorado suficiente e co 

compromiso de colaboración do demais profesorado. 

    Nestes momentos, este Centro imparte en toda a Educación Primaria a 

materia de Plástica en Inglés. 

 

G. VALORACIÓN DOS PROGRAMAS E ACTIVIDADES PARA O 

FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

    A valoración dos programas e actividades para o fomento e 

dinamización da lingua galega levarase a cabo en tres momentos: 

 

 Avaliación inicial: 

 

Valorarase a calidade intrínseca do programa, a adecuación ao contexto 

e a coordinación coa situación de partida. Consideraremos se é 

coherente co Proxecto Educativo de Centro e as bases 

psicopedagóxicas.  Analizarase se, se adecúa aos suxeitos, situación e 

necesidades.  

 

 Avaliación procesual:  

 

O obxectivo desta avaliación de procesos será a acumulación de 

información para tomar decisión de mellora. 

Por un lado, constatarase a través das reunións de nivel, coordinación 

pedagóxica, etc.,  a coordinación da programación coa planificación 

xeral, o grao do implicación e coordinación co Equipo de Biblioteca e 

Tic. Comprobarase a existencia ou non de desfases ou desaxustes, así 

como constatarase  a satisfacción persoal a través de entrevistas a 

persoas (mestres, ANPA, …) así como as valoracións que as familias 

realizan nas reunión trimestrais que o profesorado realiza cos pais/nais 

ou titores legais do seu alumnado. 

 

O EDLG reunirase trimestralmente para levar a cabo unha avaliación 

da posta en marcha do proxecto: 

 

Avaliaranse na posta en marcha do programa: 

 

 Se se toman as iniciativas pertinentes para que a implantación do 

programa sexa ben acollida. 
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 Se a metodoloxía empregada resulta axeitada aos obxectivos do 

programa. 

 Se o alumnado amosa interese e motivación. 

 Se os niveis parciais de logro se consideran adecuados. 

 

Avaliaranse no marco de aplicación do programa: 

 

 O ambiente xeral do centro. 

 Se se detecta algún conflito entre os obxectivos e formulacións 

do programa cos do proxecto educativo ou cos doutros mestres 

do equipo. 

 Se se aprecia satisfacción nos responsables do programa, nos 

destinatarios e nas demais partes implicadas. 

 

 Avaliación final: 

 

     En coordinación co Equipo de Biblioteca  elaborarase un 

cuestionario para o profesorado e o alumnado co gallo de coñecer a 

valoración que estes fan do proxecto.  Avaliaranse os logros e 

valoraranse os resultados 

    A avaliación do programa formará parte do mesmo programa, co 

obxectivo de que o proceso de elaboración do mesmo, aplicación, 

avaliación de resultados, propostas de cambio e mellora formen parte 

dun continuo. 

    Estes resultados recolleranse na memoria final de curso e, serán a 

base dos novos programas de promoción da lingua galega nos vindeiros 

cursos. 

 

 
H. PROGRAMA E ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO SEGUINTE 

CURSO 

 

    Anualmente incorporaremos ao proxecto a actividades 

encamiñadas ao fomento e dinamización da lingua galega. 
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1. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 

 

          A diversidade cultural e lingüística é un feito constatable na 

sociedade actual. Procurar unha axeitada competencia lingüística ao 

alumnado desde o inicio da súa escolarización, preséntasenos como unha 

necesidade de primeira orde, non só por ser un mandato legal, senón 

porque a demanda constitúe en si unha necesidade e garantía de maior 

equidade e mellor integración e participación dos alumnos e alumnas na 

sociedade. 

          Intentar avanzar  no campo da normalización deberá partir de 

desterrar a errada percepción, por parte de moitos alumnos e alumnas así 

como tamén por parte de moitas das súas familias de que o “ galego non é 

importante “ , de que “non é preciso falalo porque para os usos sociais 

realmente útiles temos o castelán”.  

          Nun mundo globalizado  e fundamentalmente comunicativo a visión 

conservacionista da lingua como un ben cultural debe dar paso a unha 

nova concepción ou visión máis ampla da lingua que traspase os 

recunchos familiares dos avós e das aldeas, que é a imaxe coa que moitos 

pais e nais dos nosos alumnos, incluso galego-falantes, asocian a lingua 

galega. 

          A importancia das competencias básicas no ordenamento educativo 

actual levounos a por de relevancia, na intervención educativa, o interese 

de procurar, para todo o alumnado, unha axeitada competencia lingüística 

nas dúas linguas oficiais de Galicia, ao longo das distintas etapas, ciclos e 

niveis. 

          O obxectivo fundamental será contribuír a que a lingua galega acade 

prestixio  e maior presenza social. A utilidade da nosa lingua debe 

reflectirse no día a día do centro, de forma transversal e dinámica, a través 

da normalidade do seu uso en todos os ambientes, situacións e 

actividades. Nada normaliza mellor unha lingua que a evidencia do seu uso 

cotián en todas a esferas da actividade educativa. 

          Tendo en conta o anteriormente dito, o Equipo de Dinamización 

Lingüística a través da proposta enmarcada no seguinte proxecto, pretende 

plasmar o camiño que consideramos preciso percorrer ao longo deste 
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curso para contribuír a que o alumando obteña unha axeitada competencia 

oral e escrita nas dúas lingua oficiais, independentemente de cal sexa a 

súa lingua familiar.  

          O proxecto anual que o noso centro vai desenvolver no presente 

curso, leva por nome “O Igrexa-Valadares, un centro de película”. Pois 

ben, partindo deste lema e, da consideración dos libros como unha das 

mellores maneiras de achegarnos ao coñecemento e a información, 

tentaremos ademais,  manter unha relación aberta co entorno, permitindo 

que este entre nas aulas e que nós saiamos  delas, compartindo 

coñecementos, vivencias, xogos, cantigas, …, en galego. 

Todas as actividades programadas para este curso estarán adaptadas 

á nova situación que estamos a vivir por mor da COVID-19. 

           

 

2. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÚÍSTICO ACTUALIZADO 

 

A) CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 

O contorno sociolingüístico do centro, ven marcado pola súa ubicación, fóra 

do centro urbano de Vigo, e nunha parroquia de histórico carácter rural. 

 

De sempre, a lingua usada nesta zona foi o galego, pero ultimamente, a 

chegada e instalación de moitos habitantes do centro de Vigo, que buscan 

nesta parroquia un estilo de vida máis tranquilo, trae consigo cambios nos 

costumes de comportamento e tamén no vocabulario, pois empregan 

basicamente o castelán. 

 

Deste xeito, estase xerando unha situación particular de intercambio de 

comunicación en ámbalas dúas linguas. 

 

Un papel importante neste tema, o xoga o Centro Cultural e Veciñal de 

Valadares, que comprende unha gran cantidade socios e veciños, 

promovendo moitas actividades e accións, todas elas xestadas, 

organizadas, promovidas e realizadas en galego; con esta entidade temos 

unha vinculación importante, e cada ano compartimos algún tipo de 

actividade. 
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Describindo o noso contexto, podemos aporta-los seguintes datos: 

O Centro atópase situado xeograficamente no barrio das Barrocas, 

parroquia de San Andrés de Valadares, concello de Vigo. Considerámolo 

polo tanto como  

zona rururbana. 

 

O 98 % do alumnado naceu en Vigo e residen nos diferentes barrios que 

configuran a parroquia. 

As familias do alumnado son na súa grande maioría naturais de Valadares 

tendo en conta que é unha zona de moi escasa emigración. 

O nivel de estudios das familias do alumnado e medio (fundamentalmente 

certificados de estudios primarios ou graduados escolares) aínda que se 

nota un progresivo aumento hacia estudos de tipo técnico-profesional 

(especialmente técnicos a nivel de FP) e moi poucos títulos universitarios. 

En canto ao traballo dos pais, repártese entre diversas profesións liberais 

(albaneis, carpinteiros, mecánicos..) con incorporacións a empresas dentro 

da  

cidade, complementándose con traballos agrícolas. As nais, na súa grande 

maioría, traballan na casa ou son empregadas de fogar. 

Respecto á participación dos pais/nais, un 65% acoden ás reunións 

ordinarias convocadas polo profesorado, un 90% acude individualmente a 

interesarse pola marcha do fillo/a unha vez no curso chamados polos 

profesores/as e un 25% acoden dúas ou máis veces a entrevistarse con 

eles/elas. 

No que se refire ó grao de participación na ANPA, cáseque o 95% son 

socios e  

participan pouco nas tarefas que o longo do curso programa dita institución. 

A lingua de relación máis usual entre pais/nais e fillos/as é o castelán aínda 

que entre os outros membros da unidade familiar utilízase 

fundamentalmente o galego. 

Os movementos culturais e asociativos da zona están enmarcados dentro 

do Centro Cultural e Veciñal de Valadares que, cun amplo poder asociativo, 

ofrece diversas actividades e conta cunha biblioteca que permanece aberta 

ó público fóra do horario escolar. No barrio de Freixo existe un movemento 

asociativo que conta tamén cunha biblioteca. O noso Centro colabora coas 



 

32 

 

asociacións e coa biblioteca do Centro Cultural realizando visitas co 

alumnado do Colexio. 

O centro é hoxe, un centro de primaria con 129 alumnos  e 12 profesores, 

en 7 aulas. Conta ademais cun Departamento de Orientación, Aula de PT e 

de AL, xunto con aulas de Inglés, de Educación Física, de Música, de 

Informática e de Relixión. Somos Centro Plurilingüe dende o curso 2011-

2012. 

Achegamos a continuación gráficas cos datos extraídos das nosas 

enquisas, feitas o curso anterior, que nos permiten ver claramente a 

situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 11% 

25% 

Na casa falan 

Castelán Galego Nas dúas 
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4% 
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Cos fillos 

Cos pais 
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No médico 
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Podemos considerar como o uso do galego está máis estendido dentro da 

familia e cos veciños, quedando fóra de uso noutros ámbitos, sendo así 

sobre todo, por costume. 

Resulta ben considerado que se ensine na escola e parece que o ideal é 

usar conxunta e/ou indistintamente os dous idiomas. 

 

B) SITUACIÓN DO PROFESORADO: 

O claustro, composto actualmente, por catorce profesores, destaca pola 

súa aceptación do galego e o seu uso en todas as materias que a lei así o 

manda, e ademais, é frecuente o seu uso habitual noutras materias ou 

27% 

63% 

10% 0% 

Consideran que falar en galego é... 

Moi necesario Necesario Pouco necesario Innecesario 

10% 
0% 

12% 

6% 

72% 

Deberíase ensinar en: 

Só galego 

Só castelá 

Máis en galego 

Máis en castelá 

Nas dúas igual 
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tamén como lingua de comunicación dentro do propio claustro de xeito 

cotiá. 

Habendo profesores que fóra do centro educativo, son castelán falantes, 

asumen o uso do galego dentro do centro, ou en todo caso, hai un  uso 

equiparable das dúas linguas. 

 Achegamos a continuación gráficas cos datos extraídos das nosas 

enquisas, que nos permiten ver claramente a situación, destacando a boa 

capacidade da práctica totalidade dos membros do claustro para 

desenvolverse na súa labor docente nas dúas linguas (castelán e galego), 

así como a súa alta dispoñibilidade para facer cursos ou tarefas de 

formación e reciclaxe se fosen necesarias: 
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Dentro do profesorado resulta destacable a idea de que debe ensinarse por 

igual nas dúas linguas, e que moitos mestres soen optar por usar o galego 

dentro das aulas, aínda que habitualmente falen castelán. 

 

91% 

9% 0% 0% 0% 

Actitude do profesorado cara a normalización 
social do galego 

Moi Favorable 
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Nas dúas linguas 
por igual 

46% 
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C) SITUACIÓN DO ALUMNADO. 

A situación do alumnado, que hoxe comprende 117 nenos e nenas, 

caracterízase por ser educados en lingua galega inicialmente, pero co paso 

do tempo, o castelán pasa a converterse na lingua principal de 

comunicación. 

Os nosos datos son claros no sentido dunha aprendizaxe dende a nenez 

en galego, que pasa pola convivencia posterior das dúas linguas, para logo 

decantarse nunha grande maioría polo uso do castelán como lingua 

predominante. 

É curioso o feito de que moitos pais e nais que acoden a falar co 

profesorado fano en galego, e entre eles na casa, tamén recoñecen falar 

en galego, pero logo, á hora de dirixirse aos seus fillos, fano en castelán. 

Este feito é moi común na xente autóctona de Valadares. 

 

No caso dos novos habitantes, estes falan habitualmente en castelán, en 

todas as situacións. Aínda que, sendo poucos os que falan en galego, 

estes si o fan en todos os casos, e ademais, preocúpanse por formar aos 

seus fillos nesta lingua. 

Reflexamos a continuación, as gráficas resultantes do noso estudo 

sociolingüístico entre o alumnado. 
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En resumo, seguindo na mesma liña de información e datos que aportaron 

as enquisas de apartados anteriores, podemos afirmar que o alumnado que 

temos coñece, fala e é educado nas dúas linguas, predominando o uso do 

galego dentro da familia ou equiparándose o uso das dúas linguas dentro 

da escola, pero pasando a ser predominante o castelán como lingua 

habitual na maioría dos ámbitos da vida cotiá. 

 

 

D) SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO: 

Ésta é, sen dúbida, a situación máis clara de todas as analizadas. Hai xa 

tempo que a nivel de centro todo tipo de comunicación, labores 

administrativas, labores de xestión, promoción, organización, 

desenvolvemento de proxectos, actividades, reunións, etc., vense facendo 

todo integramente en galego. 

Aquí tamén cabe incluír este mesmo dato a nivel de ANPA, ou de persoal 

non docente que forma parte na vida do centro. 

Galego   
2% 
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2% 

Castelán 
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34% 
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   Noutras 
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De acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, no centro garántese a 

adquisición da competencia lingüística propia de cada nivel nas dúas 

linguas oficiais de Galicia. 

As materias de lingua impártense no idioma de referencia. Ciencias 

Naturais e Ciencias Sociais impártense en galego, e Matemáticas en 

castelán. Plástica impártese en inglés, por ser centro plurilingüe. O resto de 

materias de cada curso, distribúense en galego ou en castelán, na mesma 

porcentaxe de horas semanais, aspecto revisado e actualizado anualmente 

na correspondente addenda do Proxecto Lingüístico. 

Nas clases de lingua e literatura galega, lingua e literatura castelá e idioma 

extranxeiro úsanse, respectivamente, o galego , o castelán e o inglés, tanto 

por parte do profesorado como por parte do alumnado. Nas restantes áreas 

ou materias, o alumnado pode utilizar nas manifestacións orais e escritas a 

lingua oficial da súa preferencia. Non obstante, o profesorado procura que 

o alumnado utilice a lingua en que se imparte a área ou materia. 

O noso centro,  busca acadar un equilibrio e complementariedade de 

métodos diversos de ensinanza. Aquí establécense uns principios xerais a 

modo de referencia na elección metodolóxica do docente. 

 Procurar que o alumnado aprenda a aprender, para o cal 

promoveremos a súa participación na planificación e toma de decisións, o 

emprego de estratexias de aprendizaxe e unha maior autonomía e 

seguridade persoal. 

 Dotar os contidos dun enfoque integrador e globalizado. 

 Favorecer o traballo cooperativo e en equipo, promovendo o 

compromiso democrático e a resolución de conflitos. 

 No principio de individualización da ensinanza. 

 No principio de socialización. 

 No principio de actividade, tanto mental como física, de modo que se 

promova a adquisición de aprendizaxes significativos. 

 No principio de actividade lúdica. 

 Na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara a súa aplicación 

en distintos contextos. 

 Potenciar a formulación de hipóteses, a investigación e a 

experimentación, como elementos fundamentais do pensamento científico. 
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 Promover o uso cada vez máis autónomo da Biblioteca e as TICs, 

promovendo estratexias de busca de información, selección e valoración 

crítica da mesma, en función das características, idade … do alumnado. 

 Colaborar co contorno. 

 Coidar  que todos os alumnos/as leven a cabo unha aprendizaxe 

significativa en función das súas capacidades e necesidades, sen ningún 

tipo de discriminación. Por outra banda,  prestaremos especial atención á 

elaboración de todas aquelas medidas de carácter complementario que 

sexan necesarias  para achegar ao galego a todos aqueles alumnos/as 

procedentes doutras Comunidades ou do estranxeiro. 

 

A elaboración deste proxecto, ten como obxectivo global e integrador,  

contribuír ao desenvolvemento das seguintes competencias:  

 

 Competencia lingüística, poñendo o seu énfase na oralidade: 

entrevistas, escoita e narración de historias. 

 Competencia social e cidadá, favorecendo o traballo en equipo, o 

contacto coa xente do pobo. 

 Competencia cultural e artística, a través do coñecemento das 

tradicións, usos, costumes, … da nosa parroquia. 

 Competencia en coñecemento e interacción no mundo físico, a 

través da investigación, análise e interacción co medio que nos rodea. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal, a través da 

participación no proceso de toma de decisión, na planificación, na busca de 

información. 

 Competencia matemática, en canto ao emprego e lectura de 

planos e a resolución de problemas cotiás. 

 Competencia para aprender a aprender. Desenvolvendo 

estratexias de investigación, recollida e análise da información. 

    

       

3.OBXECTIVOS ADAPTADOS A CADA UN DOS CATRO 

PUNTOS ANTERIORES 
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A) CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO: 

 Elaborar en colaboración coas entidades culturais do contorno, 

diferentes actuacións educativas,  coa finalidade de estender e completar a 

nosa acción en pro do uso da lingua galega, mesmo fóra do noso centro 

escolar ou de xeito virtual.  

 Organizar actividades para compartir con outros centros educativos 

da bisbarra co fin intercambiar experiencias, e tornar máis plural á vez que 

completo e realista o noso proxecto. 

 Favorecer a participación do entorno familiar e social na 

desenvolvemento e organización das actividades propostas. 

 Colaborar coa ANPA coa finalidade de potenciar o uso do galego 

dentro desta organización, así como entre os pais e nais. 

 Facilitar  o intercambio, a convivencia e a cooperación co contorno 

tanto do ámbito rural como urbano. 

 Promover a utilización da lingua galega en diferentes contextos, 

esfarelando prexuízos e comprobando a súa validez en todos os ámbitos. 

 Adquirir un maior coñecemento das nosas raíces e tradición cultural, 

valorando máis aos nosos pais, avós, veciños ..., como fontes vivas de 

coñecemento. 

  Poñer en valor o patrimonio da parroquia e facer deste un elemento 

de cohesión social. 

 

B) PROFESORADO: 

 

 Facer cumprir a lexislación vixente na materia que nos corresponde.  

 Informar puntualmente ao profesorado do centro de calquera tema 

ou novidade (lexislativa ou editorial) que mane da Dirección Xeral de 

Política Lingüística, así como das diferentes campañas e actividades 

organizadas polo concello para fomentar o uso do galego.  

 Difundir nas actividades escolares as manifestacións artísticas 

galegas: música, teatro, filmes, audiovisuais, … 

 Proporcionar unha visión globalizada do patrimonio etnográfico 

galego, a  través do desenvolvemento de programas específicos sobre o 

noso entorno. 
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 Afondar no coñecemento do contorno do centro coa finalidade de 

redescubrir o valor dos elementos culturais existentes na zona, 

integrándoos, ben en unidades didácticas ou difundíndoos a través dos 

distintos boletíns. 

 Promocionar o uso do galego por parte do profesorado nos “diarios 

de aula”.  

 Asociar a lingua galega con actividades novidosas, creativas e de 

recoñecido prestixio social. 

 Primar un enfoque comunicativo no tratamento das aprendizaxes 

lingüísticas. 

 Fomentar a formación do profesorado no eido lingüístico. 

 Fomentar a literatura galega a través da lectura e a creación literaria 

en galego. 

 Potenciar a creación de recursos e materiais  educativos en galego. 

 Impulsar o coñecemento das actualizacións e a incorporación dos 

novos cambios do noso idioma. 

 Promover unha maior coordinación e traballo en equipo. 

 Potenciar unha actitude positiva cara ao uso do galego. 

 Poñer ao alcance do profesorado diferentes recursos especialmente 

os recursos das novas tecnoloxías que lle permitan desenvolver 

actividades integramente en galego. 

 Recompilar información sobre xogos populares e tradicións do 

contorno e levalos á práctica. 

 Promover actividades que contribúan a que o alumnado poida 

responder con autonomía a calquera demanda informativa. 

 Potenciar a recuperación do vocabulario e dos usos lingüísticos do 

entorno, así como de tradicións orais, etnográficas, musicais, literarias e 

lúdicas. 

 Promover actividades que requiran a interacción do alumnado con 

outras xeracións de avós e avoas. 

 Mellorar o prestixio da nosa lingua vinculándoa ás novas tecnoloxías 

da información e da comunicación 

 

C) ALUMNADO: 
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 Acadar unha formación axeitada do alumnado  como usuarios da 

Biblioteca escolar e dos distintos fondos de información. 

 Incrementar o número de libros en galego nas bibliotecas de aula e 

centro. 

 Potenciar actitudes positivas cara á lingua galega. 

 Favorecer a adquisición de habilidades lectoras e espertar o gusto 

pola lectura.  

 Desenvolver a capacidade de redactar textos escritos en galego. 

 Conquerir que os nenos e nenas cheguen a usar a lingua galega 

habitualmente.  

 Familiarizar ao alumnado co mundo do audiovisual galego. 

 Valorizar a lingua galega como vehículo axeitado para a produción 

audiovisual, teatral, … 

 Valorar a importancia da lingua galega para a lectura de textos. 

 Achegar ao alumnado á Literatura oral. 

 Sensibilizar ao alumnado ante o valor dos xogos e xoguetes dos 

seus avós e avoas, moitos deles de fabricación caseira, pero todos eles co 

valor das cousas próximas, da utilidade do contorno. 

 Valorar aos demais como fonte de coñecemento. 

 Dotar ao alumnado das capacidades básicas que lle permitan 

empregar as novas tecnoloxías para elaborar presentacións, buscar 

informacións e para transmitir ideas, sentimentos, etc. 

 Promover unha visión moderna da lingua que reforce a autoestima e 

aumente a demanda lingüística. 

 Involucrar ao alumnado nos procesos de investigación, 

reflexionando e avaliando o seu proceso de aprendizaxe. 

 Interaccionar co medio nunha actitude de respecto e coidado, 

valorando a nosa terra e as súas posibilidades.  

 Valorar e respectar as opinións dos demais, mantendo unha actitude 

positiva e non discriminatoria. 

 Valorar e respectar a lingua galega como símbolo de identidade do 

pobo. 

 Coñecer o noso entorno próximo en profundidade e os recursos que 

nos aporta promovendo o convencemento de que se trata de elementos 
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fundamentais para coñecer a historia e a nosa identidade, ademais de 

recursos de grande rendibilidade para o presente o e futuro. 

 

D) CENTRO: 

 

 Adquirir as novidades editoriais en lingua galega, así como material 

bibliográfico e didáctico de interese para favorecer o coñecemento e uso do 

galego. 

 Periódicamente, nos claustros, facer un recordatorio sobre as 

distintas actividades propostas polo Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega. 

 Revisar e actualizar o Proxecto Lingüístico de Centro. 

 Participar na confección e distribución do “Faro da escola”, así como 

do “Calendario”,  para o novo ano escolar. 

 Participar na elaboración trimestral do “Boletín informativo da 

Biblioteca Fina Casalderrey”. 

 Programar e realizar diferentes actividades (conferencias, 

concursos, teatro, unidades didácticas, exposicións, ...), se a situación 

sanitaria o permite,  que potencien o uso e a divulgación da lingua galega, 

especialmente no seu uso oral,  así coma o coñecemento da idiosincrasia 

galega.  

 Participar no deseño e elaboración de diferentes materiais didácticos 

que recollan contos, refráns, cantigas, … para o seu estudo, memorización 

e reprodución oral. 

 Colaborar e participar activamente nas celebracións escolares do 

Magosto, Nadal,  Entroido, Maios, …, adaptadas á evolución sanitaria. 

 Organizar e divulgar entre toda a comunidade educativa, actividades 

para a celebración das Letras Galegas. 

 Potenciar a lectura en galego, organizando actividades conxuntas co 

equipo de Biblioteca do centro, e asumindo como propios obxectivos do 

seu proxecto. 

 Comprometer na labor dinamizadora do galego ao maior número 

posible de membros da comunidade educativa. 
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 Establecer de 11.00 a 11.15 e, de 12.25 a 12.45 a chamada “Hora 

de ler”, que estará enmarcada por unha peza musical, identificada polo 

alumnado para tal fin. 

 Seleccionar e promocionar “música galega” para marcar a entrada e 

saída das aulas. 

 Fomentar a participación dos pais, nais, avós, avoas, …, no deseño 

e organización de diferentes actividades: teatro, clube de lectura, 

axudantes de biblioteca así como a súa participación en concursos. 

 Potenciar o uso do galego nas obras de teatro, concursos, 

campañas de animación á lectura, etc. 

 Fomentar o emprego do galego como lingua habitual nas relación 

entre o profesorado e o alumnado, entre o profesorado e as familias, así 

como coas distintas administración e demais entidades de Galicia. 

 Difundir e proporcionar información sobre a normativa que regula o 

uso do galego na comunidade educativa, a planificación lingüística do 

centro e os proxectos lingüísticos que a desenvolven. 

 Participar na actualización da páxina web, así coma no blog da 

Biblioteca e na posta en marcha da Aula virtual. 

 Realizar reunións conxuntas co Equipo de Biblioteca participando no 

proxecto de mellora do seu funcionamento e organización previsto para 

este curso 2020-2021. 

 

 

 

4. DESCRICIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 

LINGÜÍSTICA PARA CADA UN DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 

 

1º   BLOQUE:  NA PUNTA DA LINGUA 

 Mantemento da subscrición a diversas publicacións e diarios: 

Revista Galega de Educación o Papagaio, etc.  

 Revisión e mellora do espazo asignado a Normalización Lingüística 

na Biblioteca. 

 Actualización e ampliación do material didáctico e bibliográfico en 

galego, nas Biblioteca do centro e aula con especial atención á sección de 

adultos  e puntos de lectura, . 
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 Difusión de toda a documentación, actividades ou información 

relacionada con noso proxecto:  panel expositor na sala do profesorado, 

presentando as últimas novidades editoriais, cartas de “Rapochá”, mascota 

da Biblioteca, actualización páxina web, blog, etc. 

 Elaboración dunha carpeta  con recursos sobre a lingua. 

 Proporemos a colaboración conxunta co Centro Cultural e Veciñal 

de Valadares e de Freixo para organización e participación en todas 

aquelas actividades que teñan como obxectivo  favorecer o proceso de 

normalización lingüística. 

 Organización de préstamos “interbibliotecarios” con outros Centros 

educativos da contorna, coas bibliotecas  do Centro cultural de Valadares e 

de Freixo. 

 Fomentaremos a participación nas diferentes campañas e 

actividades organizadas polo Concello, Consellería e outras entidades para 

o promoción do uso do galego: "Correlingua". 

 Revisión e actualización do Proxecto Lingüístico do centro. 

 

 

    2º BLOQUE:  PATRIMONIO E MEMORIA 

 Conmemoración das festas populares máis arraigadas na 

comunidade escolar como poden ser: 

 a.- Magosto e Samaín: coa realización dunha exposición fotográfica de 

produtos propios do outono e murais sobre o magosto e o Samaín. O 

“Outono literario” basearase nun concurso de acrósticos referidos á nova 

situación que estamos a vivir. 

Seleccionaranse unidades didácticas e LIMs.  

  b.- Nadal coa confección de felicitacións , impresas 

e electrónicas (Slide), elaboración dunha plantilla cun motivo de Nadal para 

que o alumnado e as familias do primeiro ciclo o decoren empregando 

diferentes técnicas e estilos, decoración con murais e carteis típicos 

destas datas, ambientación con panxoliñas galegas as entradas e saídas 

das aulas.  

   c.- Día da Paz, realización dun acto colectivo 

onde se ensalcen os valores da Paz e Non Violencia. Elaboración de 

pasatempos e actividades sobre diferentes persoeiros relacionados coa 
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Paz e Non Violencia. Colaboraremos co Departamento de Orientación para 

difundir e visualizar actividades que enxalcen valores coeducativos.  

 d.- Entroido: elaboración dunha web quest sobre o entroido en Galicia, 

organización dunha exposición fotográfica de carautas con material, 

deseño do Meco.  

No caso de que a situación sanitaria o permita, farase o desfile de 

disfraces en comparsas creadas por cada nivel. Proporanse traballos de 

investigación sobre o Entroido na contorna máis próxima. 

                    e.- Maios: confeccionarase o maio, adaptado á presente 

situación, traballaranse poesías, cantigas e danzas propias destas datas. 

Esta actividade realizarase en colaboración coa EEI Monte do Alba, o 

Centro Cultural de Valadares e as familias. 

 Concurso musical. Cada semana ás entradas e saídas das aulas 

soará unha peza  musical. En datas e conmemoracións concretas soará 

música propia deses eventos. Priorizaranse os artistas galegos. Difundirase 

a través da web.  

 Encontros con gaiteiros, músicos e instrumentos musicais. 

Achegarémonos ao panorama musical tradicional organizando visitas 

virtuais de gaiteiros, banda de música, rondalla e outros, onde o alumnado 

non so realice unha audición senón tamén onde poida observar unha 

exposición de instrumentos típicos. 

 Xogos populares. Intentarase promover a  recuperación de xogos 

populares (chapas, mariola, buxainas, corda,..), onde o alumnado poida 

percibir o uso do galego nas actividades informais.   

 Exposición fotográfica.  Organizaranse diferentes exposicións 

fotográficas/concursos sobre temáticas variadas: cultura popular propia da 

zona (estatúas, cruceiros, fontes, canastros, etc), sobre o tema do proxecto 

“O IGREXA-VALADARES, UN CENTRO DE PELÍCULA”, etc.  

 Día do libro. Organizaranse actividades de lectura variadas: 

maratón de lectura, recomendacións lectoras , etc. 

 

3º BLOQUE: PENSAMOS EN GALEGO 

 Elaboración do Xornal Escolar “Faro da Escola” co gallo das 

Letras galegas. Cada aula preparará dúas páxinas/noticias,  sobre o centro 

de interese no que está inmerso o centro este ano ou sobre cultura, 
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tradicións galegas, etc. A  portada farase mediante concurso aberto a pais, 

nais e alumnado. 

Esta publicación será distribuída entre os membros da comunidade         

escolar e as diferentes entidades e colectivos que forman parte da 

parroquia de Valadares. 

 Confección dun almanaque escolar. Cada aula elaborará unha 

páxina relacionada como tema do proxecto deste ano. 

 Boletín informativo “Biblioteca fina Casalderrey”. Colaborar  e 

fomentar a través da súa realización o uso do galego nas actividades 

informativas (resumo das actividades escolares realizadas trimestralmente, 

recomendacións de páxinas web, visualización de actividades a favor da 

igualdade, etc.). 

 Guías de lectura. Colaboraremos na elaboración das guías de 

lectura   de Nadal e verán, así como, recomendaremos lecturas en galego 

para o “clube de lectura” de familias e mestres e para o dos alumnos/as. 

Organizaremos exposicións sobre festividades concretas. 

 O meu libro preferido: co gallo do Día da Poesía farase unha 

campaña de expresión oral cun recital de poesías. Fomentarase a 

realización destas actividades noutros centros para visualizar o valor da 

lingua galega como lingua de comunicación.  

 Expresámonos en galego: 

- Prensa na escola. Con motivo da “Semana da Prensa” (mes 

de marzo) repartiranse no centro diferentes xornais tanto nacionais como 

internacionais e publicacións en galego. Paralelamente entregarase unha 

plantilla para que o alumnado seleccione noticias que enxalcen os valores 

a traballar ao longo do curso. 

 -  Concurso “Investiga connosco”: Puntualmente proporase unha 

pregunta para que o alumnado investigue sobre diferentes cuestións 

relacionadas tanto co proxecto deste ano, como coas determinadas 

conmemoracións ou actos que se celebren no Centro. 

 

4º BLOQUE: EMBAIXADORES DA LINGUA 

 Celebración da Semana das Letras Galegas, onde se organizarán 

distintas actividades:  

a) Orixe da conmemoración do Día das Letras Galegas. 
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b) Breve percorrido polos autores homenaxeados ata o 

momento. 

c) Selección de textos dalgúns autores. 

d) Actividades relacionada coa vida e obra do autor/a 

homenaxeado. 

e) Audicións musicais do panorama musical galego. 

 Contacontos e escritores. Organizaremos encontros virtuais con 

contacontos e/ou escritores galegos onde o alumnado se achegue á 

literatura oral/escrita, e poida percibir a importancia da lingua galega como 

ferramenta apropiada para a creación artística. 

  Regáloche un conto: programa de animación á lectura, onde  cada 

mestre participante ao longo dunha sesión de entre 10 e 15 minutos, lerá 

un conto a un curso. Faremos extensible esta actividade ás familias dentro 

do programa “Tí, tamén contas”. 

 O contador de contos:  dentro das campañas de animación á 

lectura os nenos/as de 4º, 5º e 6º, apadriñarán a un neno/a de 1º, 2º ou 3º, 

para nun espazo predeterminado contarlles un poema/conto, etc., de xeito 

virtual. Fomentaremos a lectura en galego. Ampliaremos esta actividade ao 

alumnado da EEI Monte Alba co apadriñamento por parte dos nenos/as de 

1º e 2º. 

 Programa de lectura silenciosa sostida (PLSS). Diariamente 

durante 30 minutos todo o alumnado lerá en silencio ao mesmo tempo, 

“Hora de ler”, seleccionaremos libros en galego coincidindo con   

determinadas conmemoracións e deixarémolos en préstamos rotativos 

para as aulas. 

 Exposicións. Organizaremos distintas exposicións coincidindo con 

determinadas conmemoracións: Samaín, a Paz, o Entroido, Letras Galegas 

onde pediremos colaboración á Biblioteca do Centro Cultural de Valadares 

e ao CEFORE de Vigo. 

 O mundo audiovisual. Realizaremos unha selección de películas, 

curtametraxes, etc., en galego, para determinadas celebracións, cunha 

sesión posterior de cinefórum, onde o alumnado poida valorizar as 

potencialidades da  lingua galega como ferramenta para a interpretación e 

produción audiovisual. Revisaremos as “Mochilas Viaxeiras” e, incluiremos 

algún elemento desta selección. 
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 Mochilas viaxeiras. Maletas distribuídas ao alumnado e que 

constan con: un cómic, libro de poemas, libros coeducativos, un cd musical, 

un DVD coa adaptación dunha obra da literatura universal, un caderno para 

anotar impresións, sentimentos, comentarios, onde tamén pode participar a 

familia. 

 Teatro. Prestaremos asesoramento ao grupo de teatro de pais e 

nais para que desenvolva a súa actividade en galego así como, 

impulsaremos a formación dun grupo de teatro dentro do colexio, 

promovendo encontros e intercambios con outros centros, onde se 

familiarice ao alumnado coa linguaxe teatral en galego. Estableceremos 

contacto co Centro Cultural de Valadares para poder empregar as súas 

instalacións, na representación das obras. 

 TICs. Empregaremos as novas tecnoloxías para a realización de 

presentacións en PowerPoint, LIMs sobre distintas efemérides, webquest e 

lecturas colectivas, ademais fomentaremos o uso da encerado dixital entre 

o alumnado, uso do blog, Aula virtual e páxinas web para obter 

informacións. 

 

5.  RESUMO DE ACTIVIDADES       

 
CADRO RESUMO DE ACTIVIDADES 
(Segundo modelo: anexo II) 
 
                        

   

TEMPORALIZACIÓN TÍTULO ACTIVIDADE RESPONSABLE DESTINATARIOS/AS ORZAMENTO MATERIAL    

NECESARIO 
Todo o curso Subscrición a 

diversos medios de 

comunicación 

Mónica Profesorado 300 Revistas e 

xornais 

Todo o curso Ampliación do 

material didáctico e 

bibliográfico 

Mónica Todos 50 Folios e 

cartolinas 

Todo o curso Actividades 

conxuntas co 

Centro Cultural de 

Valadares e Freixo 

Manuel Todos 0 En función 

da 

actividade 

Todo o curso Adecuación rincón Marta Todos 0  
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 Dinamización  

1º Trimestre 

 

Carpeta sobre 

recursos da lingua 

Susana Todos 0 Adquisición 

de carpetas 

Todo o curso Difusión de 

información: web, 

blog, panel 

expositor … 

Manuel Profesorado 0  

Todo o curso Participación nas 

campañas da Xunta 

ou do concello 

Manuel Todos 0  

1º Trimestre 

 

Revisión e 

actualización PLC 

Mónica Profesorado 0  

Todo o curso Festas populares: 

magosto, entroido, 

nadal,  … 

Cristina Todos 200 Folios, 

cartolinas, 

témperas, 

rotuladores

agasallos 

para 

concursos 

e acttiv. 

Todo o curso Concurso músical: 

ambientación 

entradas e saídas. 

 

Manuel Todos 30 Adquisición 

de cds. 

1º Trimestre Encontros con 

gaiteiros, músicos .. 

Mónica Todos 100 Pago de 

actuacións 

1º Trimestre Xogos populares. Manuel Todos 0 

 

 

Con cargo 

ao Centro 

2º Trimestre Exposición 

fotográfica sobre o 

patrimonio 

parroquial. 

Susana Todos 20 Folios e 

cartolinas 

Todo o curso Exposición sobre 

cine 

Manuel Todos 0 Material 

apropiado 

3º Trimestre Paricipación en 

«Faro da escola» 

Cristina Todos 1100 Gastos de 

imprenta. 
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Folios 

1º Trimestre Almanaque escolar Cristina Todos 0 Con cargo 

ao Centro. 

Todo o curso Boletín Biblioteca 

Fina Casalderrey 

Mónica Todos 0 Folios 

Fotocopias 

1º e 3º Trimestre Elaboración Guías 

de lectura 

Mónica Todos 10 Folios   

fotocopias 

2º Trimestre Semana da Prensa Mónica Alumnado 0 Xornais 

Todo o curso “Investiga- 

connosco 

Susana Alumnado 0 Material 

apropiado 

3º Trimestre  Letras Galegas Manuel Todos 30 Gastos de 
imprenta 
Folios e 
Fotocopia
s 

Todo o curso Contacontos, 

escritores. 

Mónica Alumnado 300 Pago de 
actuacións 

2º Trimestre Regáloche un conto 

e  Ti, tamén contas! 

Manuel  0  
 
 

Todo o curso Entrevistas con 

persoas da cultura 

galega 

Cristina Alumnado 100 Agasallos 

Todo o curso Selección material: 

“Hora de ler” 

 

Mónica Todos 0  

3º Trimestre O contador de 

contos 

Manuel Todos 0  

1º Trimestre O mundo 

audiovisual 

Manuel Alumnado 0 Con cargo 
ao Centro. 

Todo o curso Teatro, clube de 

lectura, … 

Mónica Todos 0 Con cargo 
ao Centro. 

Todo o curso  Uso didáctico e 

Fomento das TIC’s  

Manuel alumnado 15 Cds. 

Todo o curso Mochilas viaxeiras Mónica alumnado 0  

                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
Para desenvolver axeitadamente o programa exposto, será necesario facer 

o seguinte investimento: 
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  Total do orzamento: 2.245 euros 

Coa fin de poder dispor destes fondos, solicitarase da administración 

educativa de Galicia a axuda económica que destina tódolos anos para os 

proxectos e traballos dos equipos de dinamización lingüístic 

. 

                                                                                       

O coordinador                                                   A directora 

 

D. Manuel A. Mene Pazos                      Dna.Mª Cristina Rodríguez Abalde 

 

Coa fin de poder dispor destes fondos, solicitarase da administración 

educativa de Galicia a axuda económica que destina todos os anos para os 

proxectos e traballos dos equipos de dinamización lingüística. 
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COMPROMISO DE DESENVOLVEMENTO DAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

O Equipo de Dinamización lingüística do CEP PLURILINGÜE IGREXA-

VALADARES, coordinado por D Manuel A. Mene Pazos, comprométese 

expresamente ao desenvolvemento das actividades programadas no caso 

de obter financiamento. 

 

Para que así conste, asino este compromiso, con visto e prace da directora 

do centro: 

 

 

Valadares a 6 de outubro de 2020 
 

     A Coordinadora,                                            Vº e Prace da Directora 

                                                                                      

 

 

Dª Manuel A. Mene Pazos                              Mª Cristina Rodríguez Abalde 
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J.  ANEXOS 

 
             Os gráficos presentes no apartado 2, do Proxecto de Fomento da 
Lingua Galega, son o resultado das enquisas establecidas no apartado G 
do Proxecto Lingüístico do Centro empregadas para o estudio 
sociolingüístico levado a cabo durante o curso 2015 -2016. 
 
 
                                                                  

ENQUISA SOBRE A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA E 
TECNOLÓXICA 
 
 
1.CADRO LINGÜÍSTICO (Poñer un “x” onde corresponda): 

1.Na casa falan… 

o Castelán  

o Galego 

o outras 

 

2. Considera que falar galego é... 

o Necesario 

o Moi necesario 

o Pouco necesario 

o Innecesario 

3. Empregan este idioma… 

o Por costume 

o Porque é máis doado 

o Porque é un hábito social 

o Por outras causas 

 

4. Gústalle falar… 

o En galego 

o En castelán 

o Nas dúas linguas 

o En outras 

5. Usan o galego… 

o Cos fillos 

o Cos pais 

o Cos veciños 

o Na compra 

o No médico 

o Sempre 

o Nunca 

6. Cre que se debería ensinar en… 

o Só galego 

o Só castelán 

o Máis en galego 

o Máis en castelán 

o Nas dúas linguas igual 
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2. NOVAS TECNOLOXÍAS: 

2.1. Teñen ordenador na casa?:  Si    Non 

2.2. Teñen un smartphone cada un dos proxenitores?  Si    Non 

2.3. Teñen os seus fillos/as (escolarizados no centro) telefono móbil ou 

smartphone? 

 Si    Non    

En caso afirmativo, poden acceder a Internet nese dispositivo? 

  Si ( Wi-fi da casa  ou tarifa de datos)  Non 

2.4.Canto tempo (horas ao día) dedica o seu fillo/a a: 

TV _______         Internet_______   Videoxogos _______ 

Están eses dispositivos conectados a Internet?:  Si    Non 

2.5.Utilizan vostedes redes sociais?:  Si    Non  

Cales?   Facebook    Instagram    WhatsApp   Twitter   Outras…………. 

E os seus fillos? :  Si    Non 

Cales?  Facebook    Instagram    WhatsApp   Twitter   

 Outras………………………………………………………………………. 

2.6. Considera que as novas tecnoloxías ás que os seus fillos teñen acceso 

xeran avances a nivel académico, procesos de pensamento ou algún 

aprendixaze significativo? 

               Si                   No 

2.7. Cre vostede que o seu fillo/a fai un bo uso destas ferramentas 

tecnolóxicas? 

               Si                   No 

2.8. Ata qué punto sabe vostede o que fai o seu fillo/a na rede? 

  Non teño coñecemento da súa actividade na rede. 

  Coñezo o que fai, os contidos aos que accede pero non o vixío cando esta accede 

á rede. 

  Coñezo o que fai, os contidos aos que accede e superviso os seus accesos á rede. 

………………………………………………………………………………………………… 
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ENQUISA SOBRE A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA 
(PROFESORADO ABRIL 2016) 
 
 

CADRO LINGÜÍSTICO (Poñer un “x” onde corresponda): 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingua de uso habitual 

o Predomina o castelán  

o Predomina o galego 

o Castelán e galego por igual 

o Só galego 

o Só castelán 

o Outras 

2. Lingua habitual do profesorado no 

centro educativo: 

o Predomina o castelán  

o Predomina o galego 

o Castelán e galego por igual 

o Só galego 

o Só castelán 

3. Nivel de capacitación para o 

emprego do galego na actividade 

docente: 

o Media 

o Alta 

o Moi alta 

o Baixa 

o Moi baixa 

o Ns/Nc 

4. Actitude do profesorado cara á 

utilización do galego no ámbito 

educativo: 

o Moi favorable 

o Favorable 

o Indiferente 

o Desfavorable 

o Moi desfavorable 

5. Actitude do profesorado cara a 

normalización social do galego: 

o Moi favorable 

o Favorable 

o Indiferente 

o Desfavorable 

o Moi desfavorable 

6. Cre que se debería ensinar en… 

o Só galego 

o Só castelán 

o Máis en galego 

o Máis en castelán 

o Nas dúas linguas igual 
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ENQUISA SOBRE A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA 
(ALUMNADO) 
 

CADRO LINGÜÍSTICO (Poñer un “x” onde corresponda): 

1. Lingua en que aprendiches  a falar: 

o Galego 

o Castelán 

o Nas dúas 

o Noutras 

 

2. Lingua que se fala habitualmente na túa casa: 

o Galego 

o Predomina o galego 

o Só castelán 

o Predomina o castelán 

o Castelán e galego por igual 

o Outras 

3. Lingua que usas ti habitualmente na túa casa: 

o Galego 

o Predomina o galego 

o Só castelán 

o Predomina o castelán 

o Castelán e galego por igual 

o Outras 

4. Lingua que usas habitualmente na escola: 

o Galego 

o Predomina o galego 

o Só castelán 

o Predomina o castelán 

o Castelán e galego por igual 

o Outras 

 

 

  

Este PROXECTO LINGÜÍSTICO foi aprobado pola 

Dirección do Centro, despois de ser avaliado positivamente 

polo Consello Escolar en sesión ordinaria celebrada o 5 de 

outubro de 2021.  

 

 

Valadares a 5 de outubro de 2021 

 

O COORDINADOR DO EDLG                             A DIRECTORA 

                             

 

 

D. Manuel A. Mene Pazos                    Mª Cristina Rodríguez Abalde 


