
PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO



1. Introducción

As  linguas  constitúen  un  elemento  básico  de  identidade  cultural  e  representan  un  valor

fundamental de cohesión dunha comunidade. O artigo 3º da Constitución Española, establece,

no seu punto 1º, que o castelán é a lingua oficial do Estado, e, nop punto 2º, que as demáis

linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo

cos seus estatutos, e sinala que a lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de especial

respecto e protección.

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5º, define o galego como lingua propia de

Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o

dereito  de coñecelos e usalos.  Asi mesmo, establece que os poderes públicos de Galicia

potenciarán o emprego do galego en tódos os planos da vida pública, cultural e informativa, e

que disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Decreto 79/2010, do

20 de maio.

Este proxecto lingüístico ten como obectivo contribuir ó coñecemento e utilización do galego

por parte da comunidade escolar  do Conservatorio:  profesorado, alumnado e persoal  non

docente. Para a súa elaboración tivemos en conta a realidade sociolingüística do centro e da

comarca do Salnés, así como o marco legal da ulitización do galego no ensino.

O Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa integra os estudos do grao

elemental  e  profesional  de  música  nunha  comunidade  formada  por  122  alumnos  e  16

profesores/as.

2. Marco Legal

Este proxecto está realizado dentro dos parámetros do Decreto79/2010, do 20 de maio, para

o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. No artigo 2º, referido o seu ámbito de

aplicación, dispón que:

“O presente Decreto é de aplicación en todos os centros sostidos con fondos públicos, así

como nos privados que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de

maio, de educación, no Ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia”

O Artigo 4º  enumera os  principios  a  partir  dos que se elabora  este  decreto,  que son os

seguintes: 



1.  Garantía  da  adquisición  dunha  competencia  en  igualdade  nas  dúas  linguas  oficiais  de

Galicia.

2. Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias impartidas nas

dúas linguas oficiais de Galicia, co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia en

igualdade nelas.

3.  Adquisición  dun  coñecemento  efectivo  en  lingua(s)  estranxeira(s),  nun  marco  xeral  de

promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia.

4. Participación e colaboración das familias nas decisións que atinxen ao sistema educativo co

obxectivo de contribuír á consecución dos seus obxectivos.

5. Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino.

Por último citamos o artigo 9º, onde se fai referencia ás ensinanzas de réxime especial: 

“1.  ...  nas ensinanzas artísticas  e  nas deportivas,  de grao medio ou superior,  cada centro

educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de centros, establecerá unha

oferta equilibrada de materias e módulos en galego e en castelán que garanta que o alumnado

acade a competencia lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais.”

3. Situación sociolingüística do centro

Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, o 30,84 % da poboación de Galicia falan

sempre en galego.

No que respecta ao ensino, nos últimos cinco anos produciuse unha caída de algo máis de 12

puntos na porcentaxe de estudantes que reciben todas as clases en galego, ata situarse no

2,15% en 2013. A porcentaxe dos que reciben a ensinanza maioritariamente en galego é do

43,7% (2,86 puntos menos que en 2008).  Porén,  a porcentaxe de alumnos que recibe as

clases  maioritariamente  en  castelán  incrementouse  18,3  puntos  porcentuais  ata  acadar  o

51,08%.  Finalmente,  en  2013,  o  3,08% dos estudantes  reciben  as  clases  unicamente  en

castelán. 

No caso da comarca do Salnés, na que se atopa o Conservatorio Profesional de Música de

Vilagarcía de Arousa, observamos os seguintes resultados (ano 2011)



Uso do galego na comarca do Salnés 

Poboación Salnes 2011 105.752

Sempre 46.849

As veces 50,247

Nunca 8,656

4. OBXECTIVOS XERAIS

A planificación  lingüística  no  ámbito  educativo  debe  acadar  a  competencia  lingüística  do

alumnado nas dúas linguas oficiais de Galicia, e  para isto debe garantir:

a) Que o alumnado que ten o galego como lingua habitual poida manter a súa lingua e

consolidar unha competencia plena nela.

b) Que  o  alumnado  que  ten  o  castelán  como  lingua  habitual  adquira  unha  boa

competencia  en  galego,  de tal  maneira  que se favorezan os  contextos  en  que se

exprese nela.

c) Que todo o alumnado adquira unha boa competencia en galego e en castelán.

Estes  obxectivos  están  concebidos  pensando  sobre  todo  no  ensino  obrigatorio  dos

alumnos/as,  polo que o maior  peso desta tarefa  recaerá  sobre  os colexios de educación

infantil e primaria e os institutos de ensino secundario e bacharelato.

O Conservatorio debe, pola súa parte, contribuir cunha proposta de materia que camiñe na

liña  das  actuacións  dos  outros  ámbitos  educativos  que  integran  a  formación  dos  nosos

alumnos/as

Tendo presente o contexto no que se atopa o centro, maioritariamente castelán falante � aínda

que por un escaso marxe- é necesario coidar a presenza do galego nos distintos ámbitos que

configuran a vida cotiá do Conservatorio, ademáis da actividade lectiva.

En cada centro eduactivo configúranse catro ámbitos de intervención:

a) Administración

b) Xestión pedagóxica

c) Insteracción didáctica

d) Relación co contexto sociofamiliar



a) Administración

Todas as comunicacións do centro se realizan en galego:

• Documentos  oficiais  escritos:  documentación  interna,  arquivos,  comunicacións,

convocatorias,  avisos,  certificados,  actas  de  reunións,  oficios,  regulamentos,  follas

informativass, etc...

• Aspectos  visuais:  rotulación  externa  e  interna  do  centro,  horarios,  taboleiros  de

anuncios, páxina web, calendarios, folletos. Etc...

b) Xestión pedagóxica

• Proxecto educativo de centro, programacións didácticas, planificación das actividades

docentes anuais,  memoria anual,  informes de avaliación,  expedientes do alumnado,

informes trimestrais ás familias e boletíns de cualificacións.

 

c) Interacción didáctica

Forma parte  da rede de relacións interpersoais que se establece na comunidade educativa.

O profesorado é referente en canto a lingua de utilización, e  promotor dos usos lingüísticos

pola adecuación, propiedade e corrección da lingua que utiliza, pola variedade de funcións

para as que usa a lingua e polas actitudes que mantén cara á lingua.

Tentarase acadar un clima de integración e de valoración da nosa lingua e cultura a través dos

diferentes elementos que o profesor utilice na clase.

d)Relación co contexto sociofamiliar

Forma parte  da rede de relacións interpersoais que se establece na comunidade educativa.

Atención ao público, reunión coas familias, intervencións en actos oficiais, intervención nos

medios  de  comunicación,  actividades  extraescolares,  campañas  informativas  do  centro,

concertos, celebracións, circulares informativas, notas de prensa, cartas, anuncios, etc ..



5. MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN EN GALEGO

No Decreto 79/2010, do 20 de maio, de plurilingüismo, establécense as materias que deben

ser impartidas en galego en educación primaria, secunadria e bacharelato. No referente ás

ensinanzas  artísticas  non  hai  ningunha  mención  concretas  das  materias  que  deban  ser

impartidas en galego, polo que para garatir a competencia lingüística do Conservatorio nas

dúas  linguas  oficiais  de  Galicia,  as  materias  que  serán  impartidas  en  galego  serán  as

seguintes:

- Grao Elemental

• Linguaxe Musical

• Educación Auditiva e Vocal

- Grao Profesional

• Linguaxe Musical

• Harmonía

• Historia da Música

• Análise

• Coro 

• Orquestra

Aprobado polo Claustro de Profesores de data 25 de marzo de 2015

Aprobado polo Consello Escolar de data 26 de marzo de 2015

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 10 de abril de 2015


