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1.  MARCO LEGAL 

O presente documento baséase na normativa vixente, tendo como principais referentes 
legais os que seguen:  

A.Constitución Española 

• A lingua oficial de España é o castelán e a cidadanía ten o dereito e a obriga de 

coñecelo. 

• As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades 

autónomas. 

B. Estatuto de Autonomía 

•A lingua propia de Galicia é o galego. 

•Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os 

coñecer e de os usar. 

•Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e 

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

informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. 

•Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. 

C. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Ling üística 

De conformidade coas disposicións procedentes, garante a igualdade do galego 

e do castelán como linguas oficiais de Galicia e asegura a normalización do galego en 

todos os eidos da sociedade. O artigo 14 desta lei indica que ao remate do ensino 

obrigatorio se garantirá a igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas 

oficiais. Nesta mesma liña, e desde unha perspectiva máis global, tamén se pronuncia 

a Carta europea de linguas rexionais  e minoritarias de 1992, ratificada polo goberno 

do Estado español en 2001. 
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D. Plan xeral de normalización da lingua galega, se tembro do 2004 

Establece como un dos seus obxectivos xerais conseguir para a lingua galega 

máis funcións sociais e máis espazos de uso, e dálle prioridade á súa presenza en 

sectores estratéxicos. 

Para conseguir estes fins, cómpre afondar no desenvolvemento dos preceptos 

da Lei de normalización lingüística no tocante ao ensino, sen dúbida un sector 

fundamental para a implantación de hábitos lingüísticos en galego, e establecer unha 

nova regulamentación do galego que facilite o seu emprego de xeito progresivo e 

xeneralizado en todos os niveis e graos non universitarios. Neste sentido, cómpre 

reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos, facilitarlle 

ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua e que o 

capacite para o seu uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o seu emprego 

sexista en todos os ámbitos e respectando, así mesmo, a situación sociolingüística en 

que se enmarca cada centro. 

A mobilidade do estudantado e do profesorado que caracteriza a nosa sociedade 

non debe constituír un obstáculo para alcanzar os obxectivos descritos, senón que 

debe ser compatible co mantemento da singularidade cultural de Galicia e da lingua 

propia no ensino. 
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E. Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que est ablece o currículo 

da educación primaria 

 Establece que os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de 

todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os 

coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao 

desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico 

do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado 

das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía  

que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de 

avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas áreas lingüísticas, 

de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera 

lingua. 

F.Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estab lece o currículo 

da educación secundaria obligatoria. 

Establece que os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as 

linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as 

experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa 

competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse 

as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas 

medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de 

actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o 

tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares 

de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito que se evite a repetición 

dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.  
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G. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o Pluriling üismo 

A Lei de normalización lingüística establece que a primeira ensinanza deberá 

impartirse na lingua do alumnado. Xa que logo, cando o idioma maioritario da aula sexa 

o galego, en educación infantil as clases impartiranse nesta lingua. Cando non o sexa, 

asegurarase o cumprimento da lei mediante a atención individualizada ao alumnado. 

En todo caso, as dúas linguas oficiais serán tidas en conta e o profesorado deberá 

procurar que os rapaces adquiran ambas en igualdade ao remate desta etapa 

educativa. 

No resto das etapas, o galego deberá ter unha presenza horaria semellante á do 

castelán. Ademais, no ensino obrigatorio a Administración fixa algunhas materias que 

será preceptivo impartir na lingua propia de Galicia. En primaria, por ser unha área que 

permite adquirir un léxico variado de uso corrente e que esixe do alumnado unha 

importante capacidade de desenvolvemento textual á hora de facer exercicios e 

exames, estableceuse a materia de Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

Esta materia presenta, ademais, a vantaxe de incluír contidos propios das ciencias e 

contidos propios das humanidades. En secundaria obrigatoria, as materias fixadas 

veñen corresponderse co que na etapa anterior abranguía Coñecemento: Ciencias 

sociais, xeografía e historia; Ciencias da natureza e Bioloxía e xeoloxía. 

O Decreto para o plurilingüismo establece que deberá procurarse que o 

alumnado utilice o galego nas materias que se impartan nesta lingua. Tamén os libros 

de texto e restantes materiais deberán estar en galego. 

Para asegurar a promoción da lingua galega nos centros de ensino, o Decreto 

de plurilingüismo dispón que se establecerá un programa regular de actividades de 

fomento do galego, con especial atención ao incremento do seu uso nas actividades 

extraescolares e complementarias. 

Aspectos principais: 

•A educación infantil impartirase en galego cando esta sexa a lingua maioritaria do 

alumnado. Cando non o sexa, o profesorado procurará que todos os nenos e nenas 

adquiran o coñecemento da lingua propia de Galicia e atenderá os galegofalantes de 

xeito individualizado. 
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•No resto das etapas educativas, o galego terá unha presenza horaria semellante ao 

castelán. 

•O decreto fixa o galego como lingua vehicular das materias de Coñecemento do 

medio, en primaria, e de Ciencias sociais, xeografía e historia; Ciencias da natureza e 

Bioloxía e xeoloxía, en secundaria obrigatoria. 

•Nas materias impartidas en galego, os materiais didácticos estarán redactados nesta 

lingua e procurarase que o alumnado utilice o galego nas súas expresións orais e 

escritas. 

•Establecerase un programa regular de actividades de fomento do galego, con especial 

atención ao incremento do seu uso nas actividades extraescolares e complementarias. 

•Constituirase un equipo de dinamización da lingua galega que deseñará e poñerá en 

práctica o dito programa. O seu coordinador participará tamén na comisión que elabore 

o proxecto lingüístico do centro. 

•A Secretaría Xeral de Política Lingüística coordinará o labor dos equipos de 

dinamización, difundirá as súas experiencias e ofrecerá asesoramento técnico. 

•A Consellería de Educación establecerá un plan de formación que garanta a 

competencia en galego do persoal dos centros educativos. 

•A Administración educativa elaborará un plan específico de formación lingüística, 

histórica e sociocultural de adultos destinado á nova poboación inmigrante. 
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2. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO 
 

O PLC debe ser a concreción dunha Planificación Sociolingüística de Centro. 

Para este fin empregouse información aportada polo Concello da Cañiza e realizouse 

unha enquisa sociolingüística elaborada a partir dos cuestionarios publicados no 

volume A planificación lingüística nos centros educativos publicado pola Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria no ano 2008. 

 

A. Situación do alumnado 

Cos datos recollidos nas enquisas cubertas polos pais e nais de Infantil e do 1º 

ciclo de Primaria e polos alumnos/as do resto dos ciclos, e de educación Secundaria no 

curso 2014-2015. Pódense facer as seguintes consideracións: 

•Unha porcentaxe moi elevada de alumnos e alumnas teñen como lingua materna o 

castelán. 

•A lingua habitual do alumnado: predomina o castelán.  

•A lingua habitual da súa familia: en xeral castelán. 

•A lingua usada polo alumnado no ámbito escolar: maioritariamente castelán. 

•A actitude do alumnado cara á utilización do galego no ámbito educativo é favorable. 

•Unha vez máis comprobamos a boa consideración social do galego entre o alumnado. 

•Salientar a indiferenza nas respostas ás afirmacións: Aprendo mellor se me ensinan 

en galego ca en castelán; O galego é apropiado para “ligar”;  Prefiro que me dean as 

clases en galego ca en castelán.  
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B. Situación do profesorado 

A lingua habitual do profesorado do CPI da Cañiza é maioritariamente o castelán 
destacando un grupo de profesores bilingües con predominio do galego. A percepción 
que o profesorado ten da súa capacitación para empregar o galego na actividade 
docente é media-alta. 

En termos xerais, nas variábeis referidas a actitudes respecto do idioma non se 
detectan prexuízos arredor do idioma sendo, en xeral e salvo contadas excepcións, 
positivas. 

 
 
 
C. Situación administrativa 

No ámbito administrativo , o CPI da Cañiza en toda a súa documentación interna e 

externa (agás aquela que teña que producir efecto fóra da comunidade autónoma), en 

todos os procesos de información aos diferentes sectores da comunidade, en todo o 

material que se utiliza no centro e que leva o nome deste, emprega como idioma de 

uso o galego. 
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3. OBXECTIVOS 

A. Obxectivos xerais 

• Acadar unha base de aprendizaxe común para todas as linguas do currículo. 

• Fomentar a reflexión interlingüística. 

• Mellorar a competencia comunicativa do alumnado en todas as linguas. 

• Garantir a coexistencia harmónica entre as dúas linguas oficiais. 

• Obter unha maior coherencia metodolóxica e terminolóxica. 

• Espertar o interese pola aprendizaxe de novas linguas. 

• Valorar a diversidade lingüística. 

• Potenciar o uso do galego por parte de toda a comunidade escolar. 

 

B. Obxectivos específicos 

•Conseguir que todo o alumnado, sen discriminación, acade unha boa competencia 

plurilingüe baseada no coñecemento e no respecto dos elementos culturais e dos 

sinais de identidade que cada lingua representa. 

•Garantir que o alumnado poida manter a súa lingua habitual e consolide unha 

competencia plena nela. 

•Garantir que o alumnado que ten unha lingua como habitual, adquira plena 

competencia na outra, de maneira que se favorezan os contextos en que se exprese 

nela. 

•Garantir que o alumnado adquira a competencia establecida no currículo para as 

linguas estranxeiras. 

•Implantar hábitos lingüísticos en galego e establecer unha nova regulamentación que 

facilite o seu emprego en todos os niveis. 

•Reforzar a  dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos e 

facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da 
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lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz. 

•Enfocar a aprendizaxe das linguas como instrumento de coñecemento e vehículo de 

comunicación, información e transmisión. 

•Nas materias de lingua galega, castelá, inglesa e francesa, esixirase o uso obrigatorio 

da lingua correspondente, e naquelas materias programadas para ser impartidas en 

galego, castelán, inglés ou francés, fixarase o uso da lingua cun criterio flexible nos 

casos que se requira. 

•Formar ao alumnado para a convivencia coas distintas linguas e culturas, potenciando 

a constitución da súa propia identidade, mediante un profundo coñecemento das 

linguas e culturas do seu país. 

•Afondar nas posibilidades creativas, expresivas e lúdicas das linguas para desenvolver 

todas estas capacidades no alumnado. 

•Atender ao alumnado de incorporación tardía, ao alumnado exento da avaliación da 

lingua galega e ao alumnado con necesidades educativas especiais mediante medidas 

específicas e programas de acollida lingüística. 

•Acadar unha actitude integradora da nosa lingua e cultura dentro e fóra da aula, a 

través de rotulacións, taboleiros de anuncios, murais... 

•Manter, con carácter xeral, o galego na elaboración de todo tipo de escritos e 

documentos de xestión. 

•Incrementar a participación do centro en todas as actividades organizadas polas 

entidades locais que teñan como obxectivo fomentar o uso da lingua e a integración á 

cultura galega. 

•Sensibilizar os pais, as nais e o alumnado sobre a necesidade de usar e promover o 

uso das dúas linguas oficiais. 
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4. LINGUAS NAS QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS DE EI, E P E ESO. 

 

A. Educación Infantil 

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

universitario de Galicia, e no artigo 5º adicado á Educación Infantil, o profesorado usará 

na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, ben que deberá ter en conta 

a lingua do contorno e procurará que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o 

coñecemento da outra lingua oficial de Galicia dentro dos límites da etapa ou ciclo. 

No CPI da Cañiza, o contorno se caracteriza fundamentalmente por ser unha zona 

rural cun contexto sociocultural e económico medio-baixo. Como resultado dunha 

enquisa pasada as familias a lingua materna predominante en infantil é a galega aínda 

que hai nenos/as que falan castelán. O profesorado de infantil usará na aula o galego e 

procurará que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento do castelán. 

RESULTADOS DAS ENQUISAS 

Cal é a lingua materna do seu fillo ou filla? 

Alumnado de novo ingreso no centro neste curso 2017 /18 

Galego Castelán Galego-castelán Ns/Nc 

20 allumn@s(71%) 3 alumn@s(10%) 4 alumn@s(14%) 1 allmun@( 5%) 

 

B. Educación Primaria 

 * 1 sesión semanal de plástica e 1 de educación musical      
  MATERIAS 1º  2º 3º 4º 5º 6º 

LINGUA CASTELÁ 4-CAST 4-CAST 4-CAST 4-CAST 4-CAST 3-CAST 

LINGUA GALEGA  4-GAL 4-GAL 4-GAL 4-GAL 4-GAL 3-GAL 

MATEMATICAS 5-CAST 5-CAST 4-CAST 4-CAST 5-CAST 5-CAST 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA * 2-GAL 2-GAL 2-GAL 2-GAL 2-GAL 2-GAL 

INGLES 2 2 3 3 3 3 

RELIXION /VALORES SOCIAIS 1-CAST 2-CAST 1-CAST 1-CAST 1-CAST 2-CAST 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
2-CAST 

2-

CAST/GAL 
2-CAST 2-CAST 

2-

CAST/GAL 
2-CAST 

CIENCIAS SOCIAIS 3-GAL 2-GAL 3-GAL 2-GAL 2-GAL 3-GAL 

CIENCIAS  DA  NATUREZA 2-GAL 2-GAL 2-GAL 2-GAL 2-GAL 2-GAL 

LIBRE CONFG./REFORZO    1-GAL  1-GAL 

TOTAIS 25 25 25 25 25 25 

   C. Educación Secundaria 
Contamos con 3 grupos por curso. Establécese o seguinte horario semanal:  

MATERIA LINGUA 1º 2º 3º 4º TOTAIS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Galego- 

Castelán 
2- cast 2-gal 2-gal 2 -gal 8 

RELIXIÓN/VALORES ÉTICOS Galego 1 1 1 1 4 

1ª LINGUA EXTRANXEIRA Inglés 3 3 3 3 12 

2ª LINGUA EXTRANXEIRA Francés 2 2 2 3 9 

LINGUA GALEGA E LITERATURA Galego 4 3 3 3 13 

LINGUA CASTELA E LITERATURA Castelán 4 3 3 3 13 

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAF-HIST Galego 3 3 3 3 12 

MATEMATICAS Castelán 5 5 4 4 18 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Galego 4 - 2 3 9 

FISICA E QUIMICA Castelán - 3 2 3 8 

TECNOLOXIA Castelán - 3 2 3 8 

ED. PLASTICA E VISUAL Castelán 2 - 2 3 7 

MÚSICA 
Castelán- 

Galego 
- 2 -gal 2- cast 3- cast 7 

PROGRAMACIÓN Castelán 1 - - - 1 

CULTURA CLÁSICA Galego - - 2  3 5 

+TITORÍA Galego 1 1 1 1 5 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN 
Galego - -  3 3 

LATÍN Galego - -  3 3 

INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA 

INFORMACIÓN 
Galego  1   1 

ECONOMÍA Castelán    3 3 

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA 

E EMPRESARIAL 
Castelán    3 3 

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE 

PROFESIONAL 
Galego    3 3 

TOTAIS  
13-gal 

14-cast 

13-gal 

14-cast 
14-gal 

15-cast 

25-gal 

24-cast 
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5. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO 

Como xa mencionamos con anterioridade, a realidade sociolingüística do noso 

centro explica as interferencias galego/castelán que se dan na competencia 

comunicativa do noso alumnado. Pero, a carón destas circunstancias, lóxicas e 

esperables, atopamos outras situacións máis sorprendentes: alumnos castelanfalantes 

que menosprezan o galego por un lado e alumnos galegofalantes que se avergonzan 

do uso do castelán por outro. Faise necesario, entón, un importante esforzo educativo 

co fin de que esa diversidade deixe de ser un obstáculo para a comunicación e se 

converta nunha fonte de enriquecemento e comprensión. 

Á beira destas situacións non debemos esquecer o alumnado que, por distintas 

razóns, carecen do suficiente dominio das linguas. En primeiro lugar cómpre determinar 

o grao de carencia que presentan respecto do dominio lingüístico, e en que lingua ou 

linguas se dá este; valoración que terá lugar na avaliación inicial e tendo en conta os 

informes individualizados do alumnado e a información aportada polo Departamento de 

Orientación. 

Situación diferente é a que ofrece o alumnado estranxeiro, aínda escaso pero en 

aumento. Neste caso, acadar unha competencia comunicativa adecuada é unha 

necesidade prioritaria; debemos acometela desde o principio, xa que o dominio da 

lingua é fundamental tanto para conseguir a integración social como para desenvolver 

de forma axeitada o proceso de ensino-aprendizaxe. É, así mesmo, un traballo longo, 

un camiño que percorreremos completando diferentes etapas, priorizando en cada 

momento as necesidades de comunicación máis urxentes ata conseguir o dominio das 

dúas linguas oficiais, a nivel oral e escrito. 

 

Medidas para afrontar esta situación 

• As medidas adoptadas xa no centro son as seguintes. 
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DESTINATARIOS MEDIDAS 

A
LU

M
N

A
D

O
 

Alumnado con 

carencias non 

graves. 

Para os que manexan pero non dominan, as catro destrezas básicas: comprender, ler, escribir e falar, 

aplicarase o reforzo na propia aula a cargo do profesorado que imparte linguas e co asesoramento, se 

é o caso, do Dpto. de Orientación. 

Para o alumnado que carece dunha ou máis destas destrezas, aplicarase atención individualizada que 

pode ser atendida polos Departamentos de Linguas co asesoramento, se é o caso, do Dpto. de 

Orientación. 

Alumnado con 

necesidades 

específicas de 

apoio 

educativo 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente claras dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe, en particular na área de lingua, poderá quedar exento de cursar a materia común de 

segunda lingua estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se 

detectasen as dificultades logo do informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior coa 

colaboración do Departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada.  

No seu expediente académico figurará coa mención de exento/a. 

No caso de ser precisa, efectuarase a incorporación do alumno/a a agrupamentos flexibles en Lingua 

Galega e Lingua Castelá. 

Contemplaranse as medidas de reforzo dentro da aula que se consideren oportunas así como as 

adaptacións curriculares pertinentes. 

Se é o caso, previa avaliación psicopedagóxica, traballarán co profesor/a de PT e Audición e Linguaxe 

na potenciación da comprensión lectora e no correcto uso das linguas oficiais. 

Alumnado 

estranxeiro 

(Plan de 

acollida e 

intervención 

co alumnado 

procedente do 

estranxeiro) 

Unha vez admitido 

o alumno, a súa 

avaliación inicial 

determinará as 

súas necesidades 

específicas e 

tamén o curso en 

que se escolariza.  

No caso de que o alumnado coñeza unha das dúas linguas oficiais da 

Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación inicial realizarase no momento 

de incorporación do alumno/a ao centro educativo, antes de adscribilo a un 

curso/grupo. Serán responsables as xefaturas dos Departamentos de Lingua 

Galega/Lingua Castelá e Matemáticas coa colaboración do Departamento de 

Orientación. 

No caso de que descoñeza ámbalas dúas linguas oficiais da Comunidade 

Autónoma de Galicia, adscribirase provisionalmente a un grupo mentres se leva 

a cabo a avaliación inicial. Neste suposto, os responsables da avaliación inicial 

serán os profesores e profesoras do grupo correspondente, coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 

Acollida na aula: A 

súa incorporación á 

aula debe 

realizarse seguindo 

os seguintes 

pasos: 

Designación do alumnado titor/a que, entre outras funcións, terá as seguintes: 

•Facilitar a integración do alumnado estranxeiro, evitando o seu illamento nos 

tempos de lecer. 

•Tratar de resolver as dificultades iniciais de comunicación. Cando o alumno/a 
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descoñece a lingua e no centro hai alguén que coñeza a súa, convén que 

participe na benvida e lle traduza nos primeiros momentos de presentacións. 

Medidas de 

atención escolar 

Medidas curriculares: modificación de obxectivos e contidos coa eliminación, 

introdución ou priorización duns sobre outros; elaboración de adaptacións 

curriculares cando sexan precisas e adaptación de actividades e procedementos 

didácticos. 

Medidas organizativas: Programa de diversificación curricular, agrupamentos 

específicos e atención docente individualizada. Esta última, con carácter xeral, 

será impartida polo profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe. Se existe profesorado con horas dispoñibles poderán colaborar na 

atención a este alumnado.  

Seccións 

bilingües 

Organización da ensinanza de Educación Artística (5º e 6º EP) en grupos de alumnos dun xeito 

bilingüe: en galego ou castelán, segundo corresponda de acordo coa normativa vixente, e Lingua 

Inglesa respectivamente, que son impartidas como áreas ou materias aos devandito grupos de 

alumnos e alumnas. A súa finalidade é reforzar as aprendizaxes da lingua estranxeira a través da 

incorporación parcial do seu uso como vehículo de comunicación na área, materia ou módulo en que se 

desenvolve, así como a adquisición da terminoloxía específica. 

PROFESORADO 

Plurilingüismo CLIL: participación en cursos de formación e reciclaxe con vistas a mellorar a súa 

competencia lingüística. 

Estadías de integración no estranxeiro para mellorar a competencia comunicativa co obxectivo de 

impartir materias nas seccións bilingües. 

FAMILIAS 

Pautas para estimulación da linguaxe oral para E. Infantil. 

Folleto con orientacións para o fomento da lectura nas súas fillas e fillos. 

A. Medidas que deben adoptarse. 

•Debemos considerar as recollidas na Orde do 20 de febreiro de 2004. Ditas medidas 

deberán ser autorizadas pola Delegación Provincial, logo de solicitude da dirección do 

centro e informe da Inspección Educativa. A familia deberá ser informada previamente. 

Estas medidas son: 
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DESTINATARIOS MEDIDAS  CARACTERÍSTICAS RESPONSABLES DURACIÓN CANDO*(1) 

Non coñece as 

linguas oficiais 

(castelán e 

galego) 

Grupos de 

adquisición 

das linguas 

Son agrupamentos flexibles que 

teñen por finalidade o impulso 

dunha formación inicial 

específica nas linguas 

vehiculares do ensino. 

O alumnado do grupo pertencerá 

á mesma etapa educativa, non 

necesariamente ao mesmo 

curso ou ciclo. 

Preferentemente, 

profesorado das 

especialidades 

de tipo 

lingüístico. 

Máximo un 

trimestre*(1). 

 A inspección 

pode autorizar 

excepcionalmente 

a ampliación. 

5 h semanais en 

EI. 

10h semanais 

en 1º e 2º de EP. 

20 h semanais 

en 3º, 4º, 5º e 6º 

EP. 

24 horas 

semanais na 

ESO. 

Que non sexan 

E.F., Música, 

EPV ou 

Titoría*(1). 

Presenta 

desfase no nivel 

de competencia 

curricular (dous 

ou máis cursos) 

Grupos de 

adaptación 

da 

competencia  

curricular 

Son agrupamentos flexibles que 

terán por finalidade, a través 

dunha atención individualizada, 

o progreso na súa competencia 

curricular de xeito que se lle 

posibilite a plena incorporación 

nas actividades de aprendizaxe 

pertencentes ao curso no que se 

atope escolarizado. 

O alumnado do grupo pertencerá 

á mesma etapa educativa, non 

necesariamente ao mesmo 

curso ou ciclo. 

Preferentemente 

o profesorado 

encargado 

pertencerá a 

algunha das 

especialidades 

que 

correspondan ás 

materias obxecto 

de reforzo desa 

competencia. 

Pódense 

estender ao longo 

de todo o ano 

escolar. 

80 h semanais 

en 3º, 4º, 5º e 6º 

EP. 

10 horas 

semanais. 

Principalmente 

coincidindo coas 

materias de 

carácter 

instrumental.*(2) 

*(1)O horario, no grupo de adquisición de linguas,  deberase ir reducindo progresivamente a medida que o alumno vaia progresando no dominio 
da lingua vehicular de aprendizaxe. O alumnado incorporarase plenamente ao grupo ordinario no momento en que a xunta de avaliación 
considere superadas as súas necesidades educativas debidas ao descoñecemento das linguas. 

*(2)Tendo en conta que a finalidade dos grupos de adaptación da competencia curricular é conseguir que o alumnado poida incorporarse con 
normalidade ao seu grupo ordinario de referencia, en ningún caso o desenvolvemento das actividades do grupo poderá abranguer a totalidade do 
horario semanal de cada unha das materias coas que coincide. 

O alumnado incorporarase plenamente ao grupo ordinario no momento en que a xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades 
educativas debidas ao desfase curricular. 
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•Continuar coa adquisición de recursos útiles para a aprendizaxe de linguas 

(recursos bibliográficos, multimedia e interactivos, audiográficos e 

videográficos). 

•Tratar de crear un voluntariado lingüístico para que estes alumnos/as poidan 

ser axudados por outros/as que teñen unha maior competencia lingüística, 

facilitando así a participación conxunta en actividades extraescolares 

•Participar nas actividades recollidas no Plan Lector da Biblioteca, tales 

como: 

oCoñecer a Biblioteca: como están distribuídos os espazos, a localización dos libros, 

funcionamento, etc.  

oProcurar información bibliográfica de carácter individual ou en grupos para a 

elaboración de traballos na aula, axudados polo profesorado. 

oManexar as diferentes fontes de información en formato libro: manuais, enciclopedias, 

dicionarios, vocabularios temáticos... como obras de consulta para a comprensión de 

textos e a realización de traballos. 

oLer e comentar textos da vida cotiá, de actualidade, etc, próximos aos seus intereses. 

• O EDL e os diferentes Departamentos Didácticos proporán e organizarán 

diferentes actividades de difusión, promoción ou mellora na competencia 

lingüística: colaborar na revista do centro; asistir a conferencias, exposicións, 

viaxes culturais...; participar no deporte escolar... que redunden no 

fortalecemento de ditas competencias. 

• Utilizar os medios de comunicación e as TIC para mellorar a competencia 

lingüística: 

oPoñer en marcha proxectos de intercambio epistolar con alumnado doutros centros a 

través do correo electrónico. 

oAcceder a páxinas Web onde se poida obter información sobre contidos relacionados 

coa cultura, a lingua e a literatura galegas. 
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oUsar o Powerpoint/Impress para que o alumnado relate o que ve e comprobar a 

evolución da competencia lingüística. 

oUsar xogos, videoxogos e entretementos varios en galego. 

•Utilizar materiais audiovisuais: reprodutor de CD, vídeo, DVD, ordenador... para 

desenvolver actividades como a audición de música, poemas, falas de distintas áreas 

da xeografía galega... e incluso utilizar a gravadora para falar e escoitarse 

posteriormente. 

•Promocionar desde o centro da participación do profesorado en actividades 

de formación continuada e reciclaxe, con vistas a mellorar as solucións aos 

problemas de integración Lingüística do alumnado. 

•Motivar ás familias, a través do Consello Escolar e da ANPA, para lograr a 

integración lingüística familiar. 

•Apelar á participación de institucións e entidades locais de carácter non 

educativo (Concello, asociacións culturais, folclóricas, deportivas...) para que 

faciliten a integración social de alumnado inmigrante e as súas familias. 
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6. MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DO CURRICULO INTEGRADO D AS 

LINGUAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

A. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia 

expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa e 

se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver destrezas 

e capacidades que son a base da competencia en comunicación lingüística. Isto, e a 

alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de 

expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da 

interculturalidade.  

Así, nas idades do alumnado de educación primaria é especialmente salientable que as 

aprendizaxes de linguas establecidas no currículo desta etapa se traten de xeito 

integrado, esperten a curiosidade e o interese por outras linguas e culturas distintas da 

propia e promovan o respecto cara as persoas falantes desas linguas. 

 

B. TERMINOLOXÍA E TRATAMENTO DOS CONTIDOS, CRITERIO S DE 

AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

En cada área os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia nin 

implica unha organización pechada; pola contra, permite organizar de diferentes formas 

os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis axeitada ás características das 

aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas aos que van dirixidos. 

As actividades de aprendizaxe integradas poden incluír elementos curriculares 

procedentes de distintos bloques. Á súa vez, estes elementos poderán formar parte de 

diferentes actividades e, co obxecto de mellorar os resultados, esas actividades 

poderán ter carácter interdisciplinario. 

As concrecións curriculares para as distintas areas lingüísticas constrúense a partir dos 

criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada área. Os criterios 

de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe avaliables, que 

non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses estándares conéctanse 

coas competencias clave. Por outra banda, os criterios de avaliación describen o que 
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se pretende lograr en cada disciplina, e, neste sentido, os contidos non son máis que 

os medios para acadalos.  

O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de avaliación e a 

súa concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables. No deseño das situacións 

de aprendizaxe tomaranse en consideración todos os elementos do currículo, entre 

eles os procedementos e instrumentos de avaliación, así como os criterios de 

cualificación que permitan avaliar tanto os resultados de área como o nivel 

competencial alcanzado polos alumn@s. 
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7. MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DO CURRICULO INTEGRAD O DAS 

LINGUAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

O tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente 

de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da 

lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é 

preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa 

normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, 

motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar.  

 

A. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

A situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque 

metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do 

alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da 

diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da 

riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e 

social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o 

alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura 

e de Lingua Galega e Literatura, os currículos presentan contidos similares en gran 

medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a 

educación secundaria obrigatoria. 

Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un 

tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, 

pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan seren 

abordados de maneira parella, utilizando a mesma terminoloxía nas dúas linguas para 

non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado.  

Ademais, hai que ter en conta as linguas estranxeiras que tamén se abordan na 

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

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

comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas 

é preciso unha coordinación entre o profesorado. Non se pode esquecer que o 

achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, 

partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 
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B. TERMINOLOXÍA E TRATAMENTO DOS CONTIDOS, CRITERIO S DE 

AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

A aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda 

que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas 

posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se 

traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de 

comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso 

de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos 

que teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. 

Recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 

lingüística implica non só evitar a repetición de contidos nos aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de 

escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e 

especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e 

comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da 

competencia xeral en comunicación lingüística. 

O tratamento dos contidos abordarase desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen 

especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, en cada unha das 

programacións didácticas dos distintos departamentos de lingua. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, 

daquela, ter en conta os contidos abordados. Do mesmo xeito, deberá ser unha 

avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece entre os 

estándares de aprendizaxe, coas competencias clave.  
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8.LIÑAS DE ACTUACIÓN DESEÑADAS PARA O FOMENTO DA LI NGUA 

GALEGA. 

De cara a conseguir que o alumnado, independentemente de cal sexa a súa 

lingua familiar, consiga unha boa competencia nas dúas linguas oficiais, as actuacións 

dinamizadoras terán tres obxectivos principais: 

•O fomento da extensión e da diversidade dos usos sociais da lingua galega, 

especialmente nos usos orais. 

•A desaparición dos prexuízos lingüísticos que aínda perduran. 

•A implicación dos diferentes sectores que engloban a comunidade escolar, con 

especial atención a profesores e pais e nais. 

Deste xeito, as actividades que se veñen levando a cabo no noso centro son: 

 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega 1  

• EDICIÓN DA REVISTA DO CPI: “O TANGARAÑO ”. A revista que o CPI da Cañiza 

vén publicando dende hai anos constitúe unha ferramenta útil para proxectar o labor 

do equipo e a actualidade do idioma entre a comunidade docente, ademais de 

potenciar a competencia lingüística do alumnado e abordar cuestións máis xerais, 

entre as que salientan a creación literaria e as reflexións do alumnado acerca de 

diversas temáticas. Serve tamén como resumo das actividades de relevancia do 

centro e é un órgano de expresión do centro redactado en galego. 

• FOMENTO DA BANDA DESEÑADA E CINEMA EN GALEGO . O EDLG pretende 

achegarlle ao alumnado de todos os niveis educativos, a través da Biblioteca, estes 

productos culturais en galego.  

Ademais incluiranse na revista as bandas deseñadas feitas polo alumnado de 

Educación Secundaria para o “V Concurso de Banda Deseñada”, convocatoria que 

terá lugar no terceiro trimestre do curso académico. 

 
                                            
1  En función do orzamento, dispoñibilidade, aceptación, oferta… poderán ser substituidas por outras actividades que 
serán recollidas na memoria final. 
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• CONCURSO DE RELATO CURTO POR SAMAÍN . O EDLG convocará un concurso 

de relatos curtos facendo coincidir o mesmo co desenvolvemento doutras 

actividades adicadas a celebración das Letras Galegas. 

O concurso estará destinado ao alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria. 

• ACTIVA O TEU MAXÍN . O EDLG convocará unha actividade de creación de 

monstros con material de refugallo para Educación Infantil e 1º, 2º e 3º nivel de 

Primaria. 

• CONTACONTOS POLO MAGOSTO. Dentro do proxecto de dinamización 

lingüística, e para o alumnado de Educación Infantil e Primaria, tentaremos contar 

coa presenza dun contacontos.  

• EDICIÓN DAS POSTAIS DO NADAL . Tendo en conta que este centro conta con 

alumnos de Infantil e Primaria e tamén cunha tradición de elaborar postais no Nadal 

por parte deste alumnado, este curso seguiremos coa mesma. Farase unha 

convocatoria entre o alumnado de Infantil e Primaria para facer uns debuxos que 

poidan ir nas tarxetas de Nadal. O EDLG xunto co Departamento de Educación 

Plástica e visual, seleccionará un debuxo, e este, xunto cun texto no que se faga 

unha reflexión sobre a lingua, mandarase ás casas do alumnado de EI e EP o día 

21 de decembro. 

Para o resto da comunidade educativa colgarase unha tarxetas na páxina web do 

centro. 

• PARTICIPACIÓN NO XVIII CONCURSO “TÍRALLE DA LINGUA” . Pendentes de 

que a asociación Socio-Pedagóxica Galega convoque unha nova edición deste 

concurso de relato oral. 

• SEMANA DAS LETRAS GALEGAS . Promoveremos de novo o coñecemento do 

autor/a homenaxeado/a, o escollido para o ano 2018 é Mª Victoria Moreno 

Márquez, por medio de concursos, recitais, conferencias, exhibición de exposicións, 

proxección de películas, visionado na Biblioteca de material relacionado co autor/a 

homenaxeado/a… 

• LINGUA DE NAMORAR 2017.  É un concurso que presenta o Consello da 

Xuventude de Galicia (CXG), co gallo da celebración do Día das Letras Galegas e 
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do día Internacional da Internet. Un dos obxectivos principais deste concurso é 

estender o uso do galego como lingua habitual entre a xente moza nas súas 

comunicacións a través da rede. 

B. Actividades Complementarias e Extraescolares 

Durante o curso 2017/2018 organizaranse unha serie de actividades propostas 

polo departamento de actividades complementarias e extraescolares en colaboración 

cos distintos departamentos didácticos e alumnos. 

Para a realización destas actividades buscaranse responsables que as atendan 

así como espazos onde realizalas. Informarase ós alumnos, a través dos delegados, 

dos días, horas, lugares e condicións para participar nelas. 

C. Club de lectura (Dtos. Lingua Galega, Lingua Cas telá e Lingua 

Francesa) 

O club de lectura "Muchachada Lectora” non é máis que un intento de gozar da 

lectura e a escritura servíndonos de todas as linguaxes expresivas: imaxe, música, 

pintura, cine... 

Deste xeito, a actividade enmárcase dentro do Proxecto Lector e faise realidade no 

proxecto da Biblioteca e nos plans anuais de lectura dos Departamentos de Linguas 

que buscan potenciar o hábito lector e, en consecuencia, educa r para o tempo de 

ocio . 

Pero favorecer unha visión positiva da lectura supón tamén que o intercambio, a 

comunicación e a sociabilización que o club acada, transcendan deste ámbito reducido 

e se estendan á vida diaria do centro.  

E como sempre queremos máis, buscamos seguir medrando para que os membros 

fieis (contamos tamén aos adultos) que, tras o período vacacional, desexan retomar a 

actividade, contaxien a outros o espírito do club. 
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D. Biblioteca 

Durante o curso 2017/2018 organizaranse unha serie de actividades propostas 

polo equipo de biblioteca en colaboración cos distintos departamentos didácticos e 

alumnos. Participaremos na elaboración de materiais para traballar as diversas 

actividades.  

9. IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LINGUA(S) ESTRANXEIRA (S) 

A. Seccións bilingües   
Unha sección bilingüe é a organización da ensinanza dunha área ou materia non 

lingüística da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria ou bacharelato, 

ou dun módulo de formación profesional específica, que se cursa cun grupo de 

alumnos dun xeito bilingüe: en galego ou castelán, segundo corresponda de acordo 

coa normativa vixente en materia de normalización lingüística, e nunha lingua 

estranxeira falada na Unión Europea, que é impartida como área ou materia ao 

devandito grupo de alumnos e alumnas. A súa finalidade é reforzar as aprendizaxes da 

lingua estranxeira a través da incorporación parcial do seu uso como vehículo de 

comunicación na área, materia ou módulo en que se desenvolve, así como a 

adquisición da terminoloxía específica (Orde do 18 de abril de 2007 pola que se  crea e 

se regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos 

públicos de ensino non universitario). 

Os requisitos básicos son: 

-Ten que haber un grupo cun número mínimo de 12 alumnos. 

-Ter que estar aprobado o proxecto presentado polo Departamento da materia que vai 

ser impartida en lingua estranxeira, polo Consello Escolar. 

-Dito proxecto ten que contar co acordo do Claustro de profesores do centro. 

Así as cousas, no CPI da Cañiza solicítase por vez primeira a implantación de 

Seccións Bilingües o 28 de maio de 2008, sendo aprobadas con anterioridade polo 

Consello Escolar do centro o 14 de maio do mesmo ano.  

Toda vez que a Consellería de Educación aprobou a solicitude, comezou a posta 
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en práctica destas Seccións Bilingües. Neste curso o profesorado que imparte as 

materias afectadas e o profesorado coordinador das seccións o que a continuación se 

detalla respectivamente: 

 

 

 

Os profesores coordinadores son os que a continuación se mencionan: 

 

NOME IDIOMA 

Patricia Portela Iglesias Inglés 

 

 Os alumnos integrantes das Seccións Bilingües recibirán unha credencial anual de 
participación na Sección Bilingüe correspondente, que acreditaría o nivel en lingua 
estranxeira segundo contempla o Marco Común de Referencia das Linguas Europeas, 
e di así: 

“Dilixencia para facer constar que Don/a..., alumno/a do curso ….. de ….. (primaria, 

ESO, bacharelato ou denominación do ciclo formativo, segundo proceda) participou no 

curso académico ….. no Plan de seccións bilingües nas áreas, materias ou módulos de 

…. que se impartiron en …. (idioma das seccións). 

Asdo.: 

Secretario/a 

Visto e prace 

Asdo.: 

Director/a” 

B.  Auxiliares de conversa 

En estreita relación co apartado anterior, nos centros dotados de  Seccións 

Bilingües, contémplase a figura dos auxiliares de conversa. 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria fai pública a convocatoria 

de selección de centros públicos para a dotación de AUXILIARES DE CONVERSA. O 

 NOME MATERIA CURSO IDIOMA 

Ana Martínez Alonso Ed. Plástica 5º EP    Inglés 

Patricia Portela Iglesias Ed. Plástica  6º EP    Inglés 
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obxectivo deste programa é a mellora da calidade da aprendizaxe das linguas 

estranxeiras.  

Os centros solicitantes deben estar a participar en programas de fomento da 

aprendizaxe das linguas estranxeiras (plan de seccións bilingües e programa CUALE) 

ou poden ser centros que teñan intención de solicitar a súa participación nos 

devanditos programas nos vindeiros cursos. 

Os auxiliares incorpóranse aos centros de destino a partir do 1 de outubro, e 

realizan o seu labor nos centros ata finais do mes de maio. Estes auxiliares son 

seleccionados en colaboración co Ministerio de Educación e teñen unha xornada de 

acollida en Santiago de Compostela, na que reciben información sobre o sistema 

educativo Galego e Español, así como sobre os aspectos culturais e os aspectos 

relacionados coa súa función. A esta reunión os auxiliares deben ir acompañados do 

profesorado coordinador dos proxectos plurilingües/bilingües.  

Ao reuinir o CPI da Cañiza tódolos requisitos, adxudicóuselle unha auxiliar de 

conversa para o curso 2017-2018, que responde ao nome de Angelica Ortiz( procede 

de USA). 

C. Oferta de cursos de desenvolvemento da competenc ia 

comunicativa lingüística (decel) para o profesorado  

C.1. Actividade PLURILINGÜISMO CLIL 

Trátase dunhas xornadas que teñen lugar no primeiro trimestre do ano. 

As xornadas tratan sobre o ensino AICLE/CLIL e a interculturalidade, experiencias 

de boas prácticas, obradoiros de traballo e  formación  para o profesorado dos centros 

plurilingües e centros con seccións bilingües.  

O profesorado destinatario é o profesorado AICLE/CLIL de seccións bilingües e 

centros plurilingües, o profesorado coordinador deses programas e o profesorado de 

linguas estranxeiras.  
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C.2. Convocatoria de actividades no estranxeiro:  

Neste caso trátase de estadías de integración destinadas ao profesorado 

anteriormente mencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. ANEXOS 
 
ENQUISA SOCIOLINGÜÍSTICA PARA O PROFESORADO É TOTALMENTE ANÓNIMA 

Os datos requiridos nesta enquisa son os mínimos esixidos pola Consellería para poder levar a cabo unha 
axeitada Planificación Sociolingüística do Centro. Agradecemos de antemán a túa colaboración. 

1. Que lingua empregas habitualmente fóra do contorno educativo? 

• a. Só castelán 

o b. Predomina o castelán 

o c. Castelán e galego por igual 

o d. Predomina o galego 

o e. Só galego 

o f. Outra (s) 

 

2. Que lingua empregas habitualmente no centro educativo? 

• a. Só castelán 

o b. Predomina o castelán 

o c. Castelán e galego por igual 

o d. Predomina o galego 

o e. Só galego 

 

3. Como consideras a túa capacitación para empregar o galego na actividade docente? 

o a. Moi baixa 

o b. Baixa 

o c. Media 

o d. Alta 

o e. Moi alta 

 

(se marcaches a resposta “d” ou “e” podes pasar á pregunta 5) 
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4. Cal é a túa disposición a facer cursos de reciclaxe e actualización, co obxectivo de acadar unha 
capacitación axeitada? 

 

1. a. Ningunha 

2. b. Pouca 

3. c. Moderada 

4. d. Boa 

5. e. Plena 

 

5. Valora os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción elixida, tendo en conta a 
seguinte escala: 

 

o 1. Completamente en desacordo 

o 2. Bastante en desacordo 

o 3. Indiferente 

o 4. Bastante de acordo 

o 5. Completamente de acordo 

 

Nº Enunciado Valoración 

a. 

b.  

c. 

d.  

e. 

O uso do galego establecido na lexislación educativa é excesivo 

Cadaquén debería poder impartir as clases na lingua que quixese 

O ensino en galego axuda a aumentar o prestixio social desta lingua 

A lingua galega debe ser fomentada socialmente 

É necesario destinar recursos á normalización e dinamización lgtca 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

Por favor, unha vez cuberta, déixaa na caixa que para tal fin haberá na sala de profesorado. Grazas! 
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                             ENQUISA PARA OS PAIS E NAIS DO ALUMNADO DE  

EDUCACIÓN INFANTIL E 1º CICLO DE PRIMARIA  

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

Idade do/a neno/a _________ 

Etapa educativa: 

• Educación Infantil 

• Primeiro Ciclo de Primaria 

Lugar de residencia _______________________ 

Profesión da nai _________________________ 

Profesión do pai _________________________ 

 

1. Que lingua usa o/a voso/a fillo/a? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

2. En que lingua aprendeu a falar o/a seu/súa fillo/a? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

3. Que lingua se fala habitualmente na vosa casa? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 
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• 6. Outra(s). Indíquese:.......... 

 

 

4. O seu fillo/filla mostra boa disposición á hora de utilizar o galego? 

• 1. Sempre 

• 2. Habitualmente 

• 3. Poucas veces 

• 4. Nunca 

 

5. Valore os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción elixida, tendo en 
conta a seguinte escala: 

1. Completamente de acordo 

2. Bastante de acordo 

3. Indiferente 

4. Bastante en desacordo 

5. Completamente en desacordo 

 

Nº Enunciado Valoración 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

O galego é unha lingua axeitada para os videoxogos 

As matemáticas pódense aprender en galego 

A adquisición de dúas (ou máis) linguas, enriquece 

Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a recibise máis clases en 
galego 

En Galicia, o galego é útil 

En Galicia, debería usarse máis o galego 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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LINGUA DO CONTORNO FAMILIAR  

1. Cal é a lingua habitual dos avós maternos? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s) 

 

2. Cal é a lingua habitual dos avós paternos? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s) 

 

3. Cal é a lingua habitual da nai? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s) 

 

4. Cal é a lingua habitual do pai? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 

• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s) 

 

5. En que lingua lle falan maioritariamente ao seu fillo/filla outras persoas próximas 
(tíos/as, veciños/as, curmáns/ás…? 

• 1. Só galego 

• 2. Predomina o galego 
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• 3. Galego e castelán por igual 

• 4. Predomina o castelán 

• 5. Só castelán 

• 6. Outra(s) 

 

6. No caso de que o seu fillo fora galegofalante ou empregara maioritariamente esta lingua 
ao comezar a escolarización, pasou de falar galego a usar agora máis o castelán? 

• Si 

• Non 

En caso afirmativo, cando ocorreu? 

• 1. Na gardería 

• 2. Ao comezar a educación infantil 

• 3. Ao comezar en primaria 

• 4. Despois dalgúns anos de escolaridade 

• Engada calquera observación que crea pertinente: 
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ENQUISA PARA O ALUMNADO É TOTALMENTE ANÓNIMA 

 

Os datos desta enquisa servirán para coñecer a situación Sociolingüística do Centro.  

 

1. Sexo: � Home � Muller Idade: ______ 

 

2. Lugar de residencia: ___________________________________________________ 

 

3. Profesión do pai/titor: 

 

4. Idade do pai / titor: 

• 25—40 

• 41—55 

• 56—70 

• +70 

 

5. Profesión da nai/titora:  

 

6. Idade da nai / titora: 

 

• 25—40 

• 41 - 54 

• 56 - 70 

• +70 

7. Que estudos estás a cursar?  

 

• 1º ESO  

• 2º ESO  

• 3º ESO  

• 4º ESO  

• 1º BACH.  

• 2º BACH.  

• CICLO 

8. En que lingua aprendiches a falar? 

 

• 1. En castelán  

• 2. En galego  

• 3. Nas dúas  

• Noutra (s) 
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10. Que lingua falas habitualmente na túa casa? 

 

 

 Castelán 
Máis 

castelán 

Castelán e 
galego por 

igual 

Máis 
galego 

Galego 

ÁMBITO 
FAMILIAR 

Co teu pai/titor          

Coa túa nai/titora          

Cos teus irmáns/ás          

Cos avós maternos          

Cos avós paternos          

 

11. Que lingua usas habitualmente no instituto? 

 

 

 Castelán 
Máis 

castelán 

Castelán e 
galego por 

igual 
Máis galego Galego 

ÁMBITO 
ESCOLAR 

Cos compañeiros/as          

Cos/as amigos/as           

Co profesorado galego-falante          

Co profesorado castelán-falante          

Co persoal non docente          

 

11. Que lingua usas habitualmente noutros ámbitos? 

 

 

 Castelán 
Máis 

castelán 

Castelán e 
galego por 

igual 

Máis 
galego 

Galego 

NOUTROS 
ÁMBITOS 

Nos establecementos da vila          

Nos establecementos de cidade          

Con persoas descoñecidas (cando falas 
ti primeiro) 

    
 

    

No médico          
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11. Valora do 1 ao 5 a túa competencia en galego, tendo en conta que: 

 

1 = Moi deficiente 2 = Deficiente 3 = Aceptable 4 = Boa 5 = Moi boa 

 

Comprensión oral 1 2 3 4 5 

Comprensión escrita 1 2 3 4 5 

Expresión oral 1 2 3 4 5 

Expresión escrita 1 2 3 4 5 

 

11. Valora os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción elixida, tendo en conta a 
seguinte escala: 

 

1. = Completamente en desacordo 

2. = Bastante en desacordo 

3. = Indiferente 

4. = Bastante de acordo 

5. = Completamente de acordo 

 

O galego é unha lingua tan válida coma calquera outra 1 2 3 4 5 

Gustaríame ter videoxogos en galego 1 2 3 4 5 

O galego é unha lingua adecuada para falar na cidade 1 2 3 4 5 

O galego é un idioma que se debe conservar e transmitir ás xeracións 
futuras 

1 2 3 4 5 

En xeral ten o mesmo éxito quen fala galego que quen fala castelán 1 2 3 4 5 

O galego é apropiado para “ligar” 1 2 3 4 5 
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Para falar ben galego hai que aprendelo na escola 1 2 3 4 5 

Paréceme ben que tódolos/as nenos/as de Galicia estuden galego 1 2 3 4 5 

Aprendo mellor se me ensinan en galego ca en castelán 1 2 3 4 5 

Prefiro que me dean as clases en galego ca en castelán 1 2 3 4 5 
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Lugar e data: 

A Cañiza, 20 de setembro de 2017          

            

Visto e prace: 

                        

O/a director/a do centro     O coordinador do EDLG 

 

 

 

 

 

Mº Leticia Aguado Casasola                                       José Manuel Rodríguez Gómez 

 


